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პოლონეთის II რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა 

საქართველოსთან მიმართებაში 1918-1921 წლებში 
 

შესავალი 

მოცემულ ესეში განხილულია პოლონეთის მეორე რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა 

საქართველოსთან მიმართებით 1918-1921 წლებში. პოლონეთსა და საქართველოს 

შორის ურთიერთობები სათავეს იღებს  გასული საუკუნეებიდან, რომელიც სხვადასხვა 

ფორმით  გამოიხატებოდა: იდეოლოგიურად სარმატიზმში და პოლიტიკურად 

მოკავშირის ძიებაში თურქეთის წინააღმდეგ. შემდგომში ისინი, როგორც რუსეთის 

იმპერიის შემადგენლობაში მყოფი ერთეულები, იბძოდნენ დამოუკიდებლობისთვის. 

პირველმა მსოფლიო ომმა, იმპერიების დაშლამ, რუსეთში ბოლშევიკურმა 

რევოლუციამ და მისგან გამოწვეულმა კრიზისმა  პოლონეთსა და საქართველოს 

მოქმედებისკენ გაუხსნა გზა და ორივე მათგანმა 1918 წელს დამოუკიდებლობა 

გამოაცხადა.  

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პოლონეთის მთავარი საზრუნავი საგარეო 

პოლიტიკაში სუვერენიტეტის შენარჩუნება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

გახდა. პოლონეთმა, როგორც ახალმა და სუსტმა სახელმწიფომ, რომელსაც სურდა, 

მომავალში თავი დაეღწია გერმანიის იმპერიალისტური და ბოლშევიკების 

რევანშისტული ზრახვებისთვის, დაიწყო მოკავშირეების ძიება. მოცემული ესე 

აგებულია იმ მთავარი იდეის გარშემო, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისში პოლონეთი 

ერთ-ერთ მოკავშირედ საქართველოსაც განიხილავდა  კავკასიაში მისი ინტერესებიდან 

გამომდინარე, რომლებიც წარმოდგენილია სამი კატეგორიის მიხედვით: ა) 

პოლონეთის გეოპოლიტიკური ხედვები საქართველოსთან მიმართებით; ბ) 

გარანტიების ძიება უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და სამხედრო ალიანსისთვის 

მზადება და გ) ეკონომიკური და სავაჭრო ინტერესები. აღსანიშნავია, რომ პოლონეთის 

მიზნების განხორციელებას საქართველოში საფუძველს უქმნიდა ორივე ქვეყნის 

საზოგადოებას შორის მრავალწლიანი კულტურული კავშირები. 
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ძირითადი ნაწილი 

 

საქართველო პოლონური გეოპოლიტიკის ჭრილში 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პოლონეთში აცნობიერებდნენ, რომ გერმანია 

და საბჭოთა რუსეთი საიმედო მეზობლებად ვერ ჩაითვლებოდნენ, ამიტომ  

ცდილობდა, მოეძებნა გზა რთული გეოპოლიტიკური პროცესებისგან თავის 

დასაღწევად ბალანსირებული პოლიტიკის საშულებით. ამ მიზნებს ემსახურებოდა 

ორი გეოპოლიტიკური კონცეფცია, „პრომოთეანიზმი“ და „ინერმარიუმ“, რომლებიც  

დაკავშირებულია პოლონეთის სახელმწიფოს მეთაურთან-იუზეფ პილსუდსკისთან. 

მან იცოდა, პოლონეთი ორ დიდ ძალას მარტო ვერ გაუმკლავდებოდა და ამიტომ 

ეძებდა მოკავშირე სახელმწიფოებს ეროვნული ინტერესების დასაცავად. პოტენციურ 

მოკავშირედ  მოიაზრებოდა საქართველოც, რომელიც კონცეფციების ერთ-ერთ 

შემადგენელ რგოლს წარმოადგენდა. 

პირველი გეოპოლიტიკური პროექტი, პრომოთეანიზმის იდეა, მომდინარეობს 

პრომეთეს შესახებ ბერძნული მითიდან. პოლონურ მწერლობაში პრომეთე 

განმანათლებლობისა და ტირანიასთან გამძლეობის სიმბოლოდ იქცა.  მთავარი აზრის 

მიხედვით, ნებისმიერი დიდი ძალა განადგურდება, თუ მისი შემადგენელი 

ერთეულები საკმარისად გაძლიერდებიან,1 ისევე როგორც პრომეთემ მისცა ხალხს 

ცეცხლი, ცოდნა და უნარები, რათა ღმერთის ჩრდილიდან გამოსულიყვნენ და 

დამოუკიდებელნი ყოფილიყვნენ.  პრომეთეს მითის მსგავსად,  პოლონურ 

გეოპოლიტიკაში ღმერთი გაიგივდა რუსეთის იმპერისათან და მოსახლეობა -

იმპერიაში შემავალ ეროვნულ უმცირესობებთან.  

