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პოლონურ-ბოლშევიკური ომი 1919-1920: პოლონეთის 

სამხედრო გამარჯვების სტრატეგიული მნიშვნელობა 

ევროპისათვის 

შესავალი 

XX საუკუნის ბევრი „სასწაული“ გვინახავს, თუმცა მათ შორის ყველაზე 

დასამახსოვრებელი პოლონელების უდიდესი გამარჯვებაა - „სასწაული ვისლაზე“, 

როდესაც პოლონეთის მეორე რესპუბლიკამ უკუაგდო წითელი არმია და ამით 

აღმოსავლეთ ევროპას 25 წლით გაუხანგრძლივა თავისუფლება.  

ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როდესაც რუსეთის იმპერია  ორი რევოლუციის შემდეგ 

ნაწილებად დაიშალა და 1918 წელს პოლონეთმა სხვა ერებთან ერთად 

დამოუკიდებლობა მოიპოვა. პირველი მსოფლიო ომის დასრულებისა და რუსეთში 

ფეხის მყარად მოკიდების შემდეგ ბოლშევიკებმა გადაწყვიტეს წარსულში რუსეთის 

იმპერიაში შემავალი სახელმწიფოები ამჯერად სოციალისტური რუსეთის ნაწილად 

ექციათ და პროლეტარიატის სახელით გაეერთიანებინათ ისინი. ბუნებრივია, 

გეოგრაფიულად სტრატერგიულ ადგილას მდებარე და ტერიტორიულად 

ანგარიშგასაწევ პოლონეთს რუსეთი არ დათმობდა, მითუმეტეს, რომ პოლონეთს ბევრი 

სადავო ტერიტორია ჰქონდა რუსეთთან. მათი კონფლიქტი გარდაუვალი იყო, თუმცა 

დაპირისპირება დააჩქარა გერმანიაში რადიკალი კომუნისტების პოზიციის 

დასუსტებამ და სოციალ-დემოკრატიის განვითარებამ, რის შემდეგაც ლენინმა 

ჩათვალა, რომ მარქსისტული რევოლუციის წარმართვა საკუთარ თავზე რუსებს უნდა 

აეღოთ, ამისთვის კი აუცილებელი იყო თანდათანობით გაესაბჭოებინათ 

აღმოსავლეთის ქვეყნები პოლონეთის ჩათვლით,  რომელიც მთავარი პლაცდარმი  იყო 

ბოლშევიკებისთვის დასავლეთ ევროპაზე გასასვლელად. სწორედ ამიტომ, 1919 

წლიდან იწყება პოლონურ-ბოლშევიკური დაპირისპირება. 



3 
 

ომის მიმდინარეობა  

1919 წლის ვერსალის სამშვიდობო კონფერენციაზე ბევრი არაფერი თქმულა ყოფილი 

რუსეთის იმპერიის შემადგენელ ნაწილებზე, რადგან წამყვანი ევროპული 

სახელმწიფოები ამ საკითხში თავს კომპეტენტურად არ მიიჩნევდნენ და თანაც 

რუსეთის სამოქალაქო ომის დასრულებამდე მტკიცედ სწამდათ, რომ 

თეთრგვარდიელები ბოლშევიკებთან გამარჯვების შემდეგ აღადგენდნენ რუსეთის 

იმპერიას. საზღვრების ჩამოუყალიბებლობის გამო აღმოსავლეთ ევროპის 

სახელმწიფოები ერთმანეთს ეპაექრებოდნენ ტერიტორიებისთვის ბრძოლაში. მათ 

შორის პოლონეთიც, რომელიც ჩეხოსლოვაკიას, გერმანიასა და უკრაინას ედავებოდა 

გარკვეულ მიწებზე. დაქსაქსული და ერთმანეთში მოქიშპე აღმოსავლეთ ევროპის 

დაპყრობა ბოლშევიკებს მარტივ დავალებად მიაჩნდათ.  

