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I. Z A B Y T K I L IT E R A T U R Y  STA R O  G R U Z IŃ S K IE J

NAWRÓCENIE KARTLII (MOKCEWAJ KARTLISAJ) 
(Fragment)

Mokcewaj Kartlisaj (Nawrócenie Kartlii) to najstarszy z zachowanych zabytków histo
riografii gruzińskiej anonimowego autora. Istnieją jego dwa rękopisy: 1) Szatberdski zawarty 
w tzw. Zbiorze Szatberdskim, który powstał prawdopodobnie w wieku IX i został skopiowany 
w klasztorze Szatberdi (obecnie na terenie Turcji) w latach siedemdziesiątych X stulecia. 
2) Rękopis z XIV-XV wieku odnaleziony w klasztorze Czeliszi (również w granicach Turcji).

Nie dochowały się żadne, bodaj najbardziej ułamkowe wiadomości o autorze najstarszej 
kroniki gruzińskiej. Nie znamy nawet jego imienia. W samej historii nie zaznaczono również 
daty jej powstania, chociaż, nie ulega wątpliwości, że powstała ona najprawdopodobniej zaraz 
po nawróceniu Gruzji na chrześcijaństwo (337 rok).

Mokcewaj Kartlisaj wraz z późniejszymi uzupełnieniami opowiada o historii Kartlii od 
czasów wypraw wojennych Aleksandra Macedońskiego aż do czasów panowania pierwszego 
chrześcijańskiego władcy Miriana (początek IV w.) i zawiera niezwykle cenne informacje 
o wydarzeniach historycznych IV-VII w. Stosunkowo obszernie opisana jest działalność mi
sjonarki, krzewicielki wiary - Świętej Nino we wschodniej Gruzji (Kartlii) i ogłoszenie 
chrześcijaństwa religią państwową (337 r.). Okres od lat trzydziestych VII w. do początków 
wieku IX przedstawiony został w wykazie katolikosów i eristawów w Kartlii.

Podstawą dla tłumacza był starogruziriski tekst zawarty w tzw. Zbiorze Szatberdskim 
(Szatberdis krebuli X saukunisa, Dzweli Kartuli Mcerlobis Dzeglebi, I, Tbilisi, 1979). Prze
kład został skonsultowany w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (doc. Andrzej Woźniak), 
w Instytucie Orientalistyki UW (prof. Jan Braun), z przedstawicielem Kościoła Prawosławne
go (ks. Elenryk Paprocki), oraz z Uniwersytetem Tbilisi (prof. Mariam Lordkipanidze, prof. 
Guram Lordkipanidze).

Przekład ze starogruziriskiego na język polski powstał z okazji nawiązania dyplomatycz
nych stosunków Gruzji ze Stolicą Apostolską i został dedykowany Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II oraz Eliaszowi II, arcybiskupowi Mcchety i Tbilisi, Katolikosowi - Patriarsze całej 
Gruzji.

Publikowany tu fragment części I Mokcewaj Kartlisaj w historiografii gruzińskiej okre
ślany jest tradycyjnie jako Kromka nawrócenia Kartlii. Wydanie pełnego tekstu Nawrócenia 
Kartlii przewidziane jest na rok 1994.

* * *



Rozdział I

1 2Kiedy cesarz Aleksander zmusił do ucieczki potomków Lota i wyparł ich do kraju 
północnego, wtedy po raz pierwszy ujrzał okrutne plemiona Bunturków , żyjących wzdłuż 
biegu Mtkwari w czterech miastach wraz z przedmieściami. (Były to miasta) Sarkine1 2 3 4 5, Ka
spi ,Urbnisi6 i Odzrache oraz ich twierdze: Ciche-Didi w Sarkine, Uplisciche7 8 w Kaspi, 
Urbnisi, Odzrache.’ 8

Zdumiał się Aleksander dowiedziawszy się, że byli oni potomkami Jebuzytów . Jedli 
wszystko co żywe i nie mieli grobów, bo martwych pożerali. Nie czując się na siłach walczyć 
z nimi, cesarz oddalił się. Wtedy przybyło wojownicze plemię Hunów9, które oddzieliło się od 
Chaldejczyków10 11 i poprosiło władcę Bunturków o (nadanie im) ziemi za (płacenie) daniny 
i osiedli oni w Zanawi.

I posiadali to (miejsce), za które płacili daninę nazywaną cherki. Po pewnym czasie 
powrócił Aleksander, cesarz wszystkich ziem, zburzył te trzy miasta i twierdze, i zwyciężył 
Hunów.

Zaś z miastem Sarkine wojował jedenaście miesięcy; zajął je od strony zachodniej, 
posadził winorośl, przeprowadził kanał nawadniający z Ksani, a u źródła kanału postawił 
ludzi i miejsce to nazywa się Nastagisi11. Potem zaś zdobył Sarkine. Sami (Bunturkowie) 
porzucili je i opuścili (te ziemie).

1) Aleksander Macedoński (356-323 rok p.n.e.)
2) Lot, postać biblijna
3) Bunturk, wyraz “bun” łączy się z językiem tureckim i etnonim w całości tłumaczy się jako “plemiona tureckie” , 

(M.Sejdowa, Opytetimologiczeskogo analizas\owaBunturkilBuntjurki“Oo]&\Ay AN Azer. SSR”. 1969, t.XXV, 
n.8, s. 91-93)

4) Sarkine - po gruzińsku oznacza “miasto żelaza”
5) Kaspi, miasto królestwa Kartlii, leżące na lewym brzegu Mtkwari
6) Urbnisi jedno z miast królestwa Kartlii w okresie antycznym, znajdujące się na wielkim szlaku handlowym.
7) Uplisciche, dosłownie twierdza władcy, jeden z ośrodków politycznych wschodniej Gruzji w okresie antycznym, 

największe miasto skalne, zachowane w Gruzji.
8) Plemię Jebuzytów jest wymieniane w Biblii. Etnonim pochodzi od imienia założyciela rodu Jebuz.
9) E.S. Takaiszwili pod nazwą “Honni-Hunów” rozumiał “Huriani” (starogruzińska nazwa Żydów) i fakt, zazna

czony w Mokcewaj Kartlisaj wiązał z wysiedleniem Żydów przez króla babilońskiego z dynastii chaldejskiej 
Nabuchodonozora II. Na tej podstawie wyraz starogruziński “gamoschmuli” “ci, którzy oddzielili się” (Abuladze 
I.B., Slowar drewnegruzinskogo jazyka, Tbilisi 1973, s. 45) objaśnił jako “wysiedleni”. Według M.S. Czcharti- 
szwili taka interpretacja tekstu wyda je się błędna, gdyż w omawianym fragmencie mówi się o fakcie współczes
nym Aleksandrowi Macedońskiemu, to znaczy mającym miejsce kilka wieków później, po zdobyciu przez 
Nabuchodonozora II (640-562 r. p.n.e.) Jerozolimy i wysiedleniu z niej Żydów.

10) Chaldejczycy - lud pochodzenia semickiego. Ostatnia dynastia rządząca w niepodległej Babilonii była, jak 
wiadomo, właśnie chaldejską (626-539 r. p.n.e.). w danym przypadku, jednak, chodzi prawdopodobnie nie 
o Babilionię okresu Nowego Cesarstwa, a o państwo Achemenidów. Achemenidzi, pokonawszy dynastię 
chaldejską Babilonu przez pewien okres nazywali się chaldejskimi, a nie perskimi królami. To, że pod nazwą 
wspomnianych w Mokcewaj Kartlisaj Chaldejczyków kryją się Persowie wyraźnie wynika z kontekstu - przecież 
za czasów Aleksandra Macedońskiego znaczenie polityczne w świecie miała właśnie Persja Achemenidów. 
Szczególnie godne uwagi pod tym względem są spostrzeżenia K.S. Kekelidze, który zauważył, że w zabytkach 
literatury starogruzińskiej starożytny Iran często wspomina się jako państwo Babilończyków lub nawet Chaldej
czyków; jest to według uczonego zupełnie logiczne, jeśli uwzględnimy, że w skład Persji wchodziło również 
państwo Chaldejczyków. (Kekelidze K.S., Zametki istorii drewnegruzinskoj literatury, (w:) Etiudy po istorii 
drewnegruzinskojliteratury, I, Tbilisi, 1956, s. 269.)

11) Nastagisi po gruzińsku oznacza miejsce, gdzie wcześniej znajdowało się źródło “stagi” —  kanału.
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12 13Zaś cesarz Aleksander zatrzymał przy sobie syna króla Arian-Kartlii , Azo i dal mu 
za rezydencję Mcchetę12 13 14, wyznaczywszy jako granice Hereti, Egris-ckali, Armenię oraz górę 
Crolską i odszedł.

