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POS DŽIO PROTOKOLO, LIUDIJAN IO APIE  VILNIAUS UŽ MIMO 
RENGIM  

 
Slaptoji protokolo dalis 

  [...] Deputatas Zal uska pritaria sunerimusiems d l kariuomen s jud jimo krypties Kijevo link. 
Prašo tuo poži riu štabo vadovo paaiškinimo ir pabr žia, kad Vyriausyb  neužsimena nei apie Vilni , 
nei apie m s  kairiojo flango strateginius planus. 

  Generolas Rozwadowskis: Šiaur je trys divizijos, dengusios m s  flang , pasiek  linij  
Suvalkai-Seinai-Var na-Lyda. Kitos divizijos nužygiavo  Gardin . D l visa ko, nepaisant lietuvi  
garantij , reikia vykdyti akcij   rytus nuo Gardino. Šiandien at jo telegrama d l paliaub  su 
lietuviais, kol t sis derybos Augustave, s lygos deryboms yra tikrai palankios****. Nuo Nemuno iki 
Lydos turime išlaikyti parengt . Rezervus iš Malade inos ir Minsko apylinki  bolševikai permet   
šiaur  nuo Vilniaus. 

  Antroji ir ketvirtoji armijos už m  teritorij  iki Baranovi i . Paimta 52 000 belaisvi  ir daugiau 
kaip 100 patrank . M s  kavalerija yra Myriaus apylink se, o šiandien tur jome pasiekti Nesvyži . 
Bolševikai atstumti  šiaur s rytus nuo Baranovi i . Pietuose likviduojama tre ioji bolševik  armija, 
kurios liku iai varyti  pelkes tarp Baranovi i  ir Pinsko. Pinsko apylink se pa m me  nelaisv  
vis  tos armijos vadovyb , o iš gurguol s - 300 vagon  amunicijos ir jav . Toliau akcija vykdoma 
Lunineco kryptimi. Dabar šiaur je pavoj  gali kelti nebent ties Varšuva sutriuškintos armijos 
liku iai prie Malade inos. Bet m s  užduot  šiaur je reikia laikyti baigta, ir nebent kavalerija dar 
gali išsiveržti. [...] 

  Anglijos pasiuntinys atsargiai sp ja d l m s  žygio  Vilni . 
   Naujoms instrukcijoms m s  delegacijai dabar n ra pagrindo. 

   Generolas Halleris: Soviet  pasi lymai nediskutuotini. Pagal taut  apsisprendimo teis s, kuri  
mini Sovietai, reikalavimus, bolševikai turi atsitraukti už Dniepro. Kartu tai yra vienintel  m s  
garantija. Kad sitvirtintume skersoje linijoje, reikia ne tik užimti Vilni , bet ir galb t pagrasinti Kaunui 
ir pakeisti Lietuvos Vyriausyb . Kitaip m s  flangas ir užnugaris nebus apsaugotas. Geriausiai 
m s  pad t  apsaugot  linija, kurioje reik t  laikinai užimti kai kuriuos punktus; ji eina per Polock , 
Babruisk , Ubarc , o toliau dabartiniu m s  frontu. Kadangi vis d lto nesame pasireng  užimti ši  
linij , reik t  pasitenkinti apsauga ar iau palei linij   rytus nuo linijos Vilnius-Nesvyžius-Slu -
Ubarc -Zviahelis ir  rytus nuo Laty iovo [Latyczow]. Tolesni žingsniai jau b t  beprasmiai ir net 
žalingi. M s  daliniai grei iausiai neigiamai vertint  Slu s linijos peržengim , nes tenykš iai 
gyventojai nepalankiai nusiteik  m s  kariuomen s atžvilgiu. Belovežo girios už mimas ir 
prekybini  ryši  užmezgimas su anglais, eksploatuojant miškus, garantuot  politin  ši  teritorij  
saugum . [...] 

M s  kariuomen s jud jimas pirmyn sukels šalies ir užsienio viešosios nuomon s nerim . Rygos 
konferencijoje pasiektas rezultatas gali b ti sugadintas, o Konferencija bus palaikyta priedanga 
m s  militaristinei akcijai. Operatyvin s priežastys negali b ti svarbesn s už politines. 

  Reikia džiaugsmingai sutikti žini  apie sušveln jusius santykius su Lietuva; bet n ra žinoma, ar 
tai lie ia tik Suvalkij , ar ir Vilni . [...] 

Witosas 
 

(Iš: Lietuvos ir Lenkijos santykiai nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigovskio vykdyto Vilniaus 
už mimo (1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis). Dokument  rinkinys. Sudar  E. Gimžauskas, Vilnius, 2012, p. 592 – 
597) 
 