პოლონეთ-ბოლშევიკური ომის მთავარი ფიგურა პოლონეთის მეთაური იუზეფ 

პილსუდსკი იყო, რომელიც “პრომეთეიზმის” იდეის ავტორია. მისი სტრატეგიით 

რუსეთის იმპერიალისტური მისწრაფებების დაძლევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში 

შეიძლებოდა თუ ყოფილი რუსეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილები - კავკასია და 

აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოები გაერთიანდებოდნენ და ამით დაასუსტებდნენ 

რუსეთს. მან კონკრეტული პროექტიც კი შეიმუშავა მათი გაერთიანებისათვის, კერძოდ 

პოლონეთს, ლიტვას, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს უნდა  შეექმნათ 

„ზღვათაშორისი“  ფედერაცია (ინტერმარიუმი) - ძალა, რომელიც წინ აღუდგებოდა 

როგორც რუსულ, ასევე გერმანულ იმპერიალიზმს. პილსუდსკისთვის მნიშვნელოვანი 

იყო უკრაინის დამოუკიდებლობაც, ამ უკანასკნელის რუსეთთან მეგობრობა 

პრობლემებს შეუქმნიდა ანტირუსულ პროექტს. პილსუდსკი რესპუბლიკის წლებში 

არც პოლონური საზღვრების გაფართოებაზე ამბობდა უარს და ცდილობდა პირველი 

მსოფლიო ომის შემდგომ გამოწვეული ქაოსით ესარგებლა და საზღვრები განევრცო, 

რათა ისევ არ დაეშვა პოლონეთის სუვერენიტეტის დაკარგვა და ტერიტორიული 

დანაწევრება, როგორც ეს გასულ საუკუნეებში მოხდა.  
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მომავალი ომის ბედი დიდწილად განაპირობა იან კოვალევსკის და სხვა პოლონელი 

კრიპტოლოგებისა და მეცნიერების ნიჭიერებამ, რომლებმაც რამდენჯერმე გაშიფრეს, 

როგორც თეთრგვარდიელების, ისე წითელგვარდიელების სტრატეგიული გეგმები. 

პილსუდსკიმ იცოდა, რომ  თეთრგვარდიელებისა და ბოლშევიკების გეგმები 

პოლონეთთან მიმართებაში ემთხვეოდა. მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რომელი მათგანი 

მოვიდოდა ხელისუფლების სათავეში, ორივესთვის პოლონეთი პოტენციურ 

სამფლობელოდ განიხილებოდა. სწორედ ამიტომ, პილსუდსკიმ რუსეთის სამოქალაქო 

ომის დროს არც ერთს მხარი არ დაუჭირა და დაელოდა როდის დაასუსტებდა შიდა 

კონფლიქტი რუსეთს.  

რუსო-პოლონური ომის პირველი დაპირისპირება 1919 წლის თებერვლიდან იწყება, 

შეტაკებები უმეტესად ბელარუსისა და ბალტიისპირა სახელმწიფოებში 

მიმდინარეობდა. ორივე მოწინააღმდეგე იყენებდა უკრაინულ ძალებს. აპრილის თვეში 

პოლონურმა არმიამ უკუაგდო რუსული ძალები. რუსებმაც უკან დახევის შემდეგ 

ჯარის რეორგანიზება დაიწყეს. პოლონეთი კი წინ მიიწევდა და ბელარუსისა და 

ლიტვის საკმაოდ დიდი ნაწილი დაიპყრო. მათი უპირატესობა 1920 წლამდე 

გაგრძელდა. 

1920 წელს პილსუდსკისა და უკრაინის ნაციონალისტ ლიდერ სიმონ პეტლურას 

შორის დაიდო ვარშავის შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც უკრაინა ცნობდა 

პოლონეთის მოპოვებულ ტერიტორიებსა და მის დამოუკიდებლობას, სანაცვლოდ 

პოლონეთი აღიარებდა რა პეტლურას მთავრობას და სტრატეგიულ დახმარებასაც 

გაუწევდა მას. ეს ნაბიჯი დიდი მიღწევა იყო პილსუდსკისა და მისი პროექტისათვის, 

რადგან ამით პოლონეთს ძლიერი მოკავშირე უჩნდებოდა  რუსეთის ზღურბლზე.  