                                                             
1 Levy, J. (2006). The Intermarium: Wilson, Madison, & East Central European Federalism (Doctoral 

Dissertation), 168-169. University of Cincinnati, Canada. Retrieved from 

https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=ucin1147397806&disposition=attachment.  

https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=ucin1147397806&disposition=attachment
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პრომოთეანიზმის მთავარი მიზანი  რუსეთის იმპერიისა და მისი მემკვიდრე 

სახელმწიფოს შესუსტება იყო ნაციონალისტური და ეროვნული მოძრაობების 

მხარდაჭერით იმპერიის საზღვრებში მცხოვრებ არარუს ხალხებში. მარშალი 

პილსუდსკი ფიქრობდა, რომ თუ პოლონეთის აღმოსავლეთ მეზობლები იქნებოდნენ 

პატარა სახელმწიფოები, ერთიანი რუსეთის ნაცვლად, მაშინ რისკები პოლონეთისთვის 

საგრძნობლად შემცირდებოდა.2 იგი ცდილობდა, დაერღვია რუსეთი ეთნიკური 

საზღვრების გასწვრივ, დესტაბილიზაცია შეეტანა, შეექმნა მისთვის მეტი პრობლემა.3 

ეროვნული მოძრაობების გააქტიურებით კი, რუსეთის სამხედრო ძალა დაიყოფოდა და 

ნელ-ნელა შესუსტდებოდა. შედეგად, შეიქმნებოდა დამოუკიდებელი სახელმწიფოები 

აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, როგორც საერთო 

თავდაცვის ფრონტი რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ.4 შესაბამისად, პრომოთეანიზმის 

აშკარა გამოხატულებას წარმოადგენდა პოლონეთის მიერ საქართველოს ეროვნული 

მოძრაობების მხარდაჭერა და შემდეგ  დამოუკიდებლობის აღიარება.  

მეორე კონცეფცია ინტერმარიუმ-„ზღვებს შორის“(პოლ.Międzymorze) მიეკუთვნება იმ 

გეოპოლიტიკური კონცეპტების რიცხვს, რომლებიც ხელს უწყობენ ცენტრალური და 

აღმოსავლეთ ევროპის ერთობას. იგი  ითვალისწინებდა ბალტიის ზღვიდან შავი ზღვის 

გადაღმა და ეგეოსის ზღვამდე ქვეყნების ალიანსს, როგორც მესამე ბლოკს ევროპაში.5 

მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ კონცეფციის მხარდამჭერი იყო მარშალი პილსუდსკი. 

იგი გეგმავდა აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოთა ფედერაციის შექმნას, რომელიც 

საკმარისად ძლიერი იქნებოდა, თავიდან აეცილებინა აგრესია, განსაკუთრებით, 

აღმოსავლეთ პრუსიის დაკარგვით განაწყენებული გერმანიისა  და აღმავალი საბჭოთა 

                                                             
2 Turner, T. (2015). The Evolution of Prometheanism: Józef Piłsudski’s Strategy and Its Impact on Twenty-first 
Century World Affairs (Master’s Thesis), 2. Boise State University, US. Retrieved from 

https://scholarworks.boisestate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1944&context=td  
3 Bilenky, S. (2012).  Romantic Nationalism in Eastern Europe Russian, Polish, and Ukrainian Political 
Imaginations. Stanford University Press, 58. 
4 იქვე. 
5 Bekic, J., & Funduk, M. (2016). The Adriatic-Baltic-Black Sea Initiative as the Revival of ‘Intermarium”. 