Zatem Azo wyruszył do Arian-Kartlii, do swego ojca, i sprowadził (stamtąd) osiem 
rodów (wspólplemieńców) oraz dziesięć rodów krewnych15, i osiedlił się w starożytnej 
Mcchecie, mając za bogów bożki Gaci i Ga16 17.

A ów Azo, syn króla Arian-Kartlii, był pierwszym królem Mcchety, i zmarł. Zaś po nim 
królem został Pamawaz. Wzniósł on na wysokim (miejscu) duży posąg bożka i nazwał go 
imieniem Armaz i otoczył (świątynię) ścianą od strony rzeki, (stąd to miejsce) nazywa się 
Armaz.

17A po nim królem został Saurmag. Ten wzniósł przy drodze (posąg) bożka Ainina 
i zaczął budować Armaz18 19.

19A po nim panował Mirwan. Ten wzniósł na początku drogi (posąg) bożka Dainina 
i dokończył Armaz.

Potem panował Pamadżob a wzniósł on posąg bożka Żaden na górze a zbudował on 
(twierdzę).

Potem panował Arsok, który otoczył miasto murem.
Potem panował Arik, który zbudował w Armazie wewnętrzną twierdzę.
Potem panował Bratman, za czasów którego w Mcchecie założono miasto.
Potem panował Mirean, a zbudował on miasto Mccheta.
Potem panował Arsuk, który zdobył Kaspi i zawładnął Uplisciche.
Potem panował Rok, który dokończył budowę Mcchety i podzielił władzę: dwaj królowie 

osiedli po tej i po tamtej stronie rzeki.

12) Arian-Karth, według G. A. Melikiszwili Arian-Kartli to Kartli Perskie (to znaczy Kartlia Perska). Uczony uważa, 
że mieszkańcy północnych prowincji gruzińskich mogli tak nazywać południowogruzińskie państwo, wchodzące 
w skład państwa Achemenidów. (Melikiszwili G.A. K  istorii drewnej Gruzji, Tbilisi 1959, s. 118)

13) Azo - badacze uważają, że imię to powstało pod wpływem imienia Jazon - bohatera starogreckiej legendy 
o Argonautach. Historyk ormiański Mowses Chorenaci nazywa go Michrdat. Prawdopodobnie Michrdat to 
Mitridate, który po rozgromieniu przez Aleksandra Macedońskiego Iranu Achemenidów stał się faktycznym 
założycielem królestwa Pontu.

14) Mccheta, pierwsza stolica starożytnej Kartlii - Iberii, leżąca na północ od Tbilisi.
15) Według tekstu Mokcewaj Kartlisaj, założycielem królestwa Mcchety był Azo, a przodkami w linii prostej 

Kartwelów były sprowadzone przez niego z Arian-Kartlii rody ("sachli”) Arian-Kartwelów. W naszym tekście 
było ich osiemnaście, jednak w innych wersjach tego dzieła prawdopodobnie znajdowały się inne liczby. Autor 
nowej redakcji Żywo/M Świętej Nino Arsen Beri (XII wiek) twierdzi, że Azo (według niego Azowe) przeprowadził 
z Arian-Kartlii tysiąc domów “mdabioni uplisaj”, “prostych ludzi” i dziesięć domów książęcych. Jest tu 
powiedziane wprost, że “my Kartwelowie jesteśmy potomkami tych pochodzących z Arian-Kartlii”.

16) Zgodnie z historyczną tradycją starogruzińską najważniejszymi bożkami w królestwie Kartlii były Armaz 
i Żaden, były również bożki Gaci i Ga, które już w Mokcewaj Kartlisaj zostały określone jako najstarsze idole 
ojców. Kartlis Cchowreba potwierdza te słowa. W obu kronikach Gaci i Ga przedstawione są jako idole 
przesiedlonych z Arian-Kartlii.

17) Ainina, według Mokcewaj Kartlisaj posąg bożka wzniesiony przez króla Saurmaga.
18) Armaz, jeden z ośrodków kultu pogańskiej Kar tlii, wymieniony jest w Geografii Strabona jako Harmozika 

(Armazciche - twierdza Armaz). Strabon pisał o niej jako o warownym grodzie. Fragmentaryczne informacje 
o Armazciche zawarte są pracach Pliniusza (I wiek n.e.) i Ptolemeusza (II wiek n.e.). Armaz znajdował się 
w miejscu współczesnego Bagineti, na prawym brzegu Mtkwari.

19) Dainina, posąg wzniesiony przez króla Mirwana. Natomiast według Leonti Mroweli król Saurmag wzniósł dwa 
posągi Ainini i Dainini i umieścił przy drodze w Mcchecie. Jak widać tradycja uznawała je za najważniejsze 
bóstwa pogańskiego panteonu. Badania porównawcze materiałów archeologicznych potwierdzają ich pokrewień
stwo z bożkami starożytnego Wschodu.
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I (odtąd) władał w Armazi Kardzam i w Mcchecie władał Bratman. To za ich panowania 
przybyli Żydzi i osiedli w Mcchecie.

Potem panował po tej stronie Parsman, a po tamtej - Kaoz.
Potem panował po tej stronie Arsok, a po tamtej - Amazaer.
Potem panował po tej stronie Amazasp, a po tamtej - Deruk.
Potem panował po tej stronie Parsman Dzielny, a po tamtej - Parsman Lampart.
Potem panował po tej stronie Rok, a po tamtej - Mirdat. Za niego władza królewska 

skończyła się w Armazi, a pozostała jedynie w Mcchecie.
Potem panował Gadam i (!) dwadzieścia dni.
Potem Parsman.
Potem Amazasp.
Potem Rew Sprawiedliwy.
Wacze.
Bakur.
Mirdat.
Aspagur.
Lew, ojciec Mireana.
(Mire an)
Tych dwudziestu ośmiu (!) królów w Kartlii było poganami.
A było to w czasach cesarza Konstantyna20 w 310 roku po Wniebowstąpieniu Chrystusa, 

były potyczki z wrogami i (wrogowie) zwyciężyli cesarza Konstantyna, syna Kostaja. I cesarz 
Konstantyn rozpaczał ze zmartwienia. I był pewien człowiek z Efezu, i wyjaśnił (on) przed 
cesarzem, że “rzymscy i wszyscy indyjscy chrześcijanie, i każdy wyznający nową wiarę 
świętego Chrystusa, zwyciężają wrogów drzewem krzyża i ufnością (w jego imię)”. Wtedy 
cesarz z dworem, zamierzając (przyjąć nowa wiarę), polecił sprowadzić biskupów z Jerozoli
my, Antiochii, Rzymu i Aleksandrii, po czym monarcha i jego matka wraz ze świtą przyjęli 
chrzest.

Po upływie dziesięciu lat od tego czasu Helena udała się do Jerozolimy na poszukiwanie 
dostojnego krzyża, zaś w czternastym roku wybrała się z jakiegoś powodu pewna niewiasta 
pochodzenia królewskiego o imieniu Ripsime ze (swoją) opiekunką.

A była z nią pewna piękna cudzoziemka o imieniu Nino, o poczynaniach której dowie
działa się cesarzowa Helena21. Była ona możną Rzymianką, podróżowała z własnej woli, 
dokonując cudów, przebywała w Grecji i nauczała niejaką Ripsime, władczynię.

Odpłynąwszy morzem, Ripsime, Gąjane i Nino, a wraz z nimi niektóre inne, przekroczy
ły granice Armenii, miejsce pobytu króla Trdata22 i przyjęły wieniec męczeństwa.

Jedynie Nino pozostała i poszła w kierunku gór północnych, dotarła do rzeki Mtkwari, 
a idąc (z jej biegiem) przybyła do Mcchety - do dużego, królewskiego miasta.

I spędziła (tam) trzy lata tak oto: wykonała wizerunek krzyża z gałązek winnej latorośli, 
postawiła tam i modliła się. A było to miejsce poza murami (miasta). Zaś (obecnie) miejsce 
tych krzewów jeżyn zajęte jest przez ołtarz kościoła górnego23. I w czwartm roku (Nino) 
zaczęła nauczać o Chrystusie Bogu i wierze, (mówiąc) “(ja) znalazłam ten północny kraj

20) Konstantyn Wielki (285-337 r.), pierwszy chrześcijański władca Bizancjum.
21) Helena, matka Konstantyna Wielkiego.
22) Trdat III (298-330 r.), pierwszy chrześcijański władca Armenii.
23) Tak określa się obecnie klasztor żeński w Mcchecie, bardziej znany jako Samtawro. Na miejscu, gdzie według 

podania w krzewach jeżyn żyła i modliła się N ino, znajduje się teraz niewielka kaplica, cała pokryta malowidłami 
przedstawiającymi sceny z jej życia (E.S.Takaiszwili, s. 19).
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pogrążony w błędach”. Zatem w szóstym roku nawróciła (małżonkę) króla Nanę podczas jej 
choroby, zaś w siódmym roku cudem dokonanym przez Chrystusa nawróciła króla. I (król) 
pospiesznie wybudował kościół dolny24. A słup ten, który sam się umocował, był z drzewa.