1920 წლისთვის დენიკინის დამარცხებისა და ესტონეთ-ლატვიასთან დაზავების 

შემდეგ ბოლშევიკების პოზიცია ბევრად უფრო გაუმჯობესდა. ლენინმა 700 000 

კაციანი არმია გადმოიყვანა ბელარუსში პოლონეთის წინააღმდეგ. რუსული სამხედრო 

უპირატესობა იმაშიც გამოიხატა, რომ პოლონურ ფრონტზე 4 ძლიერი  სარდალი 
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განაწილდა, ლევ ტროცკი, იოსებ სტალინი, ალექსანდრე ეგოროვი და მიხაილ 

ტუხაჩევსკი. ადამიანური რესურსებით არც პოლონეთი ჩამოუვარდებოდა რუსეთს და 

გარკვეულ ეტაპზე უპირატესობაც კი ჰქონდა, თუმცა რაც შეეხება ტექნოლოგიას, 

დასავლური სტანდარტების გათვალისწინებით პოლონური და რუსული სამხედრო 

ტექნიკა  იმ დროისათვის არც თუ ისე მოდერნიზებული იყო. თუმცა პოლონელი 

მეცნიერების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით პილსუდსკიმ თავიდანვე იცოდა 

ბოლშევიკების სავარაუდო თავდასხმაზე კიევში და ამიტომ ადრევე დაიწყო მზადება. 

ოპერაცია „კიევის“ მიზანი ბოლშევიკების უკუგდება და კიევში პეტლურას 

ხელისუფლების დამყარება იყო. აპრილში პეტლურასთან თანამშრომლობით  

პოლონეთი უკრაინაში შეიჭრა, 7 მაისს კი კიევშიც შევიდა. ამ მოვლენის შემდეგ 

პილსუდსკის მოქმედებაში უნდა მოეყვანა თავისი პროექტი, თუმცა უკრაინელების 

უმეტესობა პოლონელებს ნეგატიურად შეხვდა, რადგან მათ ისინი მორიგ 

დამპყრობლად მიიჩნიეს. ივნისის თვეში კი სიტუაცია შეიცვალა, რუსულმა არმიამ 

უპირატესობა მოიპოვა და დაიბრუნა ბერეჟინა, დასავლეთ დვინა. 1 თვეში კი 

პოლონურმა და უკრაინულმა არმიამ კიევი დატოვა. 

1920 წლის მაისში სახელგანთქმულმა ცარისტმა გენერალ ბრუსილოვმა, ცნობილმა 

თავისი „ბრუსილოვის გარღვევით“, „პრავდაში“ საზოგადოებას წითელ არმიაში 

შესვლისკენ მოუწოდა, რათა რუსეთი დაეცვათ  პოლონური უზურპაციისგან. 

საზოგადოებას, პატრიოტიზმის სახელით, პოლონეთის წინააღმდეგ ომში ჩართვას 

ლენინიც მოუწოდებდა. ამ დროს კი პოლონური არმია დიდ დანაკარგებს განიცდიდა, 

რუსული ჯარი კი, ტუხაჩევსკის მეთაურობით, სამოქალაქო ომიდან 

გამოთავისუფლებული ძალებით ინფანტერიისა და კავალერიის რიცხვს 

საგრძნობლად ზრდიდა. 4 ივლისისათვის ტუხაჩევსკიმ თავისი ძალების ძირითადი 

ნაწილი სმოლენსკისკენ გადაისროლა. მათ ადამიანური რესურსიც ბევრად დიდი 

ჰქონდათ და მიუხედავად პოლონელების თავდაუზოგავი შეტევისა, საბჭოთა რუსეთი 

მიზნისკენ მტკიცედ მიიწევდა და მათ დაუცველ ნაწილებს ანადგურებდა. 

