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W 1936 r. zarząd Komitetu Gruzińskiego w Polsce postanowił
zorganizować uroczystość 750-lecia urodzin największego gruzińskiego wieszcza, Szoty Rustawelego. Powołano komitet organizacyjny,
postanowiono, że jubileusz odbędzie się 11 grudnia 1937 r. w sali Rady
Miejskiej w Warszawie. Przed Jubileuszem, w dniu 3 grudnia 1937 r.
w Polskiej Akademii Literatury odbyło się spotkanie z przedstawicielami prasy i radia. Przemówienie wygłosili, przewodniczący komitetu
organizacyjnego książę Giorgi (Jerzy) Nakaszydze, oraz Wacław Sieroszewski. Komitet organizacyjny przedstawił program zbliżającego
się Jubileuszu oraz zaprezentował okolicznościową broszurę o życiu
i twórczości Szoty Rustawelego. Przedstawiciele polskiego radia i prasy upowszechnili informację o nadchodzącym wydarzeniu. 11 grudnia
1937 r. w sali Rady Miejskiej zgromadzili się przedstawiciele elity politycznej Rzeczypospolitej Polskiej, senatorowie, posłowie, profesorowie
Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele emigracji gruzińskiej
w Polsce, a także oficerowie kontraktowi w Wojsku Polskim, narodowości gruzińskiej, azerskiej, ukraińskiej i Górali Północnego Kaukazu.
Wśród gości zaproszeni byli m.in. Dionizy (Waledyński), zwierzchnik Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, senatorowie
– Stanisław Siedlecki oraz Stanisław Korwin-Pawłowski, mjr Karol
Lilienfeld-Krzewski, przewodniczący Głównej Rady Programowej
Polskiego Radia, Jan Otmar Berson, dziennikarz i sowietolog, oficer
w Armii Niepodległej Gruzji, który walczył przeciwko Bolszewikom
koło Bordżomi. Wydarzenie było relacjonowane przez Polskie Radio
i odbiło się szerokim echem w prasie. Na podstawie dobrze zachowanych
dokumentów udało się zrekonstruować program Jubileuszu. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej
i Gruzji a następnie przemówienie wygłosił senator Stanisław Siedlecki, współtwórca Instytutu Wschodniego w Warszawie. Na wezwanie
przedstawiciela Komitetu Gruzińskiego uczczono pamięć zmarłego
w dn. 9 grudnia 1937 r. pisarza i działacza niepodległościowego
Andrzeja Struga. Zgromadzeni goście wysłuchali dwóch referatów,
ks. Archimandryty Grzegorza Peradze, profesora teologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat filozoficzno-religijnego światopoglądu
Szoty Rustawelego oraz doktora Giorgiego (Jerzego) Nakaszydze,

lektora języka gruzińskiego oraz wykładowcy literatury gruzińskiej
i geografii Gruzji w Szkole Wschodoznawczej Instytutu Wschodniego
i UW. Mówcy podkreślali, iż poeta gruziński Rustaweli w przeciągu
siedmiu stuleci pozostał niedościgłym wzorem i ideałem wszystkich
pisarzy i poetów gruzińskich. Był w domu każdego Gruzina na równi z Ewangelią. Miarą uwielbienia Gruzinów dla swego największego
poety jest fakt, że kobieta gruzińska, wychodząca za mąż, wedle tradycji, jako wiano, musiała mieć egzemplarz poematu Rustawelego,
własnoręcznie przepisany i pięknie ozdobiony. Poemat Rustawelego
Wepchistkaosani jest jednym z największych poematów miłości.
Wielu historyków literatury porównuje Rustawelego z Dantem,
Petrarką i Michałem Aniołem a jego miłosny poemat Wepchistkaosani
stawiają nawet wyżej od Tristana i Izoldy. Imię Rustawelego jest talizmanem starożytnej Gruzji. W imieniu tym kryje się godło wielkości
tego państwa, będącego niegdyś potężnym królestwem, rozciągający
się od Trapezundu do morza Kaspijskiego. Przysłowia Rustawelego
są do dziś powtarzane w Gruzji, będąc ciągle promiennym wskaźnikiem
zachowania się, symbolem piękna duchowego. Po referatach odbyła się
część artystyczna z udziałem polskich artystów. Fragmenty poematu
Rycerz w tygrysiej skórze, w języku gruzińskim odczytał mjr Witalis
Ugrechelidze. Wysłuchano utworu kompozytora Dymitra Arakiszwilego, Kwlaw akwawda buneba. W dalszej kolejności wystąpiła aktorka
i śpiewaczka operowa Tola Mankiewiczówna w sztuce gruzińskiej
Tamar cbieri – z arii Ghmerto dzliero. Występowali także baryton
Kazimierz Czekotowski oraz Maria Wiercińska przedstawiając deklamacje fragmentów z utworu Rustawelego w tłumaczeniu pisarzy Juliusza
Tuwima i Józefa Łobodowskiego. Tekst pieśni poety Joseba Griszaszwilego Lercami char, skomponowany przez Tamarę Szawerzaszwili
wykonał Janusz Popławski, zaś arię z opery Daisi Zakaria Paliaszwilego
Tawo czemo wykonała Maria Karwowska. W duecie operowym, pieśni
z Abesalom da eteri, wykonali Mariusz Popławski i Kazimierz Czekotowski, akompaniował na fortepianie Władysław Walentynowicz.
Na zakończenie uroczystości ostatni wykonawcy deklamowali jeszcze
poematy gruzińskie w oryginale w tłumaczeniu Józefa Łobodowskiego.
Fragment ze wstępu Szota Rustaweli – Myśliciel, David Kolbaia
i ks. Henryk Paprocki, Rycerz w tygrysiej skórze, przekład Jerzy
Zagórski i Jan Braun, Warszawa 2017.
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mają zaszczyt zaprosić w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 630 wieczorem
do Muzeum Narodowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3 na