Gdy tylko zbudowano kościół, król wyprawił posłów i list Nino do Grecji, do cesarza 
Konstantyna, z prośbą o kapłanów. Posłowie zaś prędko dotarli. Wówczas (Konstantyn) dał 
biskupa Iowane, dwóch kapłanów, jednego diakona i list cesarzowej Heleny, ikonę Zbawicie
la i drzewo życia dla Nino.

I gdy tylko ci ostatni powrócili, król Mirean, królowa i cały dom ich przyjęli chrzest. 
I wyprosili drzewo, żeby zrobić krzyż.

Cieśle zaczęli szukać i znaleźli pewne drzewo na występie skały, wiecznie zielone. 
A było wonne i bardzo piękne to drzewo, jak Chrystus, błogosławione. Ale wzniesienie to 
było niedostępne z powodu skały, więc doniesiono (o tym) królowi i biskupowi. A król posłał 
syna swego Rewa i archidiakona, (którzy) zobaczyli rosnące potężne drzewo, gdyż była pora 
rozwijania się liści. Przeto archidiakon wygłosił psalm Dawida: “Oto drzewo posadzone na 
krańcu skały i nawadniane niebiańską rosą, jego liście nie opadają na wieki wieków”.

Więc rozkazał (Rew) cieślom ściąć to drzewo. I zrobili wizerunek dostojnego krzyża, jak 
nakazał archidiakon. Zrobili trzy krzyże z tego drzewa i wznieśli w Mcchecie, jak to przedsta
wiono w krótkiej książce Nawrócenie Kartlii, spisanej przez diakona Grigori. Zaś drugi krzyż 
był wzniesiony przez króla Miriana na leśnej górze, nazywanej Tchoti, a inny znów w pobliżu 
dostojnego krzyża.

Potem król Mirian wyprawił posłów, prosząc Greków o kamieniarzy i cieśli. Dał mu ich 
cesarz (Konstantyn), więc przybyli oni do Eruszeti i położyli fundamenty kościoła. (Tu) 
zostawili deski (pod nogi) Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i wyruszyli do Manglisi, 
(gdzie) położyli fundamenty kościoła i zostawili gwoździe, i tak doszli do Mcchety.

Potem król zaczął budować na przedmieściu kościół z kamienia. A kiedy dowiedział się, 
że najpierw położyli fundamenty kościoła w Eruszeti i Manglisi, i (tam) pozostawili oczeki
wane deski i gwoździe, napełnił się żałością i niecierpliwością, dopóki nie dowiedział się od 
arcybiskupa, że “z tobą, w tym miejscu, znajduje się Suknia Chrystusa, niebiańska tkanina, 
którą podzielili ci, (którzy) ukrzyżowali Chrystusa, a suknia ta, o którą ciągnęli losy, dostała 
się owym (Żydom), schowali ją w północnym tym mieście, żyją i po dziś dzień ich potomko
wie, być może nawet znają to miejsce. A czas Jego nastanie, kiedy zstąpi On na ziemię. Także 
płaszcz Eljasza25 tutaj jest schowany”.

Uradowany król, nie zwlekając zapytał Żydów: “czy to prawda?” Ci potwierdzili i powie
dzieli: “Stąd byli posłani Elioz z Mcchety, Longinoz Kaniski, Talenaw i Misael”. Wiedzieli, 
że suknia przypadła im według losu, a miejsca (gdzie się suknia znajdowała) nie mogli 
wskazać. Wtedy ucieszył się król Mirian, dowiedziawszy się, że z Jerozolimu suknia Chrystu
sa dostała się do Mcchety, dziękował Bogu i mówił:"Błogosławiony jesteś Boże Jezu Chryste, 
albowiem Ty zawsze pragnąłeś naszego zbawienia i wyzwolenia naszego od szatana, od 
miejsca tego ciemnego, gdyż suknię Swoją przysłałeś przez Żydów ze świętego miasta Jero
zolimy do tego miasta obcego, gdyż ojcowie nasi panowali w tym miejscu do czasu ukrzyżo
wania Twego".

Tedy król i cała Kartlia wstąpili na drogę wiary chrześcijańskiej z wielką gorliwością.

24) "Ogród dolny znajduje się tam, gdzie obecna główna świątynia Mcchety. Początkowo Milian wzniósłtutaj kościół 
drewniany, który ze względu na swe położenie otrzymał nazwę kościół dolny w odróżnieniu od górnego czyli 
Samtawro" (E.S. Takaiszwili, s.20).

25) Eliasz, prorok.
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Zaś owa błogosławiona niewiasta Nino rzekła: “Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana nasze
go Jezusa Chrystusa, który z wysokości niebios i swego tronu zesłał światu swoje święte 
słowa, narodził się w ciele z nasienia Dawida, z umiłowanej przez niego dziewicy jednorodzo- 
nej, świętej i niepokalanej, tak też pojawiło się zbawienie nasze i oświecił (Chrystus) wszy
stkich żyjących pod niebem, dając życie tym, którzy uwierzyli w Niego, choć urodził się jako 
człowiek, był czczony jak Bóg, chrzcił wodą i ziemią, jak zwykły sługa wiary; tylko z woli 
Ojca i Świętego Ducha był zamęczony a wywyższył się, był ukrzyżowany, pogrzebany 
a zmartwychwstał, wstąpił na wysokości Ojca swojego i powróci w chwale gdyż Jemu należ
na jest chwała. Amen”.

Powiedziawszy to, Nino wyruszyła, wziąwszy ze sobą kapłana Jakoba, (który) przybył 
z Grecji oraz pewnego eristawa , i zatrzymała się w Cobeni. Tam wezwała górali - (miesz
kańców) Czartali, i Pchowi, i Cilkani aby głosić wiarę Chrystusa, oni zaś nie zechcieli (jej 
przyjąć). Tedy eristaw wyciągnął miecz a (ci) ze strachu oddali na zgubę swoje bożki. 
(Wówczas Nino) przeszła do Erco i zatrzymała się w Żeleti, w miasteczku Edemi, tam 
nawróciła Erco-Tianeti, zaś Kwarelowie, usłyszawszy o tym, uciekłi do Toszeti, (a gdy) 
znaleziono (ich) z trudem, król powrócił i ochrzcił się.

Potem Nino doszła do Kchoeti i zatrzymała się w Kacereti i chrzciła kchoetskich oraz 
sodżskich książąt wraz z ich ludem.

Potem przeniosła się do Kacheti, tam zatrzymała się w miasteczku Kceli i zebrawszy 
kachetyjskich książąt, ochrzciła ich.

Tam zachorowała i skierowała się z powrotem do Mcchety. A gdy tylko przyszła do 
Kchoeti (!), do miasteczka, które nazywa się Bodini, już nie mogła iść dalej. (Wtedy) z miasta 
Udżarmi przybyli Rew, syn króla, Salome małżonka jego, i córka jego, i zaczęli pielęgnować 
(Nino). Tedy król i małżonka jego Nana posłali z Mcchety arcybiskupa Iowane, by odwiedził 
i zabrał (Nino), ale Ona nie zechciała, i poprosiła (arcybiskupa) o kapłana Jakoba: “Niech po 
tobie on przewodzi kościołowi”.

W obecności (Iowane arcybiskupa Nino) oddała (Salome) list królowej Heleny, który ta 
napisała do Nino, nazywając Ją królową, apostołem i ewangelistą oraz drzewem życia dla 
królowej Nany. Odprawił Iowane Mszę świętą i udzielił Nino komunii z Ciała i krwi Chrystu
sa. I przyjęła Nino (komunię) jak strawę duchową.

Wtedy oddała ducha swego w ręce Boga, w piętnastym roku po przybyciu do Kartlii, 
w 338 roku od narodzenia Chrystusa, w 5838 roku od stworzenia świata.

Wówczas z jej powodu poruszyły się dwa miasta Mccheta i Udżarma oraz cała Kartlia, 
więc przybyli i pochowali Jej bohaterskie ciało w miejscowości Budi, owej osadzie kchoec- 
kiej.

Po czym król Mirean z całym ludem powrócili, gdyż budowali kościół górny z kamienia 
i skończyli go w czwartym roku. A gdy zmarł król Mirean, został pochowany na północ od 
środkowego słupa południowego. W tym to słupie znajduje się część słupa życiodajnego. Zaś 
w następnym roku umarła małżonka jego Nana, i została pochowana na zachód od tego 
samego słupa, gdzie był pochowany król Mirean.

A królem został Bakur, syn Rewa. Zmarł arcybiskup Iowane i arcybiskupem został Jakob 
kapłan, przybywszy również stamtąd. Rew po upływie dwudziestu trzech lat po wyniesieniu na tę 
godność sporządził dostojnemu krzyżowi osłonę, a dla siebie przygotował grób w kościele dolnym.