Institute for Development and International Relations, no.2, 2.  Retrieved from https://irmo.hr/wp-

content/uploads/2019/12/IRMO-Brief-2-2016.pdf  

https://scholarworks.boisestate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1944&context=td
https://irmo.hr/wp-content/uploads/2019/12/IRMO-Brief-2-2016.pdf
https://irmo.hr/wp-content/uploads/2019/12/IRMO-Brief-2-2016.pdf
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კავშირისგან.  მალევე, 1919-1920 წლებში, პილსუდსკიმ  შეცვალა ფედერაციის 

დანიშნულება, უფრო ფართომასშტაბიანი "აღმოსავლეთ ევროპის ერთა ლიგით", 

რომელშიც საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი შევიდოდა, როგორც „კავკასიის 

ფედერალური სახელმწიფო“.6 ფედერაციის იდეას მხარდაჭერა ჰქონდა საფრანგეთის 

და ბრიტანეთის მხრიდან.  აშშ-ს სადაზვერვო აგენტის, უილიამ გოვენის, თქმით: 

„ინტერმარიუმი არის ომისწინანდელი ბრიტანულ-ფრანგული დაფინანსებული 

ასოციაცია, რომელიც სასარგებლო იქნებოდა“.7 პილსუდსკის დევიზმა “პოლონეთი 

იქნება დიდებული ან არაფერი”8 დიდი გავლენა მოახდინა საგარეო პოლიტიკაზე. მას 

სურდა, თავი წარმოეჩინა როგორც დიდი ძალა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ 

ევროპაში, განეხორციელებინა დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკა არასახარბიელო 

გეოპოლიტიკურ პირობებში. მის მიერ მხარდაჭერილი გეოპოლიტიკური პროექტები 

ცხადჰყოფს პოლონეთისთვის  სამხრეთ კავკასიისა და კონკრეტულად, საქართველოს 

მნიშვნელობას უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და მოკავშირედ რუსეთის 

წინააღმდეგ. 

 

საზოგადოებრივი და კულტურული კავშირები 

გეოპოლიტიკურის გარდა, 1918 წლიდან პოლონეთის ინტერესების გაგება კავკასიის 

რეგიონში შესაძლებელია კულტურული ჭრილიდან. პოლონური და ქართული 

საზოგადოება ჯერ კიდევ მე-16 საუკუნიდან იცნობდა ერთმანეთს. თავდაპირველად 

იგი სათავეს იღებდა სარმატიზმის იდეოლოგიიდან, რომელიც შეიცავს ვარაუდს 

                                                             
6 Laruelle, M., & Rivera, E. (2019). Imagined Geographies of Central and Eastern Europe:  The Concept of 

Intermarium. Institute for European, Russian and Eurasian Studies. George Washington University, 5. 

Retrieved from https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/laruelle-rivera-

ieres_papers_march_2019_1.pdf  
7 1 Levy, The Intermarium, op. cit., 180. 
8 Istok, R., & Koziak, T. (2009). Międzymorze as a Polish Geopolitical Concept. Folia geographica 14, 90. 

Retrieved from 

http://www.foliageographica.sk/public/media/26616/Folia_geographica_2009_14_cela_komplet.pdf  

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/laruelle-rivera-ieres_papers_march_2019_1.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/laruelle-rivera-ieres_papers_march_2019_1.pdf
http://www.foliageographica.sk/public/media/26616/Folia_geographica_2009_14_cela_komplet.pdf
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სლავების და კავკასიელების საერთო წარმომავლობის შესახებ9, შემდეგში  პოლონეთის 

აქტიურობა რეგიონში გამოიწვია თურქეთიდან მომდინარე საფრთხემ, საქართველოს 

გეორგაფიულმა სიახლოვემ სპარსეთთან და ისლამთან ბრძოლამ. პოლონელი 

მმართველები კავკასიაში აგზავნიდნენ სასულერო პირებს, ვაჭრებს და დესპანებს. მე-

18 საუკუნის ბოლოს და მე-19 საუკუნის დასაწყისში ორივე ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა 

ცარიზმს დაექვემდებარა. მიუხედავად ამისა, მათ შორის ურთიერთობები მაინც 

გაგრძელდა. კავკასიის რეგიონი ცნობილი გახდა როგორც პოლონელების „თბილი 

ციმბირი“10, სადაც იმპერია ასახლებდა მისთვის საფრთხის შემცველ ადამიანებს. 

კავკასიაში გადმოასახლეს პოლონელი მისიონერები, პოეტები, მწერლები, 

სამხედროები, მეცნიერები  და სხვა. მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის 

დასაწყისში პოლონელებმა თბილისში ორი ორგანიზაცია დააარსეს: ქველმოქმდების 

საზოგადოება და ასოციაცია „პოლონელთა სახლი“. 