Uroczystość 830. lecia powstania poematu Szoty Rustawelego
Rycerz w tygrysiej skórze
która odędzie się z udziałem przedstawicieli elity politycznej, naukowej i kulturalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów, posłów, profesorów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego
uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich z Płocka, oraz wielu znakomitych gości

Powitanie
Piotr Rypson, Zastępca Dyrektora w Muzeum Narodowym w Warszawie
JE Ilia Darchiashvili, Ambasador Gruzji w Polsce
Małgorzata Maria Gosiewska, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Wystąpienie i prezentacja
Jubileuszowego wydania książki Szoty Rustawelego Rycerz w tygrysiej skórze
Ks. dr Henryk Paprocki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Dr David Kolbaia, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Koncert
Męski zespół muzyki cerkiewnej Ikos pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni wykona hymny
liturgii prawosławnej zaczerpnięte z tradycji gruzińskiej, bizantyjskiej i słowiańskiej

Kim jest dla nas Szota Rustaweli
Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby uczcić pamięć wielkiego gruzińskiego wieszcza, Szoty Rustawelego, który 750 lat temu ułożył największy
i niedościgniony aż do naszych czasów swój poemat Wepchistkaosani,
poemat pełen piękna i wysokiej kultury języka, poemat o doniosłej wartości religijno-filozoficznej. Cała Gruzja od tamtych czasów wychowywała się na tym utworze, był on naszą drugą ewangelią, nawet bardziej
znaną od kościelnych Ewangelii. Jeżeli naród nasz w swym charakterze
ma cechy szlachetne, wzniosłe i piękne, zawdzięczamy to również –
nawet nie na ostatnim miejscu – temu utworowi, którego aforyzmy
znają na pamięć zwykli niewykształceni chłopi w najodleglejszych
zakątkach naszej ojczyzny. Bohaterstwo, szlachetny patriotyzm, oddanie
i poświęcenie, miłość prawdy i pogarda dla ludzi kłamliwych, obłudników
i zdrajców, miłość do Boga i bliźniego zaleca nam to nieśmiertelne dzieło
niemal z każdej swej nieśmiertelnej strofy. Utwór ten w czasach największego rozkwitu naszego kraju wpływał na nas, abyśmy nie tracili głowy,
a w czasach najsmutniejszych naszej historii z tego utworu czerpiemy
wszyscy pociechę i nadzieję na lepszą przyszłość. Utwór ten powstał
w czasie największego rozkwitu Gruzji, w złotej epoce jej życia historycznego. Odzwierciedla on wielką kulturę kraju, bogactwo narodu,
potęgę i chwałę oręża gruzińskiego. Jedynie w chwili największej
potęgi mógł powstać taki utwór, pełen słońca, życia, młodości, miłości,
bohaterstwa. Czasy niewoli i smutku wywołują raczej tony pesymizmu,
rezygnacji, zemsty, niż większego poczucia wartości swego narodu i misji
tego narodu wobec innych. Motywy te zatracają się w teoriach i rozwiązaniach, są one bardzo często jedynie owocem umysłu danego pisarza,
mogą one w pewnej chwili dać natchnienie, w ciężkich chwilach uratować
ten naród od zgonu moralnego, zachować od zepsucia ideę posłannictwa
narodowego, ale idee te nie są tworzone na stałe, na wieczność. [...]
Szota Rustaweli musiał być człowiekiem bardzo uduchowionym, światłym i świętym. Otaczające go społeczeństwo gruzińskie musiało być
bardzo wzniosłe, dążące do większych i trwalszych zasad w życiu, że dało
ono natchnienie, pokarm duchowy i rozwój takiemu człowiekowi. Jest
to nasza chluba narodowa z czasów złotej epoki, z czasów największej
potęgi naszego państwa. Wszystko przeminęło, drogi i mosty, kanały
przeprowadzone ongiś w pustyni, wielkie katedry i świątynie, fortece
i miasta są w ruinach, leżą w gruzach, uszczupliły się rozległe granice oraz
przeminął głos potęgi, sławy i chwały oręża gruzińskiego. Pozostał nam
ten utwór, który jest cenniejszy od wszystkich przejawów zewnętrznej
potęgi, który wzbogaca nas także teraz i daje nam natchnienie do lepszego
życia, tak samo, jak i ongiś, 750 lat temu. [...] Amen.
Fragment z kazania Archimandryty Grzegorza Peradze z 11 XII 1937 r.
Organizatorzy
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