
1920 08 31 BALTIJOS ŠALI  BULD RI  KONFERENCIJOS VI 
PLENARINIO POS DŽIO PROTOKOLAS, ATSPINDINTIS LENKIJOS IR 
LIETUVOS KONFLIKTO POVEIK  BALTIJOS VALSTYBI  
KONSOLIDACIJAI  

 
  Ponas Z. A. Meierovicas konstatuoja, kad lenk  ir lietuvi  santykiai daro sud ting  gynybin s 

karin s sutarties sudarym . Siekdama rasti tinkam  sprendim , Politin  komisija rugpj io 12 d. 
vienbalsiai pri m  toki  rezoliucij : 

  „Išklausiusi Lenkijos ir Lietuvos atstov  pareiškimus, lie ian ius abiej  šali ryšius, Baltijos šali  
konferencijos, vykstan ios Rygoje, Politin  komisija mano, tiek Lenkijos ir Lietuvos, tiek ir kit  
Konferencijoje dalyvaujan i  šali  interesams b t  geriausia, jog gin ytini lenk  ir lietuvi  klausimai 
b t  išsiaiškinti ir išspr sti kuo grei iau, ir d l to vienbalsiai nusprendžia kviesti Lenkijos ir Lietuvos 
atstovus kreiptis  savo Vyriausybes, kad negaištant b t  prad tos derybos, skirtos tarp abiej  šali  
egzistuojantiems gin ytiniems klausimams spr sti.“ 

  Ši Politin s komisijos rugpj io 12 d. rezoliucija buvo priimta vienbalsiai. 
  Rugpj io 23 d. Lenkijos delegacija pateik  toki  deklaracij : 

  „D l lenk  ir lietuvi  santyki  Lenkijos delegacija Rygos konferencijoje konstatuoja: lenk  politika 
visuomet buvo vedama noro rasti draugišk  išeit  iš vis  gin ytin  tarp Lenkijos ir Lietuvos klausim . 
Lenkijos delegacija mano, kad panaši išeitis dar yra manoma, jeigu tik Lietuvos Vyriausyb  patvirtins 
nesudariusi jokios prieš Lenkij  nukreiptos sutarties ir jeigu ji atsisakys bet koki  persekiojim , nukreipt  
prieš lenk  tautyb s Lietuvos pilie ius. Naujausiais duomenimis, speciali Lenkijos Vyriausyb s sudaryta 
komisija šiuo metu yra Kaune, kad prad t  tiesiogines derybas su Lietuvos Vyriausybe. Tuo atveju, jeigu 
tiesiogin s derybos nepasiekt  galutini  rezultat , Lenkija bus priversta nesutarimus su Lietuva spr sti 
nesigriebdama ginklo, t. y. kitais taikiais b dais, kuriuos praktikuoja civilizuotos XX a. tautos.“ 

 Konferencija nusprend  vienbalsiai priimti šios deklaracijos not . 
 Lietuvos delegacija pateik  toki  deklaracij : 

„Lietuvos delegacija pareiškia: Lietuva mano, jog širdinga vis  Baltijos šali  santarv  yra naudinga 
ir siektina tam, kad b t  išsaugota ši  šali  nepriklausomyb ; taip pat Lietuva mano, jog yra galima ir 
b tina karin  gynybin  sutartis tarp vis  valstybi , kurios jau sudar  taik  su Rusija (tarp kit  taip pat 
esanti ir Lenkija), kai tik bus taikiu b du išspr sti su Lietuva susij  gin ytini klausimai ir kai tik ji sudarys 
taik  su Rusija. 

Remdamasi šiais teiginiais Lietuvos delegacija pareiškia, kad Lietuva yra pasirengusi nedelsiant 
prad ti perengiamuosius darbus, kad b t  sudaryta anks iau min ta karin  sutartis su valstyb mis, 
kurios jau pasiraš  taik  su Rusija.“ 

 

(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. 464 – 
465) 

 