I zmarł Rew, i pochowano go wraz z małżonką. *

26) eristaw i, to zestawienie dwóch wyrazów “eri” - “naród”, “wojsko”, “tawi” - “głowa”. Eristawami nazywano 
przywódców jednostek terytorialno - administracyjnych.
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Po dziesięciu latach Bakur zaczął budować kościół w Cilkani, a skończył po trzydziestu 
pięciu latach. Zmarl Bakur i został pochowany w kościele dolnym. A królem został brat jego 
Trdat, i arcybiskupem był lob, (były) diakon ormiańskiego katolikosa Nerse27 28. Król ten 
przeprowadził kanał nawadniający i założył kościół. Za jego czasów w Nekresi kachetyjskim 
w całości był zbudowany kościół.

A królem został Waraz-Bakur. Za jego panowania marzpan'23 króla perskiego wstąpili do 
Siwnieti, i on odstąpi! za Chidari. Arcybiskupem był tenże lob. Wtedy Kram Chuarborzad, 
pitiachsz29 perskiego króla, wkroczył do miasta Tbilisi do twierdzy i Kartlia stała się jego 
wasalem, a także Armenia oraz Siwnieti i Guaspuragan. I za niego aznaurowie30 wybudowali 
w Mcchecie ten święty kościół i wraz ze wsiami i osadami w Kartlii podporządkowali go 
wielkiemu kościołowi.

Po nim panował Bakur, syn Trdata, zaś arcybiskupem był Elia. I (on) budował kościół 
Bolnisi, odnowił Aimaz.

Po nim panował Parsman, syn siostry Trdata, zaś arcybiskupem był Swimeon.
Po nim panował Mirdat, którego pitiachsz Waraz zabrał do Bagdadu, a tam (Mirdat) 

zmarł.
Po nim panował Arczil, a arcybiskupem był łona. Wtedy kościół dolny zawalił się, zaś 

łona przemiósł kościół na przedmieście, wziął za sobą życiodajny słup.
Za jego czasów aznaurowie wybudowali nad Aragwi (kościół) świętego Stefana. A ka

płani (czciciele ognia) w Mogueti oddawali cześć ogniowi. Za czasów Arczila zmarło czte
rech arcybiskupów.

Potem panował Mirdat, a arcybiskupem był Glonokor. Ten arcybiskup przez pitiachsza 
Bardzaboda eristwa był ustanowiony w Kartlii i Hereti.

Po nim panował wielki Wachtang Gorgasali, a arcybiskupem był Iowel. Pewnego razu 
Persowie uprowadzili Wachtanga, ale ten po pewnym czasie wrócił. Arcybiskupem był (wów
czas) Mikael i on to kopnął króla Wachtanga w twarz. Tedy król wyprawił posłów do Grecji 
z prośbą do cesarza i patriarchy (o naznaczenie) katolikosa. A ten przysłał katolikosa Piotra, 
wraz z którym był mnich Samowel, szlachetny i święty. Król Wachtang zbudował dolny 
kościół i przeznaczył (go dla) katolikosa Piotra. A było to po 170 latach od nawrócenia Kartlii. 
Królów (od tego czasu) zmieniło się dziesięciu, arcybiskupów trzynastu. A pierwszym katoli- 
kosem był Piotr.

Po nim panował Daczi Udżarmeli, a katolikosem był Samowel. Za jego czasów ludzie 
zaczęli osiedlać się w Tbilisi i wybudowali (kościół) świętej Marii, u. katolikosem był Piotr.

Po nim panował Bakur, syn Daczi, a katolikosem był Samowel.
Po nim panował Parsman, a katolikosem był Tawpaczag, i za jego też panowania był 

Czymaga, szósty {katolikas'). W jego (Parsmana) czasach do Mcchety przyszli Persowie, 
niepokoili Kartlię i miasta, i odeszli.

Potem panował drugi Parsman, a katolikosem był Dasabia, pochodzący z Mcchety. Od 
tego czasu dwie rodziny pochodzące z Mcchety zapewniły sobie tytuł katolikosa. Za tego 
króla katolikosem był Ewlale.

27) "Ormiański katolikos Nerse" - to najprawdopodobniej Nerse Wielki (329-373 r.), postać znajdująca się na czele 
kościoła prawosławnego od 325 r., wielki działacz kościelny i polityczny (M.S. Czchartiszwili, s. 63).

28) Marzpan, dostojnik kierujący jednostką administracyjną w Iranie Sasanidów
29) Pitiachsz, tytuł władcy kartlijskiego, namiestnika królewskiego (dostojnik królewski w Iranie za panowania 

Sasanidów).
30) Aznaurowie, przedstawiciele klasy feudalnej, szlachta.
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Wtedy przybył z Mezopotamii asyryjskiej błogosławiony Iowane Zedazneli, a razem 
z nim przybyło dwunastu jego uczniów.

Potem panował Bakur, a katolikosem był Makari. W jego czasach żył pitiachsz Warsken 
i Szuszanik została zamęczona w Curtawi.

Po (Makari) katolikosem był Samowel, a później Szymon-Piotr. I za panowania Bakura 
skończyło się panowanie królów w Kartlii.

Wtedy Mccheta zaczęła pustoszeć, a Tbilisi - rozbudowywać się, Armazi zaczęło pod
upadać, Kala31 32 - rozkwitać.

Persowie władali Kartlią, Armenią, Siwnieti i Guaspuarag. Katolikosem był Samowel. 
Stopniowo zaczęła jednoczyć się Kartlia i wyznaczono Guarama eristawem, a potem - kuro- 
patatem. . Guaram założył (kościół) dostojnego Krzyża, za jego panowania katolikosem był 
drugi Samowel. Tedy mieszkańcy Tbilisi zaczęli (budować) wielki kościół. Połowę wykonał 
cały lud, połowę eristawowie, a katolikosem był Bartlome.

Potem eristawem był syn jego Stepanoz, brat Demetre, i (on to) budował kościół Dżwari33.
Wtedy przeszedł (przez Kartlię) Herakliusz, cesarz Greków34.1 dowódca twierdzy w Tbi

lisi Kala przezwał cesarza Herakliusza kozłem.
On zatrzymał się, wziął (księgę) Daniela35 i znalazł następujące słowa: “Przyszedł kozioł 

z zachodu i skruszył rogi wschodniego barana”. I cesarz rzekł:"Niech spełni się to słowo, więc 
odpłacę tobie pięknym za nadobne". I pozostawił eristawa Dżibgo dla prowadzenia oblężenia, 
sam zaś wyruszył do Bagdadu walczyć z królem Chuasro.

A ten Dżibgo po kilku dniach zdobył Kałę, wziął do niewoli wspomnianego dowódcę 
twierdzy, napełnił mu usta drakanam?6, potem obdarł go żywcem ze skóry i posłał do króla 
w Gardabanie, do domu Waraza Grigori.

Herakliusz wyruszył, zburzył Bagdad, wziął do niewoli króla Chuasro i zmusił go do 
oddania drzewa życia. Cesarz rozkazał budować w Jerozolimie, patriarchą wyznaczył Mode- 
sta i powrócił tu, do Kartlii, w siódmym roku. Na jego przybycie Sioni w Tbilisi był ukończo
ny przez mieszkańców, a kościoła Dżwari niewiele brakowało. Ów Herakliusz posłał gońców 
do Tbilisi, Mcchety i Udżarmy (z rozkazem), żeby wszyscy chrześcijanie zebrali się w kościo
łach miejskich, a wszyscy magowie i czciciele ognia albo mają się ochrzcić, albo będą 
wyniszczeni.

Ale (magowie) nie zechcieli przyjąć chrztu, podstępnie zmieszali się z chrześcijanami, 
dopóki Herakliusz nie podniósł na wszystkich miecza, i potoki krwi popłynęły w kościołach.

Oczyściwszy wiarę Chrystusa, Herakliusz odszedł. Eristawem był tenże Stepanoz Wielki, 
a katolikosem Bartlome po raz drugi. Potem eristawem był Admese, a za jego czasów byli 
trzej katolikosi-. Iowane, Babila i Tabor.

Potem eristawem był Stepanoz, syn Admese. On to dokończył (budować) kościół Dżwari 
i ustalił przy nim zebranie na miesiąc do czasu święta Dżwari. Ów Stepanoz zapanował 
w Tbilisi, a katolikosem był Samowel, za jego czasów - Ewnon.

(Wówczas) dotarła wiadomość, że Agarianie37 zdobyli Bagdad. Z tego powodu Grecy 
całym dobytkiem objuczyli muły i zabrali do Grecji.