რუსეთის იმპერიის გადასახლების პოლიტიკამ გააძლიერა ინტელიგენციის 

აქტიურობა იპერიის სხვადასხვა ნაწილში, რაც დამოუკიდებლობისკენ მიმავალი გზის 

დასაწყისი გახდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ხელმომწერთა შორის სამი 

პოლონელი იყო, რომლებიც აქტიურად იყვნენ პოლიტიკაში ჩართული.11 

დამოუკიდებლობის გამოცხადების წინა დღეებში პოლონელი მწერალი სტეფან 

ჟერომსკი წერდა: „საქართველოს თავისუფლება ყოველი თავისუფალი ერისათვის 

უმთავრეს მოწოდებად უნდა იქცეს“.12 

პოლონეთისა და საქართველოს მსგავსმა პოზიციებმა საერთაშორისო არენაზე, 

ისტორიამ და საერთო მტერმა განაპირობა მათი ერთნაირი მიდგომები საგარეო 

პოლიტიკაში. ამაზე პოლონეთის ემიგრაციამ  დიდი გავლენა იქონია, რადგან შეიქმნა 

                                                             
9 Wlodarczyk, M. (2016). Polish-Georgian relations in the years 1918 – 1921. World of Ideas and Politics, 
vol.15, 454. Retrieved from https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/siip/15/siip1523.pdf  
10 ხუციშვილი, მ. (2016). კავკასია - თბილი ციმბირი. რადიო თავისუფლება. 
https://www.radiotavisupleba.ge/a/tavisupali-sivrtse-maka-khutsishvili-kavkasia/26797588.html  
11 გრიშიკაშვილი, ა. (2015). ქართველი ოფიცრები პოლონეთში. ჩემი სამყარო, 10(4), 57 
12 იქვე. 

https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/siip/15/siip1523.pdf
https://www.radiotavisupleba.ge/a/tavisupali-sivrtse-maka-khutsishvili-kavkasia/26797588.html
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საერთო სურათი მათი ისტორიული კარგი მეგობრობისა დამოუკიდებლობის 

მოპოვებისა და შენარჩუნების გზაზე. პოლონეთის საქართველოსადმი მიმართებაზე 

საუბრისას აუცილებელია, ხაზი გაესვას კავკასიის სურათს პოლონეთში. ანდრეი 

ფურიერის მიხედვით, რომელიც საქართველოს ისტორიის მკვლევარია, ეს 

მოცემულობა შეიქმნა ორი ელემენტის საფუძველზე: 1) პოლონელი პოეტების 

კავკასიური ჯგუფის მიერ ორ ერს შორის შემქნილი სიახლოვისა და საერთო ბედის 

განცდა და 2) კავკასიის აღქმა თბილისის, როგორც რეგიონის ცენტრის პრიზმიდან.13 

თბილისში თავს იყრიდნენ დასავლური ქვეყნების წარმომადგენლები და აქედან 

ავრცელებდნენ ისინი რეგიონზე გავლენას.  

გარდა ინტელიგენციისა, საქართველოში იყვნენ წარმდგენილი პოლონელი 

სამხედროები, რომლებმაც 1917 წელს ჩამოაყალიბეს პოლონური ადმინისტრაციული 

საბჭო. მათი მიზანი პოლონეთის დამოუკიდებელი კავკასიური ბრიგადის ფორმირება 

იყო. იგი შეიქმა კავკასიაში მყოფი იმ პოლონელი ჯარისკაცებისგან, რომლებიც ადრე 

რეგიონში რუსეთის არმიის რიგებში მსახურობდნენ. ბრიგადა მონაწილეობას იღებდა 

წესრიგის დამყარებაში თბილისში, თუმცა იგი დაიშალა გერმანიის ზეწოლით 1918 

წელს. უმეტესობა შეუერთდა პოლონეთის არმიის ნაწილებს ოდესაში. 

 

პოლონეთის მისია საქართველოში 

დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება საქართველოსა და პოლონეთს შორის 

1918 წლიდან დაიწყო პოლონეთის ინიციატივით. პოლონეთმა საქართველოში ორი 

დელეგაცია გამოაგზავნა: კავკასიაში პოლონეთის სახელმწიფოს წარმომადგენლობა და 

სამხრეთ კავკასიის პოლონეთის სახელმწიფოს სპეციალური მისია.14 პოლონური 

წარმომადგენლობის მეთაურად ვაცლავ ოსტროვსკი დაინიაშნა. წარმომადგენლობის 

                                                             
13 Furier, A. (1998).  Diplomatic Activities of the Second Polish Republic in the Caucasus. Warsaw:  Przegląd 

Wschodni, 463-471. 
14   Wlodarczyk, M. (2016). Polish-Georgian relations in the years 1918 – 1921. World of Ideas and Politics, 
vol.15, 464. Retrieved from https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/siip/15/siip1523.pdf  

https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/siip/15/siip1523.pdf
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მთავარი მიზანი იყო მოეგვარებინათ კავკასიაში პოლონელების რეპატრიაციის 