საბჭოელებმა მიყოლებით აიღეს ჯერ გროდნო და შემდეგ ბრესტ-ლიტოვსკი. 
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ინდუსტრიული ცენტრის, ლვოვის აღების შემდეგ ფინალურ წერტილად ვარშავა 

რჩებოდა, რომელიც ბოლშევიკებისგან რამდენიმე ათეულ კილომეტრშიღა იყო. 

პოლონელებმა ლვოვთან ახლოს მდებარე გალიციაში უკუაგდეს საბჭოთა ძალები. ამან 

ცოტა ხნით დააყოვნა პოლონეთის კაპიტულაცია, თუმცა მათი გამარჯვებისა მაინც 

არავის სჯეროდა. 

პოლონეთის დასუსტების შემდეგ პილსუდსკის გავლენაც შემცირდა და მისი 

მოწინააღმდეგე რომან დმოვსკისა გაიზარდა. თუმცა პილსუდსკიმ თავისი 

მიზანსწრაფულობით მანამ აღიდგინა ძალაუფლება, სანამ მოწინააღმდეგეები 

ვარშავამდე მიაღწევდნენ. საბჭოთა რუსეთში კი ამ დროს უკვე პოლონეთის სასწრაფოდ 

გასაბჭოების გეგმებს აწყობდნენ, ლენინი პირდაპირ ვარშავის აღებისკენ მოუწოდებდა 

ხალხს, ბუხარინი კი „პრავდაში“ იწერებოდა, რომ ვარშავის ლოგიკური გაგრძელება 

პარიზი და ლონდონი იქნებოდა.  

პოლონეთში საბჭოელებს თავიანთი მარიონეტი ძალები ჰყავდათ, მათი უმეტესობა 

ებრაელი იყო, რადგან მათ მიმართ ანტიპათიური განწყობა სუფევდა, მხოლოდ 

იმიტომ, რომ ბოლშევიზმის შემოქმედთა უმეტესობა ებრაელი იყო.  

რუსების ასეთმა უპირატესობამ შეაშფოთა ევროპა, რომელსაც სრულად არ აწყობდა 

ბოლშევიზმის ასეთი აღორძინება რუსეთში, რადგან მათ ჯერ კიდევ ვერ აღიქვამდნენ 

რაციონალურ ძალად. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორდ 

კერზონმა რუსეთს მოსთხოვა შეეჩერებინა თავისი ძალები ოფიციალური პოლონეთის 

საზღვართან, ანუ იმ ტერიტორიასთან, რომელიც ეჭვმიუტანლად პოლონეთის 

ნაწილად აღიქმებოდა (ამ ტერიტორიას შემდგომში კერზონის ხაზი ეწოდა). კერზონის 

შეტყობინება ლენინმა თავის სასარგებლოდ გამოიყენა. პირველ რიგში პოლონეთზე 

სასწრაფო იერიშის ბრძანება გასცა, რათა საერთაშორისო ჩარევის გარეშე, რაც შეიძლება 

სწრაფად დაესრულებინათ პოლონეთის დამოუკიდებლობა. ასევე ბოლშევიკებმა 

კერზონს შეტყობინება გაუგზავნეს, რომელშიც მას სტანდარტული ტერმინებით 

აუხსნეს თავიანთი უდანაშაულობა ამ ომში, პოლონეთი კი ძალადობის ინიციატორად 
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დაასახელეს. კერზონის პაციფისტურმა მოწოდებამ შედეგი ვერ გამოიღო და რუსეთი 

კვლავ აგრძელებდა პოლონეთზე შეტევას, რომლის მარცხი უკვე ყველას გარდაუვლად 

მიაჩნდა, რადგან პოლიტიკურ პრობლემებსა და დაქსაქსულობას ადამიანური და 

სამხედრო რესურსების დეფიციტიც ემატებოდა, თუმცა მტკიცე ხასიათის პილსუდსკი 

დანებებას არ აპირებდა. მან დახმარება მეზობელ სახელმწიფოებს სთხოვა, თუმცა 

მხოლოდ უნგრეთისგან მიიღო იგი, რამდენიმე ათასი ჯარისკაცითა და ტყვია-წამლით. 