31) Kala, nazwa twierdzy tbiliskiej.
32) Kuropałat, marszałek dworu.
33) Dżwari, jedno z najwspanialszych dzieł architektury gruzińskiej (koniec VI - początek VII wieku.
34) Herakliusz, cesarz Greków (575-641 r.).
35) Por. księgę proroka Daniela 8: 5 ,6 ,7,8.
36) Drakan, złota moneta.
37) Pod terminem Agarianie w źródłach starogruzińskich rozumie się Arabów.
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Po nim eristawami byli: Guaram kuropałat (6), Guaram Miody (7), potem Arszusza 
kuropałat (8), i Waraz Bakur apaipatrikoz Z (9), który nawrócił na (chrzeciśjaństwo) Garbań- 
czyków, potem Nerse (10), i jego synowie: Pilip (11), Stepanoz (12), Admese (13), Guaram 
(14) i Bakurean, syn Baldada (15), i synowie Admese: Stepanoz (16), Aszot kurapałat (17), 
i Guaram (18), tylu było wielkich ery stawów.

A katolikosów po Ewnonie było (oto tylu): Tawpaczag (1), Ewlale (2), Iowel (3), Samo- 
wel (4), Georgi (5), Kwirion (6), Izid, Bozid (7), Teodore (8), Piotr (9). Tych dziewięciu było 
żonatych.

Potem (byli): Mama (1), Iowane (2), Grigol (3), Klementos (4), Sarmean (5), Talale (6), 
Samowel (7), Kwirile (8), Grigol (9), Samowel (10), Georgi (11), Gabriel (12), Ilarion (13), 
Arsen (14), Ewsuki (15), Basili (16), Mikael (17), Dawid (18), Arsen (19).

Przekład, wstęp i przypisy Dawid Kolbaja

38) Patrikoz, tytuł bizantyjski.





I I .  A R T Y K U Ł Y I S T U D I A

Wojciech Materski
Instytut Studiów Politycznych PAN

REPUBLIKA GRUZIŃSKA 1918 - 1921. BILANS POLITYKI WEWNĘTRZNEJ

Siedemdziesiąt pięć lat temu, 26 maja 1918 roku Gruzja powróciła na polityczną mapę 
świata, odrodziła się po latach niewoli dzięki sprzyjającej sytuacji międzynarodowej i militar
nej, jaka ukształtowała się w końcowej fazie wojny światowej. Renesans państwowości byłby 
jednak niemożliwy bez istnienia odpowiedniej bazy w postaci kultywowanych przez naród 
gruziński tradycji swej historycznej wielkości, bez patriotycznego wychowania kolejnych 
młodych pokoleń, znających wolność tylko z opowiadań i legend. Nigdy, nawet w najtrud
niejszym okresie nie zapomnieli Gruzini o czasach swej świetności, znaczonych takimi nazwi
skami, jak Św. Nina, Dawid Odnowiciel, królowa Thamar czy Szota Rusthaweli. Ta samo
świadomość własnej cywilizacyjnej odrębności, prastarej kultury, wiary sięgającej II wieku 
naszej ery była tym silniejsza, im trudniejsze dla narodu gruzińskiego były warunki przetrwa
nia - w morzu obcoplemieńców, pod ciągłą presją to Turków, to Persów, to Rosjan.

Preludium do odrodzenia się Gruzji jako suwerennego, niezawisłego państwa stanowił 
epizod Zakaukaskiej Demokratycznej Republiki Federacyjnej. Przetrwała ona zaledwie mie
siąc. Zbyt dużo dzieliło Gruzinów, Ormian i Azerów, by w skomplikowanych warunkach 
wiosny 1918 roku - czwartym roku wyniszczającej wojny i bardzo niekorzystnych perspektyw 
na obronienie swej odrębności - mogli stworzyć państwowość na miarę ich tęsknot i aspiracji.

Rozejście się dróg trzech narodów nastąpiło w formie pokojowej, w warunkach zrozu
mienia niemożności zachowania consensusu państwowego; groźne, dramatyczne konflikty 
miały nastąpić dopiero w przyszłości.

Rada Narodowa Gruzji1 przyjmując 26 maja 1918 roku “Akt Niepodległości” desygno
wała zarazem Noe Ramiszwilego na funkcję pierwszego premiera odrodzonego państwa. 
W ciągu zaledwie jednego dnia sformułował on Rząd Tymczasowy republiki1 2. Miał on spra
wować władzę aż do zwołania Zgromadzenia Konstytucyjnego i wyłonienia rządu, mającego 
mandat z ramienia parlamentu wybranego w wolnych, powszechnych wyborach.

1) Po przewrocie bolszewickim w Rosji, w warunkach załamania się administracji podległej Rządowi Tymczaso
wemu, dla zapewnienia porządku w kraju 22 listopada 1917 r. za powszechną zgodą partii iwładz komunalnych, 
związków robotniczych i innych instytucji o charakterze krajowym wybrana została Rada Narodowa Gruzji. 
W oparciu o nią, w chwili odzyskania niepodległości utworzony został parlament republiki (skład Rady uzupeł
niony o przedstawicieli mniejszości narodowych).

2) Skład Rządu Tymczasowego Republiki Gruzińskiej: Noe Ramiszwili - premier i minister spraw wewnętrznych, 
Akakij Czchenkeli - minister spraw zagranicznych, Grigorij Georgadze - minister spraw wojskowych, Georgij 
Żuruli - minister finansów, handlu i przemysłu, Georgij Łaschiszwili - minister oświaty narodowej, Noe 
Chomeriki - minister rolnictwa i pracy, Szałwa Meschiszwili - minister sprawiedliwości, Iwan Lordkipanidze - 
minister dróg i komunikacji; wkrótce Ramiszwilego na stanowisku premiera zmienił Noe Żordania. Według: 
Documents et materiaux concernant la politique exterieure de la Transcaucasie et de la Georgie, Tiflis 1919, 
s.335
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Zgodnie z “Aktem Niepodległości” do czasu zwołania Zgromadzenia - Konstytuanty - 
kompetencje władzy ustawodawczej przejęła Rada Narodowa. Akt przesądzał republikański, 
demokratyczny ustrój repubiki, jej wieczystą neutralność, szeroką formułę państwowości, 
gwarantującą pełnię praw obywatelom państwa narodowości niegruzińskiej. Zgodnie z tym 
zapisem Radę Narodową uzupełniono o przedstawicieli mniejszości narodowych.

Prace nad ordynacją i przygotowaniem wyborów trwały kilka miesięcy. Odbyły się 
one w lutym 1919 r. według najbardziej postępowej, pięcioprzymiotnikowej ordynacji 
uprawnionymi byli wszyscy obywatele republiki, bez różnicy narodowości, płci i wyzna
nia, którzy ukończyli 20 rok życia. Wyłonione w wyniku wyborów Zgromadzenie Usta
wodawcze miało tak przygniatającą większość deputowanych z ramienia partii miensze- 
wickiej, iż mówiło się żartem, że “parlament Gruzji to Komitet Centralny ich partii”3. 
Tym samym Gruzja stała się pierwszym państwem w świecie, w którym niepodzielną 
władzę objęli socjaldemokraci - jako że bolszewizm traktować należy jako wyrodzenie, 
a nie kontynuację doktryny socjaldemokratycznej w powszechnym jej rozumieniu, tak jak 
to ujmowała II Międzynarodówka4.

Zawarty w doktrynie socjaldemokratycznej postulat ludowładztwa i społecznej sprawied
liwości w aspekcie formalnym zapewniono dość łatwo, uchwalając demokratyczną ordynację 
wyboraczą i w sposób uczciwy przeprowadzając na jej podstawie wybory parlamentarne. 
Teraz przyszło zmierzyć się z podstawową kwestią wdrożenia w praktyce programu socjal
demokratycznego, głoszącego szeroki wachlarz postulatów i gwarancji socjalnych dla najszer
szych mas społecznych: dostępność oświaty, ochrony zdrowia, kultury, godziwych warunków 
pracy, powszechność zatrudnienia itd. Do tego potrzebne były ogromne środki, sprawny 
aparat administracyjny, gruntowanie wykwalifikowana kadra fachowa; tym wszystkim młoda 
republikanie dysponowała i nie mogła dysponować w dającej się prognozować przyszłości.

Dochodziły do tego destrukcyjne czynniki, na które władze Gruzji bądź nie miały wpły
wu, bądź wpływ ten był bardzo ograniczony. W warunkach wojny światowej i wojny wewnę
trznej na terytorium Rosji załamały się latami ukształtowane więzy gospodarcze Gruzji z in
nymi terenami byłego Imperium Romanowych. Najbardziej dolegliwym okazał się brak zbo
ża. Do wybuchu wojny zapotrzebowanie kraju w tym zakresie zaspakajano sprowadzając 
duże ilości zboża z Kubania, który w latach 1918-1919 znalazł się pod kontrolą wrogo 
nastawionej do aspiracji państwowych republiki Armii Ochotniczej generałów Aleksiejewa 
i Denikina5. Deficyt towarów na rynku żywnościowym pogłębiały masowe zakupy dokony
wane przez Niemców, w mniejszym stopniu przez Turków, czemu władze gruzińskie nie były 
się w stanie skutecznie przeciwstawić. Chaos potęgowało maruderstwo szwendających się po 
Zakaukaziu watah zbrojnych, składających się z żołnierzy rozpuszczonego w marcu 1918 r. 
frontu południowego. Realizacja w tych warunkach haseł, pod którymi gruzińscy mienszewi- 
cy wygrali wybory do Konstytuanty była praktycznie niemożliwa.