საკითხები და შეენარჩუნებინათ საქართველოსთან ახლო კონტაქტები მომავალში  

მუდმივი ურთიერთობებისთვის. როგორც ოსტროვსკი აღნიშნავდა, საქართველოს 

მთავრობა მზად იყო გაეღმავებინებინა პოლონეთთან თანამშრომლობა.15 ოსტროვსკიმ 

წვილილი შეიტანა ქართული წარმომადგენლობის დაარსებაში პოლონეთში. ევგენი 

გეგეჭკორთან საუბრის შემდეგ ქართული მისიის მეთაურად პოლონეთში დაინიშნა 

სიდამონ ერისთავი. 

უნდა აღინიშნოს, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე საქართველო იდგა 

დილემის წინაშე, როგორ მოეზიდა ევროპელი მოკავშირეები თურქეთისა და რუსეთის 

წინააღმდეგ. ასეთ მდგომარეობაში ქვეყანა, რომლის მთავარი საზრუნავი 

დამოუკიდებლობის შენარჩუნება და გადარჩენა იყო, ეძებდა რეალურ პოლიტიკურ 

მოკავშირეს და მზად იყო, ევროპულ სახელმწიფოსთან ალიანსში შესულიყო. როგორც 

ნოე ჟორდანია შენიშნავდა: „დამოუკიდებლობა იყო ორივე ისტორიული და 

ტრაგიკული აქტი, იგი გამოწვეული იყო არა კოლექტიური ვალდებულებით 

ეროვნული სუვერენიტეტის მიმართ, არამედ საქართველოს თვითშენარჩუნების 

საჭიროებით მიმდინარე ისტორიულ ქარცეცხლში“. 16 სწორედ ამიტომ, იმჟამინდელი 

საქართველოს ხელისუფლება სიხარულით დასთანხმდა პოლონეთის 

წარმომადგენლობის დაფუძნებას საქართველოში. 

1920 წლის დასაწყისში ანტანტის უზენაესმა საბჭომ საქართველოს დე ფაქტო 

დამოუკიდებლობა აღიარა. დასავლეთის  მხრიდან ინტერესის ზრდასთან ერთად 

პოლონეთი მოითხოვდა უკეთ განსაზღვრულ პოლიტიკას კავკასიაში. პოლონეთი ამ 

დროს საბჭოთა რუსეთთან იყო ომში ჩაბმული და პოტენციურ მოკავშირეებს ეძებდა. 

                                                             
15 იქვე., 465-466.  
16 Javakhishvili, G. (2017). The Democratic Republic of Georgia in Diplomatic Relations of the Great Powers 
1918-1921 (Dissertation), 11. Pontifical University of Saint Thomas Aquinas. Retrieved from 

https://www.academia.edu/35386945/The_Democratic_Republic_of_Georgia_in_Diplomatic_Relations_of_the_

Great_Powers_1918_1921_pdf?fbclid=IwAR3NYtJgY640BsBbnrpO24S1wOQNWzYrQpyKL0oQxmpLntd8sP8

NVYZdYRo  

https://www.academia.edu/35386945/The_Democratic_Republic_of_Georgia_in_Diplomatic_Relations_of_the_Great_Powers_1918_1921_pdf?fbclid=IwAR3NYtJgY640BsBbnrpO24S1wOQNWzYrQpyKL0oQxmpLntd8sP8NVYZdYRo
https://www.academia.edu/35386945/The_Democratic_Republic_of_Georgia_in_Diplomatic_Relations_of_the_Great_Powers_1918_1921_pdf?fbclid=IwAR3NYtJgY640BsBbnrpO24S1wOQNWzYrQpyKL0oQxmpLntd8sP8NVYZdYRo
https://www.academia.edu/35386945/The_Democratic_Republic_of_Georgia_in_Diplomatic_Relations_of_the_Great_Powers_1918_1921_pdf?fbclid=IwAR3NYtJgY640BsBbnrpO24S1wOQNWzYrQpyKL0oQxmpLntd8sP8NVYZdYRo
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პოლონეთმა სპეციალური მისია გააგზავნა კავკასიაში, რომელიც ადგილზე 

დაგვიანებით ჩავიდა, 1920 წლის მარტში. მანამდე სტანისლავ პატეკმა, პოლონეთის 

საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ქართველ კოლეგას, ევგენი გეგეჭკორს, გაუგზავნა დეპეშა 

