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POSƠDŽIO PROTOKOLO, LIUDIJANýIO APIE VILNIAUS UŽƠMIMO
RENGIMĄ
Slaptoji protokolo dalis
[...] Deputatas Zaláuska pritaria sunerimusiems dơl kariuomenơs judơjimo krypties Kijevo link.
Prašo tuo požiǌriu štabo vadovo paaiškinimo ir pabrơžia, kad Vyriausybơ neužsimena nei apie Vilniǐ,
nei apie mǌsǐ kairiojo flango strateginius planus.
Generolas Rozwadowskis: Šiaurơje trys divizijos, dengusios mǌsǐ flangą, pasiekơ liniją
Suvalkai-Seinai-Varơna-Lyda. Kitos divizijos nužygiavo Ƴ Gardiną. Dơl visa ko, nepaisant lietuviǐ
garantijǐ, reikia vykdyti akciją Ƴ rytus nuo Gardino. Šiandien atơjo telegrama dơl paliaubǐ su
lietuviais, kol tĊsis derybos Augustave, sąlygos deryboms yra tikrai palankios****. Nuo Nemuno iki
Lydos turime išlaikyti parengtƳ. Rezervus iš Maladeþinos ir Minsko apylinkiǐ bolševikai permetơ Ƴ
šiaurĊ nuo Vilniaus.
Antroji ir ketvirtoji armijos užơmơ teritoriją iki Baranoviþiǐ. Paimta 52 000 belaisviǐ ir daugiau
kaip 100 patrankǐ. Mǌsǐ kavalerija yra Myriaus apylinkơse, o šiandien turơjome pasiekti Nesvyžiǐ.
Bolševikai atstumti Ƴ šiaurơs rytus nuo Baranoviþiǐ. Pietuose likviduojama treþioji bolševikǐ armija,
kurios likuþiai Ƴvaryti Ƴ pelkes tarp Baranoviþiǐ ir Pinsko. Pinsko apylinkơse paơmơme Ƴ nelaisvĊ
visą tos armijos vadovybĊ, o iš gurguolơs - 300 vagonǐ amunicijos ir javǐ. Toliau akcija vykdoma
Lunineco kryptimi. Dabar šiaurơje pavojǐ gali kelti nebent ties Varšuva sutriuškintos armijos
likuþiai prie Maladeþinos. Bet mǌsǐ užduotƳ šiaurơje reikia laikyti baigta, ir nebent kavalerija dar
gali išsiveržti. [...]
Anglijos pasiuntinys atsargiai Ƴspơja dơl mǌsǐ žygio Ƴ Vilniǐ.
Naujoms instrukcijoms mǌsǐ delegacijai dabar nơra pagrindo.
Generolas Halleris: Sovietǐ pasiǌlymai nediskutuotini. Pagal tautǐ apsisprendimo teisơs, kurią
mini Sovietai, reikalavimus, bolševikai turi atsitraukti už Dniepro. Kartu tai yra vienintelơ mǌsǐ
garantija. Kad Ƴsitvirtintume skersoje linijoje, reikia ne tik užimti Vilniǐ, bet ir galbǌt pagrasinti Kaunui
ir pakeisti Lietuvos VyriausybĊ. Kitaip mǌsǐ flangas ir užnugaris nebus apsaugotas. Geriausiai
mǌsǐ padơtƳ apsaugotǐ linija, kurioje reikơtǐ laikinai užimti kai kuriuos punktus; ji eina per Polocką,
Babruiską, UbarcĊ, o toliau dabartiniu mǌsǐ frontu. Kadangi vis dơlto nesame pasirengĊ užimti šią
liniją, reikơtǐ pasitenkinti apsauga arþiau palei liniją Ƴ rytus nuo linijos Vilnius-Nesvyžius-SluþơUbarcơ-Zviahelis ir Ƴ rytus nuo Latyþiovo [Latyczow]. Tolesni žingsniai jau bǌtǐ beprasmiai ir net
žalingi. Mǌsǐ daliniai greiþiausiai neigiamai vertintǐ Sluþơs linijos peržengimą, nes tenykšþiai
gyventojai nepalankiai nusiteikĊ mǌsǐ kariuomenơs atžvilgiu. Belovežo girios užơmimas ir
prekybiniǐ ryšiǐ užmezgimas su anglais, eksploatuojant miškus, garantuotǐ politinƳ šiǐ teritorijǐ
saugumą. [...]
Mǌsǐ kariuomenơs judơjimas pirmyn sukels šalies ir užsienio viešosios nuomonơs nerimą. Rygos
konferencijoje pasiektas rezultatas gali bǌti sugadintas, o Konferencija bus palaikyta priedanga
mǌsǐ militaristinei akcijai. Operatyvinơs priežastys negali bǌti svarbesnơs už politines.
Reikia džiaugsmingai sutikti žinią apie sušvelnơjusius santykius su Lietuva; bet nơra žinoma, ar
tai lieþia tik Suvalkiją, ar ir Vilniǐ. [...]
Witosas
(Iš: Lietuvos ir Lenkijos santykiai nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigovskio Ƴvykdyto Vilniaus
užơmimo (1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis). Dokumentǐ rinkinys. Sudarơ E. Gimžauskas, Vilnius, 2012, p. 592 –
597)