თუმცა ამ დახმარების პოლონეთში გადმოტანას წინ აღუდგა ჩეხოსლოვაკია და 

გერმანია, რომლებთანაც პოლონეთს არც თუ ისე სახარბიელო ურთიერთობა ჰქონდა. 

რომ არა რუმინეთი, რომლის გავლითაც უნგრული დახმარება პოლონეთამდე მივიდა, 

ამ უკანასკნელს უთუოდ დაამარცხებდა რუსეთი. უნგრულ დახმარებას  ემატებოდა 

ამერიკელ მფრინავ მოხალისეთა ესკადრილია, მათი სიმცირის მიუხედავად, ისინი 

მაინც გარკვეულ უპირატესობას ფლობდნენ რუსული ტექნიკის არამოდერნულობის 

გამო. პოლონელთა შემდგომი გამარჯვება განაპირობა იმანაც, რომ მათ გაშიფრული 

ინფორმაცია ჰქონდათ რუსების მომავალი ნაბიჯების შესახებ. ბუნებრივია, მხოლოდ 

წვრილმანი უპირატესობით ვერ შეძლებდა პოლონეთი გამარჯვების მოპოვებას, რომ 

არა საბჭოთა რუსეთის მიერ დაშვებული სტრატეგიული შეცდომები. მათ შორის ერთ-

ერთის ავტორი თავად ლენინი იყო, რომელმაც ნაადრევად იზეიმა პოლონეთის მარცხი 

და სურდა მისი გავლით სოციალისტური რევოლუცია მოეხდინა მეზობელ 

სახელმწიფოებში - უნგრეთში, ჩეხოსლოვაკიასა და ავსტრიაში. ამის გამო წითელი 

არმია ორ ნაწილად გაიყო, ერთი ლვოვის, მეორე კი ვარშავის მიმართულებით. ამ 

შეცდომის გაანალიზებისას ჯარების გაერთიანება უკვე დაგვიანებული იყო, ლვოვის 

მხარეს წასული სტალინ-ეგოროვის დანაყოფი კი პოლონელებმა ჩიხში მოაქციეს. ამას 

არასწორი მანევრირება და არათანაბარი სიძლიერის ჯარიც დაემატა, პოლონეთის 

ყველაზე ძლიერ დანაყოფთან  წითელი არმიის ყველაზე სუსტ ფლანგს მოუწია 

დაპირისპირება. არმიის ნაწილებმა დაკარგეს კონტაქტი ერთმანეთთან და 

არაორგანიზებულად გადაადგილდებოდნენ, რამაც კიდევ უფრო შეასუსტა რუსეთის 

პოზიცია. ვისლაზე მომხდარ ბრძოლაში დაახლოებით 25,000 წითელარმიელი 
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დაიღუპა. პოლონური გამარჯვება 1921 წლის რიგის ხელშეკრულებით დაგვირგვინდა, 

რომელმაც პოლონეთის დამოუკიდებლობას სიმტკიცე შემატა. 

 

პოლონურ-ბოლშევიკური ომის სტრატეგიული მნიშვნელობა ევროპისთვის 

წითელი არმიის მოტივი არ ყოფილა უბრალოდ ძველი რუსეთის იმპერიის 

ტერიტორიების აღდგენა, მას უფრო შორეული გეგმები ჰქონდა, კერძოდ, 

პროლეტარიატის სახელით უკლასო საზოგადოების დაარსება და ბურჟუაზიის 

ექსპლუატაციის დასრულება. 1919 წელს დასუსტებულ და ომში დამარცხებულ 

გერმანიაში სპარტაკისტების აჯანყება მოეწყო, რომლის შემდეგაც ბავარიაში 

სოციალიზმი დამყარდა. ბოლშევიკებმა ეს უდიდეს გამარჯვებად აღიქვეს, მათი 

აზრით, ეს ევროპული სოციალიზმის დასაწყისი იყო, თუმცა ძალაუფლება მალევე 

დაიბრუნა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ. იგივე ბედი გაიზიარა უნგრულმა და 

სლოვაკურმა სოციალისტურმა რესპუბლიკებმაც. სამი ევროპული სახელმწიფოს 

ემპირიულმა გამოცდილებამ ვერ შეძლო ბოლშევიკების მტკიცე მიზნის შეცვლა. 