და შესთავაზა მჭიდრო თანამშრომლობა.17 დეპეშა შეიცავდა პოლონეთის მიერ 

საქართველოს დე ფაქტო აღიარებას. დეპეშის გაგზავნა ითვლება ოფიცილური 

დიპლომატიური ურთიერთობის საწყისად. მისიის ხელმძღვამნლად დაინიშნა ტიტუს 

ფილიპოვიჩი, პილსუდსკის გუნდის წევრი. მისიის მიზნები იყო მჭიდრო 

პოლიტიკური კონტაქტები თბილისთან და ბაქოსთან, ურთიერთობების 

დარეგულირება პოლონური წარმომავლობის პირებთან,  ურთიერთობების დამყარება 

ანტანტის სამხედრო მისიებთან კავკასიაში.18 ასევე, ფილიპოვიჩს უნდა შეეფასებინა 

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სახელმწიფოებრიობის ფორმალური აღიარების 

შესაძლებლობები. უნდა აღინიშნოს, რომ პოლონური მისია განსხვავდებოდა სხვა 

მისიებისგან, რადგან იგი უფრო პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდა. სხვები კი 

ფოკუსირებული იყო ეკონომიკური სარგებლის მისაღებად საქართველოს რესურსების 

ექსპორტიდან. 

 

მზადება სამხედრო ალიანსისთვის 

პოლონეთის წარმომადგენელმა, ფილიპოვიჩმა, საქართველოში ჩამოსვლისთანავე, 

ხაზი გაუსვა ორივე სახელმწიფოს ერთნაირ ბედს და დაიწყო საუბარი 

საქართველოსთან სამხედრო ალიანსის შექმნაზე. სამხედრო კავშირის შეკვრა 

განაპირობა საერთო რუსულმა საფრთხემ, პოლონელებისა და კავკასიელი ხალხის 

თანამშრომლობის ტრადიციამ, პოლონელი ჯარისკაცების ყოფნამ საქართველოს 

ტერიტორიაზე, პოლონური ბრიგადის არსებობამ და ორივე ქვეყნის სოციალ-

დემოკრატებს შორის მჭიდრო კონტაქტებმა. შემუშავდა პოლონეთ-საქართველოს 

                                                             
17 Wlodarczyk, Polish-Georgian relations..., op. cit., 466-467. 
18 იქვე. 
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სამხედრო ალიანსის გეგმები, რომელშიც  შედიოდა პოლონური დახმარება, ტექნიკა და 

საბრძოლო მასალები, ქართველი სამხედროებისთვის.19  მომზადების პერიოდში 

პილსუდსკის სურდა, კიევის ექსპედიციის პოლიტიკური და სამხედრო 

თანამშრომლობისთვის მიეღწია სამხრეთ კავკასიასთან, თუმცა ალიანსის პროექტის და 

სხვა მისიების ფარგლებში თანამშრომლობის სრულყოფა სამხედრო დონეზე 

შეუძლებელი იყო, რადგან პოლონეთის მისიას სამხედრო ატაშე არ ჰყავდა.20 

ამ მიზნების მისაღწევად, საჭირო იყო პოლონეთს გამოეგზავნა არმიის 

წარმომადგენელი საქართველოში. ამიტომაც დაინიშნა ახალი მისია რომანემ ნოლემის 

მეთაურობით და სამხედრო ატაშედ დაინიშნა ვაცლავ ჟენძეჟევიჩი.21 თუმცა მათი 

ჩამოსვლა გადაიდო აზერბაიჯანში ბოლშევიკების მიერ ფილიპოვიჩისა და მისიის 

წევრების დაკავების გამო, რომლებიც ბაქოში იყვნენ მიწვეულნი. ამ შემთხვევის შემდეგ 

მისია დასრულდა, რაც საბოლოოდ პოლონეთის პოლიტიკური და სამხედრო გეგმების 

მარცხს ნიშნავდა. მისიის მარცხის მიუხედავად, პოლონეთმა საქართველოს დე იურე 

დამოუკიდებლობა აღიარა 1921 წელს, თუმცა ეს უკვე დაგვინაბეული იყო. 

პოლონელმა პერსონალმა საქართველოში, ვიქტორ ბიალობრეზსკის მეთაურობით, 

მოახერხა დროებითი საკონსულო ოფისის შექმნა, თუმცა წითელი ჯარების 

შემოსვლისა და საქართველოს საბჭოთა ანექსიის გამო პოლონეთთან დიპლომატიური 

ურთიერთობები შეწყდა. 