Porządkowanie i organizowanie na nowych zasadach życia kraju, tak długo pozbawione
go wolności, odbywało się dwutorowo. Podstawę życia politycznego, społecznego i gospodar
czego państwa tworzyć miała konstytucja, ale proces jej opracowywania był zadaniem na 
wiele miesięcy6. Dlatego też pracy komisji parlamentarnej nad tekstem ustawy zasadniczej

3) C..E.Bechhofer: /„  Denikin's Russia and the Caucasus 1919-1920, London 1921, s.61.
4) Por.: W. Woytinsky, La Democratic Georgienne, Paris 1921, s. 293-295; J. Tomicki, Dzieje IIMiędzynarodówki

1914-1923, Warszawa 1975, s. 280.
5) Szerzej zob.: W. Malerski, Gruzja i wielkie mocarstwa (1919-1921), “Studia z dziejów ZSRR i Europy

Środkowej” vol. XXV, Wrocław etc. 1990, s. 55 inast.
6) Por.: “Bor’ba” (Tbilisi) nr 174,6 VI1II1919 (informacja o pracach komisji konstytucyjnej).
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republiki towarzyszyła działalność legislacyjna, normująca - zgodnie z generalnymi zasadami 
opracowywanej konstytucji - poszczególne płaszczyzny życia kraju celem doraźnego zapew
nienia podstaw jego funkcjonowania.

Od początku niepodległego bytu ustrój Gruzji ksztatował się - pod wpływem wizji 
forsowanej przez mienszewików - jako zdominowany przez parlament. Prezydent, będący 
zarazem szefem rządu spełniał wyłącznie funkcje wykonawcze i reprezentacyjne. Miano
wał go i odwoływał parlament (odwoływał teoretycznie, jako że przez cały okres Gruzji 
niepodległej funkcję tę sprawował Noe Żordania, który zmienił na stanowisku szefa Rzą
du Tymczasowego - Noe Ramiszwilego). Do kompetencji parlamentu należała władza 
zwierzchnia nad wojskiem i formacjami paramilitarnymi - tak w czasie pokoju, jak i na 
wypadek wojny. Parlament wytyczał i koordynował politykę zagraniczną państwa, ubez- 
własnowalniając w wielu aspektach resorty spraw zagranicznych i wymiany handlowej 
z zagranicą. Administracja była dalece zdecentralizowana, organizowana w ramach po
chodzących także z wyboru lokalnych centrów władzy. Jeszcze większy zakres autonomii 
otrzymała Abchazja, a po ustąpieniu latem 1920 roku Brytyjczyków z okręgu batumskie- 
go - także Adżaria. W sumie cały system w dużym stopniu przypominał dziś obowiązujący 
w Niemczech - w aspekcie zdecentralizowanych rozwiązań administracyjnych, i w jakimś 
sensie we Francji - w aspekcie usytuowania osoby prezydenta, choć tu analogie są znacznie 
bardziej wątpliwe.

Antycypując normy konstytucyjne stopniowo wprowadzono wyjątkowo postępowe usta
wodawstwo pracy i zabezpieczenia socjalne, w zasadzie nie na miarę ubogiej, wyniszczonej 
Gruzji. Należał do nich 48-godzinny tydzień pracy, ochrona pracy nieletnich i kobiet7, giełdy 
pracy, kontrakty zbiorowe, obowiązkowy arbitraż w konfliktach pracodawców z pracobiorca
mi, mający wsparcie w szerokich możliwościach działania dla związków zawodowych, obję
cie miejsc pracy niezależną od lokalnej administracji kontrolą sanitarną itp.

Wprowadzono rozdział kościoła od państwa, nie zapewniając zarazem dominacji żadnej 
religii - mimo bezwzględnej przewagi w społeczeństwie chrześcijan.

Stojące przed młodą republiką niebezpieczeństwa i wyzwania skłaniały do jak najszyb
szego, efektywnego zorganizowania siły zbrojnej. Dekretem parlamentu wprowadzono po
wszechny obowiązek wojskowy, któremu podlegali wszyscy pełnoletni mężczyźni - o ile nie 
istniały przeciwskazania zdrowotne ich powołania do armii. Zorganizowano sieć szkolnictwa 
wojskowego, którego zwieńczenie stanowiła Szkoła Wojskowa w Tbilisi8. Rozpoczęto prace 
nad określeniem doktryny obronnej państwa, biorącej za podstawę tak armię regularną, jak 
i liczne paramilitarne jednostki Gwardii Ludowej, powoływane w celach samoobrony od 
grudnia 1917 r. - a więc jeszcze na długo przed proklamowaniem niezawisłego państwa. 
W wojsku dominowała piechota, ale z czasem powstawać zaczęły jednostki wyspecjalizowa
ne artyleria, a nawet lotnictwo. W przededniu decydującej, nierównej walki o zachowanie 
niepodległości armia wraz z oddziałami Gwardii Ludowej liczyła prawdopodobnie około 
50 tys. żołnierzy, z czego tylko 35 tys. pod bronią9. Uzbrojenie jej było przestarzałe, często 
archaiczne, ale na inne nie starczyło środków. Te nieliczne siły bohatersko zdały egzamin

7) Zakaz pracy małoletnich poniżej 18 roku życia w pełnym wymiarze godzin (maksimum 6-godzinny dzień pracy 
dla młodzieży w wieku od 16 do 18 lat), zakaz zatrudnienia nieletnich poniżej 16 roku życia, zakaz pracy dla 
kobiet w warunkach szkodliwych dla macierzyństwa, zakaz pracy kobiet w pełnym wymiarze godzin, bez 42 
godzinnego nieprzerwanego odpoczynku raz w tygodniu.

8) La Georgie. Territoire et population, histoire, litterature et arts, situation politique, Paris 1937, s. 98.
9) Por.: M.B. Traskunow, KawkazskajakrasnoznamionnajaTTńlisi 1961, s. 295.
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w momencie próby, ponad miesiąc broniąc się z wielką determinacją przed nawałą bolszewic
ką, wielokrotnie przewyższającą je liczbą i uzbrojeniem10 11.

W ramach reform wprowadzonych za panowania Aleksandra II niewątpliwie najbardziej 
nowoczesna, postępowa dotyczyła sądownictwa. Dlatego też odziedziczony po zaborcy sy
stem sądowniczy nie wymagał głębszego przebudowania. Ograniczono się w zasadzie do jego 
unarodowienia. Utworzono trybunał sądowy - Jury, spełniający funkcję Senatu z okresu 
carskiego, a więc stanowiący najwyższą izbę odwoławczą oraz forum zajmujące się przestę
pstwami natury politycznej. Sędziowie byli niezawiśli, wybierani na określone kadencje, 
których pełnienie mógł przerwać jedynie wyrok trybunału. Przewody sądowe były jawne, 
z udziałem adwokatury i czynnika społecznego (sądy przysięgłych); obowiązywała zasada 
równości stron. Odrębnym dekretem uregulowano sądownictwo wojskowe; powołano proku
raturę wojskową.

Kolosalnych trudności nastręczało uregulowanie obiegu pieniądza, wprowadzenie syste
mu bankowego, uruchomienie kredytu. Skazany wyłącznie na własne siły (nie zdążono już 
skorzystać z uzyskanej pożyczki zagranicznej) rząd gruziński usiłował opanować sferę finan
sową i ustabilizować budżet państwa drogą druku obligacji państwowych (tzw. ruble gruziń
skie), co częściowo spełniło swoją rolę. Przygotowywana na 1921 rok kompleksowa reforma 
monetarna nie doszła do fazy realizacyjnej. Ona właśnie miała stworzyć mechanizm napędza
jący gospodarkę kraju, mający zabezpieczenie w autentycznych walorach, a nie - jak w wy
padku obligacji - zaufaniu społecznym.

Szczególnie ważna dla w zdecydowanej większości żyjącego z rolnictwa społeczeństwa 
Gruzji była reforma rolna, uznawana dość zgodnie za największy sukces w całym dziele 
organizacji państwa11. Jej podstawę stanowił dekret Komisariatu Zakaukaskiego12 znoszący 
przywileje szlachty, zarządzający konfiskatę dóbr państwowych, kościelnych i wielkiej włas
ności ziemskiej - z przeznaczeniem do nadzielenia bezrolnych i małorolnych chłopów13. 
Gruzja jako jedyna z trzech utworzonych w maju 1918 roku na Zakaukaziu niezawisłych 
republik ratyfikowała ten dekret. Powstał ogromny jak na skalę republiki fundusz ziemi - ca 
4 min ha - składający się głównie z gruntów zagarniętych wcześniej przez skarb rosyjski 
i carską rodzinę.