ტროცკი ამბობდა, რომ „რევოლუციის მომზადების ინკუბაციის პერიოდი 

დასავლეთში შეიძლება ძალიან დიდხანს გაგრძელდეს“. სწორედ ამიტომ, ევროპაში 

უკლასო საზოგადოების შექმნა რუსმა ბოლშევიკებმა აიღეს საკუთარ თავზე. 

პოლონეთი კი ამ გეგმის მიხედვით იყო პლაცდარმი, რომლიდანაც დაიწყებოდა 

ევროპის „გაწითლება“ რუსეთის ხელით. ტროცკისტები აცხადებდნენ, რომ ჩვენი 

ვალია „მოწყურებულ წითელ ცხენებს წყალი ვასვათ ვისლასა და რაინის გავლით“.  

„ვისლაზე სასწაული“ და რიგის ხელშეკრულება გარკვეულწილად ამუხრუჭებს 

ბოლშევიკურ ექსპანსიას დასავლეთის მიმართულებით. პოლონეთის აღსანიშნავმა 

გამარჯვებამ ბოლშევიკები დაარწმუნა, რომ უახლოეს მომავალში აღმოსავლეთ და 

ცენტრალური ევროპის გასაბჭოების საქმე მარტივი დავალება არ იყო. პოლონურმა 

სიმტკიცემ განაპირობა მისი მეზობლებისადმიც იმ შეხედულების ჩამოყალიბება, 

რომელიც რუსეთს აიძულებდა გარკვეული დროით უარი ეთქვა გავლენის სფეროს 
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მკვეთრ გაფართოებაზე. პოლონეთმა ამით იხსნა საკუთარი თავიც და სხვებიც. მისი 

გამარჯვება უმნიშვნელოვანესი ფსიქოლოგიური სტიმული იყო აღმოსავლეთ ევროპის 

სახელმწიფოებისათვის. პოლონეთმა, რომელიც არასოდეს ეგუებოდა რუსულ 

ანექსიას, შეძლო დაემარცხებინა უზარმაზარი საბჭოთა რუსეთი. ამ გამარჯვებამ შექმნა 

ე.წ კარიბჭე, რომელმაც დამოუკიდებლობა შეუნარჩუნა მის ირგვლივ მდებარე 

სახელმწიფოებს. ამის დასტურად შეიძლება გავიხსენოთ 20 წლის შემდგომი ევროპა. 

როგორც კი პოლონეთი ნაცისტურმა გერმანიამ დაიპყრო ეს კარიბჭე მოიშალა და 

ბალტიისპირეთის ქვეყნები რიგრიგობით იქნენ ანექსირებულნი საბჭოთა კავშირის 

მიერ, მეტიც, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის 

ქვეყნები მარქსისტულ რესპუბლიკებად იქცნენ, შემდეგ კი სოციალისტური  

სახელმწიფოების გაერთიანებაში შევიდნენ, რომელსაც სიმბოლურია, რომ „ვარშავის 

ბლოკი“ ეწოდა. ამით საბჭოთა კავშირს სურდა დანარჩენი ევროპისთვის ეჩვენებინა, 

რომ კომუნიზმის აკვანი არა რუსეთში, არამედ მათ გვერდით, ევროპულ პოლონეთში 

დაირწა. ვარშავის  ბლოკის წევრობამ შეაჩერა პოლონეთისა და სხვა სახელმწიფოების 

ეკონომიკური და კულტურული განვითარება, რომ არა პოლონური გამარჯვება 1920 

წელს ეს პროცესი 25 წლით ადრე დაიწყებოდა და აღმოსავლეთ ევროპის 

სახელმწიფოებს არ მიეცემოდათ სახელმწიფოებრიობის გამოცდილება, შესაბამისად, 

XX საუკუნის ბოლოს ვერ შეძლებდნენ წარმატებულ ევროპულ ინტეგრაციას, რასაც 

მათი ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება მოჰყვა.  