 

ეკონომიკური ინტერესები 

გარდა გეოპოლიტიკური და სამხედრო მიზნებისა, პოლონეთს საქართველოსთან 

მიმართებით ეკონომიკური ინტერესებიც გააჩნდა. საქართველოში მცხოვრები 

ეთნიკური პოლონელები  სხვადასხვა ეკონომიკურ საქმიანობას ეწეოდნენ. მათ 1919 

                                                             
19 იქვე., 471-473. 
20 იქვე., 468. 
21 პოლონურად Waclaw Jedrzejewicz. 
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წელს დაარსეს პოლონურ-ქართული ასოციაცია „Przemystowo-Handlowy“, რომლის 

წევრები იყვნენ ქართველი და პოლონელი მეწარმეები.22 კომპანიის საქმიანობა 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს მოიცავდა და დაკავებული იყო ინდუსტრიული 

საქონლის ვაჭრობით. მნიშვნელოვანია, რომ ასოციაციას საფონდო ბირჟის კომიტეტის 

მხარდაჭერაც ჰქონდა. პოლონეთის წარმომადგენელი საქართველოში ეკონომიკური 

პირობების შესახებ რეპორტში ხაზს უსვამდა ეკონომიკური თანამშრომლობიდან 

მიღებული სარგებლის მაღალ შესაძლებლობებს. ოსტროვსის მიხედვით, საერთო 

ეკონომიკურ თანამშრომლობას ექნებოდა შემდეგი საზე: პოლონეთი საქართველოდან 

გაიტანდა ისეთ რესურსებს, როგორიცაა მანგანუმი, სპილენძი, სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტები და სხვა, ხოლო სანაცვლოდ, შემოიტანდა დამზადებულ სამეწარმეო და 

სამეურნეო ხელსაწყოებს.23  

ამავე პერიოდში განვითარებული იყო ვაჭრობაც. იგი არსებულ პირობებში 

შესაძლებელი იყო მხოლოდ ბარტერით ან უცხოურ ვალუტაში, თუმცა ვაჭრობის 

ხელშეწყობისთვის რთული იყო ადგილობროვი ბანკებიდან სესხის აღება.24 ასეთი 

სირთულეებიდან გამოდინარე, ოსტროვსკის სურდა, საქართველოში დაეარსებინა 

პოლონური ბანკის ფილიალი, რათა მას დაეფინანსებინა ტრანზაქციები. შედეგად კი 

ეკონომიკური მდგომარეობა ორმხრივად სახარბიელო იქნებოდა. მნიშვნელოვანია 

იმის ხაზგასმა, რომ სხვა სახელმწიფოებისგან განსხვავევბით, რომლებიც 

წარმოდგენილი იყვნენ სამხრეთ კავკასიაში, პოლონეთი და საქართველო 

ეკონომიკურად ერთნაირ მდგომარეობაში იყო, შესაბამისად, საქართველო თავიდან 

აიცილებდა პოლონეთის მიერ რესურსების ექსპლოატაციას. საქართველოში 

ეკონომიკურ გეგმებს პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან მხოლოდ 

ერთკვირიანი პასუხი მოჰყვა. ამ მიმართულებით განხორციელებულმა წამოწყებამ 

                                                             
22 იქვე., 470. 
23 იქვე., 469-470. 
24 Jones, S. (2014). Between Ideology and Pragmatism: Social Democracy and the Economic Transition in 

Georgia 1918-21. Caucasus Survey, Vol. 1. No.2, 63-81.  
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რეალური ნაბიჯები ვერ გადადგა და ეკონომიკურმა ურთიერთობებმა მარცხი 

განიცადა. 

 

ემიგრაცია პოლონეთში 

პოლონეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთიბები შეწყდა 1921 

წლის თებერვალში, როდესაც საქართველოში წითელი არმია შემოვიდა. მიუხედავად 

ამისა, მათ შორის კონტაქტები არ შეწყვეტილა. რუსეთთან დადებული რიგის 

ტრაქტატით პოლონეთმა არ სცნო საქარველოში ბოლშევიკური ხელისუფლება და 

მაშინვე ურთიერთობები დაამყარა საქართველოს ემიგრაციულ მთავრობასთან 

პარიზში.25 1921 წლის შემოდგომაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს, ნოე 