Regulowanie stosunków rolnych władze gruzińskie rozłożyły na dwa lata; do połowy 
1921 roku reforma rolna miała zostać całkowicie zakończona. Byłą własność skarbu rosyj
skiego, rodziny carskiej, kościelną i klasztorną wywłaszczono całkowicie i bez odszkowania. 
Szlachcie w zależności od typu gruntu pozostawiono od 8 do 15 ha; normy te stanowiły 
zarazem pułap maksimum dla gospodarstw chłopskich. Chłopi dostawali ziemię praktycznie 
bez wykupu, wnosząc jedynie pewne sumy tzw. kosztów manipulacyjnych, które miały sfi

10) Od wschodu i południa uderzyła w kierunku na Tbilisi XI armia RKKA, “wsławiona” podbojem Azerbejdżanu 
i Armenii. Od północy w kierunku na Kutaisi atakowała Terska Grupa Wojsk Armii Czerwonej, a z północnego 
zachodu z Soczi w kierunku na Gagry część jednostek 9 armii RKKA. Bolszewicy użyli obok piechoty artylerii 
lekkiej i ciężkiej, czołgów, pociągów pancernych i lotnictwa. Por.: W. Materski, op.cit., s. 89-91; M.E. 
Traskunow, op.cit., s. 295-299; W. Zun, Broniesity 11-ej armii w bor’bie za oswobożdienije Gruzii, “Miecha- 
nizacyja i motorizacyja RKKA” 1936, nr 2.

11) La Georgie, s. 100-104.
12) T. Świętochowski, Russian Azerbaijan, 1905-1920. The Shaping o f National Identity in a Muslim Community, 

Cambridge 1985, s. 107-108. 14 listopada 1917 r. rady narodowe Gruzji, Azerbejdżanu i Armeii wyłoniły organ 
o kompetencjach rządu - Komisariat Zakaukaski z mienszewikiem Jewgenijem Gegeczkori na czele; przejął on 
fimkcję działającego wcześniej na Zakaukaziu z ramienia Rządu Tymczasowego Komitetu Specjalnego ds. 
Zakaukazia. Por.: Documents et materiaux, s. 7-8.

13) Wspierając tę decyzję szlachta gruzińska oddała dobrowolnie na rzecz narodu całą swoją własność korporacyjną.
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nansować całą operację wywłaszczenia i nadziału. Wieś otrzymała także prawo serwitutów 
z części lasów i wód państwowych oraz podległych władzom komunalnym.

Reforma wyzwoliła ogromną aktywność społeczną na wsi gruzińskiej, która w szybkim 
tempie zaczęła odbudowywać i rozbudowywać zniszczoną w latach wojny produkcję. Do 
końca 1920 r. areał ziemi uprawnej uległ zwiększeniu o ponad 75%, zbliżając kraj do samo
wystarczalności w zakresie produkcji spożywczej.

Znacznie trudniejsza niż w odniesieniu do rolnictwa, była polityka rządu w stosunku do 
przemysłu. Gruzja była bogata w zasoby naturalne, szczególnie w mangan, którego przedwo
jenna produkcja okresowo sięgała pułapu 40% produkcji światowej. W wypadku pustego 
skarbu rozwój przemysłu, czy raczej - jego odbudowa z wojennej dewastacji uzależniona była 
od napływu kapitałów zagranicznych. Znaleźli się chętni inwestorzy zagraniczni, którzy 
jednak pod skądinąd zrozumiałym pretekstem uwarunkowanego niepewną sytuacją ogólną 
ryzyka wymuszali niekorzystne dla rządu gruzińskiego warunki. Angażowały się w szczegól
ności kapitał francuski, tradycyjnie obecny w gospodarce gruzińskiej, niemiecki, włoski, 
brytyjski, a od 1919 r. w coraz większym stopniu - amerykański14.

W miarę swych możliwości rząd gruziński dążył, by w kluczowych gałęziach przemysłu 
obecność kapitału obcego miała charakter towarzystw mieszanych, co zapewniało Tbilisi jeśli 
nie kontrolę, to przynajmniej wgląd w sposób funkcjonowania przedsiębiorców i inwestorów 
zagranicznych. Najpoważniejszym przedsięwzięciem tego typu było towarzystwo mieszane 
“Themo”, zajmujące się na zasadzie monopolu eksportem gruzińskiego manganu15.

Pod koniec krótkiego okresu niepodległości zaznaczyło się ożywienie w przemyśle gruziń
skim, głównie w takich jego gałęziach, jak kopalnictwo węgla (basen Tkwibuli), hutnictwo metali 
kolorowych (okręgi Dsansuli i Kwartskhana) i transport kolejowy (magistrala Senaki-Suchumi). 
W budżecie na 1921 rok przewidziano środki na rozwój energetyki wodnej, dalsze poszukiwania 
geologiczne i rozpoczęcie eksploatacji węgla kamiennego w basenie Tkwarczeli.

Mimo dużej troski państwa o możliwie szerokie uruchomienie handlu zagranicznego, 
jego dynamika była niewielka. Rzutowała tu z pewnością niepewna sytuacja międzynarodowa 
republiki, brak odpowiednich kadr i instytucji, jako że przed wojną dziedzinę tę niepodzielnie 
kontrolowały władze carskie.

Zdołano co prawda uruchomić trzy Izby Handlowe - gruzińską, gruzińsko-niemiecką 
i gruźińsko-francuską16 - ale i tu nie starczyło czasu na rozwinięcie przez nie bardziej dynami
cznej działalności.

Wprowadzenie - w celach przeciwdziałania spekulacji - monopolu państwa na handel 
szeregiem produktów (m.in. tytoń, kokony jedwabników, wełna) przyniosło pewien efekt 
stymulujący, ale wymagało zarazem rozbudowy uciążliwych dla budżetu instytucji koordyna
cji i kontroli. Bardziej radykalna polityka proprzemyslowa napotykała na naturalną dla socjal
demokratów barierę w postaci ustawodawstwa ochronnego w stosunku do pracowników 
najemnych.

14) G. Gambaszydze, Iz istoriipolitikiSSzA w otnoszenii Gruzii 1917-1920 gg., Tbilisi 1960, s. 6-8; P. Gentizon, La 
resurrection georgienne, Paris 1921, s. 45.

15) Niewiele ustępowało mu skalą zaangażowania kapitałowego państwa Gruzińskie Towarzystwo Transportowe. 
Najpoważniejsze obce kapitały koncentrowały banki Italo-Caucasia oraz Niemiecko-Kaukaski. Największą 
ofertą kapitałową z zagranicy była propozycja Zjednoczonej Amerykańskiej Kampanii Finansowej ds. Importu 
i Eksportu miasta San Francisco przejęcia w dzierżawę operacji importowych i eksportowych republiki - 
“Riespublika” (Tbilisi), 27. IV. 1919.

16) Szerzej: A. I. Czocheli, Politika Francyi w otnoszenii Gruzii i Zakawkazija w 1917-1921 gg., Tbilisi 1972, s. 42 
i nast.
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Jest interesujące, iż władze Gruzji od samego początku doceniły szansę, jaką dla 
podźwignięcia się gospodarczego kraju stwarzała właściwa polityka oświatowa. Utworzono 
sieć szkół technicznych i placówek przysposobienia zawodowego, uruchomiono specjalne, 
nastawione na specyfikę gospodarki gruzińskiej fakultety na Uniwersytecie17 i Politechnice 
tbiliskiej, corocznie na koszt państwa wysyłano około 70 osób na studia techniczne zagranicę, 
wynegocjowano możliwość szkolenia zawodowego Gruzinów w zagranicznych centrach 
przemysłowych18.

Dogłębna reforma objęła cały system oświaty, ukierunkowany na podniesienie zdegra
dowanego w latach panoszenia się carskich inspektorów szkolnictwa powszechnego, a zara
zem szerzenie kultury narodowej, dotąd dostępnej jedynie w ramach edukacji domowej. 
Nauczanie w zakresie podstawowym stało się obowiązkowe, a jego koszta w całości ponosiło 
państwo. Łańcuch oświatowy tworzyły szkoły elementarne, szkoły średnie oraz narodowe 
szkoły wyższe - cywilne i wojskowe. Poza tym łańcuchem znalazły się tzw. uniwersytety 
ludowe - ważne dla podniesienia ogólnego poziomu społeczeństwa placówki, działające na 
zasadach kursów popularyzacji wiedzy. Ich licząca około 200 placówek sieć odegrała ważną, 
choć może nie zawsze docenianą rolę w wyrabianiu społecznych nawyków sięgania po 
książkę bądź gazetę, inspirowaniu potrzeb głębszego zainteresowania się własną kulturą i hi
storią. Tę prooświatową politykę realizowano rozbudowując zarazem do imponujących roz
miarów obejmującą cały kraj sieć bibliotek, czytelni, klubów ludowych, różnorakich kółek 
artystycznych itp.19. Fakt, że obarczone takim ogromem zadań władze republiki znalazły czas 
i środki na zorganizowanie i finansowanie tego typu działalności do dziś imponuje, wskazuje 
na dojrzałość kulturową i cywilizacyjną tak mało przecież doświadczonej gruzińskiej elity 
politycznej.