პოლონური კოლექტიური მეხსიერებისთვის ეს გამარჯვება უმნიშვნელოვანესია და 

დღესაც აღუძრავს სიამაყის გრძნობას მათ. საუკუნეების განმავლობაში მრავალჯერ 

გადანაწილებულმა პოლონეთმა ამ გამარჯვებით საკუთარი დამოუკიდებლობის მყარი 

ლეგიტიმაცია მოიპოვა. ამ დიდების შემოქმედი იუზეფ პილსუდსკი კი 

პოლონელთათვის ყველაზე საამაყო ისტორიული ფიგურაა.  

პოლონეთმა ბოლშევიზმისგან არა მხოლოდ საკუთარი თავი და მეზობლები, არამედ 

დასავლეთ ევროპაც გადაარჩინა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ბოლშევიკებისთვის 
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პოლონეთი მომავალი დაპყრობებისთვის პლაცდარმი უნდა გამხდარიყო. ლენინსა და 

სხვა სოციალისტებს მთელი მსოფლიოს პროლეტარიატის გაერთიანება სურდათ და 

მათთვის ევროპაც მათი გეგმის ნაწილი იყო, მით უმეტეს, რომ დასავლეთ ევროპის 

სახელმწიფოებში არსებობდა სოციალიზმისადმი სიმპატიებით განმსჭვალული მცირე 

კერები. პოლონეთი რომ დამარცხებულიყო, საბჭოელებს არ გაუჭირდებოდათ 

დანარჩენი ევროპის დაპყრობა. თანაც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ პაციფიზმით 

აღტკინებული ევროპა და ერთა ლიგა ყოველგვარი ექსპანსიონისტური გადახრის 

გადაწყვეტას მოლაპარაკებებითა და დაყვავებით ცდილობდნენ, ამიტომ 

მოსალოდნელია, რომ ბოლშევიზმის ტალღას მარტივად ვერ შეაჩერებდნენ ისინი. რა 

თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია იმდროინდელი რუსული ტექნიკის 

არამოდერნულობა, რომელიც გარკვეულწილად გაახანგრძლივებდა ევროპის 

გასაბჭოებას, თუმცა ამ პრობლემის თეორიული საშიშროება ნამდვილად არსებობდა.  

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ პოლონურმა გამარჯვებამ სხვა ერებს, რომლებიც 

ისტორიულად იმპერიული ძალების მარწუხების ქვეშ იყვნენ მოქცეულნი, დაუმტკიცა, 

რომ შესაძლებელია დამოუკიდებლად, სხვისი დახმარების გარეშე, გაუმკლავდე 

ექსპანსიას.  

 

პოლონურ-ბოლშევიკური ომის სტრატეგიული მნიშვნელობა საქართველოსთვის 

საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისა და ინტეგრაციის სურვილის გამო, 

გამართლებული იქნება ევროპაზე საუბრისას განვიხილოთ ის გავლენა, რომელიც 

პოლონურმა დაუმორჩილებლობამ საქართველოს ბედზე მოახდინა. 1920 წლის 

აპრილში წითელმა არმიამ აზერბაიჯანი გაასაბჭოვა. სერგო ორჯონიკიძის 

ლენინისადმი მიწერილ წერილში ვკითხულობთ, რომ აზერბაიჯანის ანექსიის 

ლოგიკური გაგრძელება საქართველო იყო და მას მაისისთვის ბოლშევიკური იმპერიის 

ნაწილად აქცევდნენ. თუმცა ვიცით რომ ეს დღე არა 1920 წლის მაისში, არამედ 1921 

წლის 25 თებერვალს დადგა. თავისუფლების ამ ხანმოკლე გახანგრძლივებას 
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ქართველები პოლონეთის დაუმორჩილებლობას უნდა ვუმადლოდეთ. რომ არა მათი 