რამიშვილს და გენერალური შტაბის უფროსს, ალექსანდრე ზაქარიაძეს, დაუკავშირდა 

სტამბოლში პოლონეთის სამხედრო ატაშე პოლკოვნიკი ბობიცკი და მან ქართველებს 

პოლიტიკური და სამხედრო თანამშრომლობა შესთავაზა, კერძოდ, პოლონეთი 

ქართველ სამხედროებს კონტრაქტის საფუძველზე არმიაში მიიღებდა.26 

საბჭოთა ანექსიის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი 

არაერთი პოლიტიკოსი და სამხედრო პირი იძულებული გახდა სამშობლო 

დაეტოვებინა და თავშესაფარი ევროპაში მოეძებნა. დევნილმა პოლიტიკოსებმა ამგვარ 

თავშესაფრად პარიზი მიიჩნიეს, ხოლო ოფიცრობამ და სამხედროებმა პოლონეთი 

აირჩიეს. პოლონეთი ახალ სამშობლოდ იქცა ისეთი გამოჩენილი გენერლებისთვის, 

როგორებიც იყვნენ: ჯონ მალხაზ შალიკაშვილი, ალექსანდრე გოძიაშვილი, 

ალექსანდრე ზაქარიაძე, ნიკოლოზ მათიკაშვილი და სხვები. იმდროინდელმა 

პოლონეთის მეთაურმა, პილსუდსკიმ, მათ ცხოვრების სათანადო პირობები და 

სამსახური შესთავაზა. ამას გარდა, იგი სიკვდილამდე ფინანსურად ეხმარებოდა 

პარიზში საქართველოს ემიგრაციულ მთავრობას. 

                                                             
25 გრიშიკაშვილი, ა. (2015). ქართველი ოფიცრები პოლონეთში. ჩემი სამყარო, 10(4), 57 
26იქვე. 
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დასკვნა 

მოცემულ ესეში განიხილული იქნა პოლონეთის მეორე რესპუბლიკის საგარეო 

პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით 1918-1921 წლებში. პირველი მსოფლიო 

ომის შემდეგ ორივე მათგანმა 1918 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. პოლონეთმა, 

როგორც ახალმა და სუსტმა სახელმწიფომ, მთავარ საზრუნავად საგარეო პოლიტიკაში 

თვითმყოფადობის შენარჩეუნება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დაისახა 

გერმანიისა და ბოლშევიკების აგრესიის წინააღმდეგ. მოცემული ესე აიგო იმ მთავარი 

იდეის გარშემო, რომ პოლონეთმა ერთ-ერთ მოკავშირედ საქარველო აირჩია და მასთან 

მიმართებით გარკვეული ინტერესები გააჩნდა. 

საქართველო პოლონეთის გეოპოლიტიკური პროექტების  ერთ-ერთ რგოლს 

წარმოადგენდა. პოლონეთის სახელმწიფო მეთაური იუზეფ პილსუდსკი მხარს 

უჭერდა პრომოთეანიზმის და ინტერმარიუმის კონცეფციებს, რომელთა მიხედვით, 

პოლონეთი ხელს უწყობდა ეროვნულ მოძრაობებს რუსეთის იმპერიაში და სურდა, 

შეექმნა აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის ერთიანი ფედერაცია. პოლონური 

გეოპოლიტიკის მიზანი რუსეთის შესუსტება და ახლადშექმნილი სახელმწიფოებისგან 

საერთო თანდაცვითი ფრონტის შექმნა იყო. სწორედ, ამიტომ, პოლონეთი მხარს 

უჭერდა ქართულ ეროვნულ მოძრაობას და აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა. 

გეოპოლიტიკური ჩანაფიქრის განსახორციელებლად რეალური პოლიტიკური 

ნაბიჯების გადადგმა იყო საჭირო და ამიტომ პოლონეთმა დიპლომატიური მისია 

გამოაგზავნა საქართველოში.  სხვადსხვა მიზნებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო 

საქართველოსთან სამხედრო ალიანსისთვის მზადება. ამასთანავე, პოლონეთს გააჩნდა 

ეკონომიკური ინტერესები და სურდა საქართველოსთან თანასწორობაზე 

დაფუძნებული სავაჭრო ურთიერთობები დაემყარებინა. გეოპოლიტიკურ, სამხედრო 

და ეკონომიკურ ინტერესებს ზურგს უმაგრებდა ორივე ქვეყნის საზოგადოებას შორის 

კულტურული კავშირები, საერთო ბედისა და მეგობრობის განცდა. მიუხედავად ამისა, 

საბჭოთა ანექსიის შედეგად პოლონეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური 
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ურთიერთიებები შეწყდა, თუმცა პოლონეთმა კავშირი გააგრძლება ემიგრაციაში მყოფ 

ხელისუფლებასთან. 
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