ქმედებები რუსეთი თავის გეგმებს მარტივად განახორციელებდა და 

საქართველოსთვისაც მაშინვე მოიცლიდა. საქართველომ დამოუკიდებლობა 

რამდენიმე თვით შეინარჩუნა და ამ შუალედში ბევრი ისეთი რამის მიღწევა შეძლო, რაც 

ქართულ ისტორიას სიამაყით აღავსებს, იქნება ეს 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება 

რუსეთთან, თუ ევროპული სახელმწიფოების მიერ საქართველოს 

სახელმწიფოებრიობის აღიარება. პოლონეთის ბრძოლისუნარიანობის გარეშე რუსეთი 

აღარ იქნებოდა ვალდებული დაედო 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, რომელიც 

ქართული ისტორიისთვის უმნიშვნელოვანესია, ვინაიდან მასში რუსეთმა 

წერილობით აღიარა საქართველოს სუვერენიტეტი. ეს უდიდესი მონაპოვარია 

ქართული სახელმწიფოებრიობის კანონიერებისათვის. 1921 წლის დროინდელი 

ანექსია კი ყველა სხვა ოკუპაციისგან იმით განსხვავდება, რომ ამჯერად რუსეთმა 

დაარღვია მის მიერვე აღიარებული ტერიტორიის მთლიანობა. ამას ისიც ემატება, რომ 

ამ ხელშეკრულებით რუსეთმა საქართველო დე იურედ ცნო. მართალია, ამის შემდეგ 

საქართველოს დამოუკიდებლობამ მხოლოდ რამდენიმე თვეს გასტანა, თუმცა ამ 

დოკუმენტს მაინც კოლოსალური მნიშვნელობა აქვს. ყოფილი იმპერიის მიერ 

საქართველოს დე იურედ ცნობამ სხვა ევროპულ სახელმწიფოებს დაანახა 

საქართველოს სუვერენიტეტის აღიარების მნიშვნელობა, რომ ეს ქმედება მათ არ 

მოუტანდათ რაიმე სახის დაპირისპირებას რუსეთთან. ამის შემდეგ კი მიყოლებით 

საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და იმდროინდელმა წამყვანმა ქვეყნებმა 

საქართველო დე იურედ ცნეს. ამას ისიც ემატება, რომ ამ ხელშეკრულებით რუსეთმა 

საქართველოს ნაწილად აღიარა ბათუმი და სოხუმის ოლქები, რაც თანამედროვე 

საქართველოს ისტორიაში მიმდინარე ტერიტორიული პრობლემების გადამწყვეტი 

ისტორიულ არგუმენტია. შეჯამებისთვის, 1920 წლის შეთანხმება საქართველოს 

ისტორიისთვის უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარია, რომელიც ბევრ დილემურ საკითხს 

საქართველოსთვის სასარგებლოდ წყვეტს. ამ ხელშეკრულების დადება კი დიდწილად 
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რუსეთის არახელსაყრელმა მდგომარეობამ განაპირობა, რომლის მიზეზი პოლონეთი 

იყო.  

დასკვნის სახით კი პოლონურ-ბოლშევიკურ ომში პოლონელების გამარჯვებამ მათი 

სუვერენიტეტის ლეგიტიმაცია მოიტანა, ასევე 25 წლით გაუხანგრძლივა 

სახელმწიფოებრიობა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს და ბოლშევიზმისგან იხსნა 

დასავლეთ ევროპა. სწორედ ამიტომ მოიხსენია ედგარ ვინსენტმა ეს მოვლენა, როგორც 

„მსოფლიოს მეთვრამეტე გადამწყვეტი ბრძოლა“.  
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