Osamotniona, pozbawiona sojuszniczej opieki mocarstw zachodnich Gruzja uległa nawa
le bolszewickiej, która zalała kraj w lutym 1921 roku. Jednakże krótki okres jej suwerenności 
wykazał, że Gruzini są predystynowani do niezależnego bytu państwowego, że nawet w skraj
nie trudnych warunkach potrafią udźwignąć odpowiedzialność za los swego narodu. Można 
dyskutować, czy opcja socjaldemokratyczna była w wypadku trudnych warunków lat 1918- 
1921 najwłaściwsza, ale trudno zarazem nie zauważyć, iż właśnie taka opcja stworzyła możli
wości szerokiego, szybkiego awansu społecznego, ukazała perspektywę rzeczywistego pań
stwa opiekuńczego. Bogatsi właśnie o te doświadczenia Gruzini z miejsca pojęli fałsz i zagro
żenia, jakie niósł z sobą bolszewizm, na który dało się nabrać tyle innych narodów. Nie byli 
jednak w stanie skutecznie się mu przeciwstawić, choć próbowali płacąc daniną krwi w okrut
nie tłumionych buntach.

Trudno nie oprzeć się refleksji, że gruzińska elita polityczna z lat 1918-1921 była bardziej 
dojrzała, lepiej przygotowana do przejęcia odpowiedzialności za przyszłość narodu niż dzi
siejsza, działająca mimo wszystko w bardziej sprzyjających warunkach.

17) Po rewolucji lutowej uczeni gruzińscy, rozproszeni po ogromnym terytorium byłego imperium rosyjskiego, 
zaczęli napływać do ojczyzny. Z inicjatywy prof. Dżawachiszwili, wspartejprzez innych naukowców, w styczniu 
1918 r. otwarty został w Tbilisi pierwszy uniwersytet narodowy, liczący 5 fakultetów i 3 tysiące studentów. 
Wkrótce utworzony został obok niego uniwersytet prywatny i Politechnika oraz Szkoła Wojskowa.

18) M-in. uzyskano od rządu niemieckiego dwuletnie stypendia dla 300 młodych mężczyzn z zakresu przemysłu 
maszynowego i wydobywczego, obietnicę podobnych stypendiów od rządu brytyjskiego, ściągnięto 20 wysokiej 
klasy włoskich ekspertów przemysłowych celem modernizacji przemysłu gruzińskiego i przeszkolenia kadry 
potrzebnej do jego obsługi (na zasadach pomocy bezzwrotnej) - por.: Documents on British Foreign Policy 
1919-1939, serie 1, vol. III, London 1949, s. 560-562,583.

19) Według stanu na koniec 1919 roku liczba bibliotek i czytelni osiągnęła 2112; projektowano w niedługim czasie 
podnieść ją jeszcze, do pułapu 3,5 tysiąca - La Georgie, s. 99.
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Marek Mądzik
Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin

POLSCY DYPLOMACI O POLITYKACH FEDERACJI ZAKAUKASKIEJ 
I POLITYCE GOSPODARCZEJ ROSJI SOWIECKIEJ WOBEC ZAKAUKAZIA

W okresie międzywojennym Polska starała się, mimo dość trudnych obiektywnie warun
ków politycznych, utrzymywać z państwami Zakaukazia a zwłaszcza z Gruzją w miarę 
normalne stosunki. Wykorzystywano m.in. fakt, że jakkolwiek Zakaukazie znalazło się w ob
rębie państwa radzieckiego, to jednak trzy republiki tworzyły Federację Zakaukaską, o pewnej 
niewielkiej autonomii. W 1926 r. została otwarta w Tbilisi polska placówka dyplomatyczna - 
Konsulat Generalny. Kierownikiem konsulatu w randze konsula I klasy mianowano wówczas 
Zygmunta Mostowskiego1.

Zadania stojące przed personelem placówki konsularnej w Tbilisi nie należały do la- 
twych.Należalo utrzymywać z jednej strony poprawne stosunki z władzami politycznymi 
i administracyjnymi republik zakaukaskich, dbać o interesy rządu kraju przez siebie repre
zentowanego i jego obywateli, z drugiej zaś strony trzeba było tak interesować się losem 
miejscowych Polaków, by nie przyniosło to im kłopotów1 2. Mostowski zdawał sobie z tego 
wszystkiego sprawę tak pisząc w maju 1927 r.: “mam przekonanie, że placówka tyfliska 
znajduje się w szczególnie trudnych warunkach pracy i w sytuacji zupełnie odmiennej niż 
inne placówki na terenie ZSRR”3. Nie zrażał się jednak konsul tymi trudnościami i starał się 
o nawiązanie licznych kontaktów z różnymi osobistościami, wykorzystując do tego różne 
okazje, m.in. zjazdy Rad Gruzji czy Federacji. W tymże 1927 r. nie opuścił - jak pisał - ani 
jednego prawie posiedzenia (oczywiści jako obserwator w loży dla dyplomatów) obcując stale 
z przedstawicielami Narkomindiełu i innymi osobistościami ze sfer rządowych. Ta jego 
sumienna frekwencja i rzetelne zainteresowanie się sprawami zjazdu, zwłaszcza gospodarczy
mi wywarły “dodatnie wrażenie”. Nie przeszkodziło to jednak w tym, że z trybuny rządowej 
na wspomnianym zjeździe padały oskarżenia pod adresem Polaków - a to, iż polski sztab 
generalny specjalnie interesuje się krajem zakaukaskim; ogólnikowo napomykano o zamiarze 
wysadzenia przez wrogie czynniki jednej z wodnych elektrowni i przedsiębiorstw naftowych 
w Baku, wreszcie atakowano rząd za popieranie kaukaskich emigrantów w Polsce i poza nią4.

Aktywność Mostowskiego na polu nawiązywania kontaktów osobistych i gromadzenie 
najróżniejszych informacji dotyczących Zakaukazia nie była czymś niecodziennym, po prostu

1) Artykuł ten stanowi w pewnym sensie kontynuację i nawiązuje do opublikowanych już przez autora tekstów 
w 1 i 2 numerze “Pro Georgii”.

2) W latach 30-tych, w okresie nasilania się represji, już samo odwiedzenie konsulatu przez Polaka, obywatela 
sowieckiego, kończyło się aresztowaniem. Taki los spotkał m.in. Mariana Markusa, byłego działacza sekcji 
PPS-lewica w Tyflisie, który po rewolucji nie wrócił do kraju. Archiwum Akt Nowych, Oddział IV  (dawne 
Archiwum KC PZPR), akta osobowe, sygn. 7063.

3) AAN,Am b. w Moskwie, 85, Wyciąg z pisma Konsulatu Generalnego z 2 I  maja 1927 r., s. 17.
4) Tamże, s. 18.
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centrala czyli MSZ, takich danych potrzebowała. Konsulowi oczywiście stawiano i zadania 
specjalne, np. gromadzenie informacji i sporządzanie tajnych charakterystyk ówczesnych 
przywódców. W lipcu 1927 r., a więc jeszcze przed wizytą na Kaukazie posła polskiego 
w Moskwie, Stanisława Patka, wysłał Mostowski raport zawierający charakterystyki osób 
z państwowego i partyjnego kierownictwa Zakaukazia. Owe charakterystyki zawierały nie 
tylko dane osobowe, ale także opinie.

O Grigoriju Ordżonikidze (1886-1937), znanym działaczu komunistycznym, konsul pol
ski pisał, że jest on starym partyjniakiem i rewolucjonistą z ustaloną opinią. Jego autorytet 
w partii jest bardzo duży, cieszy się zaufaniem najwyższych sfer partyjnych. Był zwolenni
kiem wysuwania na odpowiedzialne stanowiska tak w rządzie jak i w partii ludzi nie ze sfery 
inteligenckiej, lecz robotników, tzw. “wydwiżenców”. Ordżonikidze miał nie tylko w partii 
lecz i poza nią - opinię człowieka moralnie czystego. Mostowski w charakterystyce pisał, że 
życie pędzi on bardzo skromne. Pracuje w myśl wyznawanych przekonań z zaparciem dla 
dobra sprawy, której służy z prwdziwą bezinteresownością osobistą5.

Interesujące były opinie o dwóch czołowych działaczach, którzy w 1921 r. wchodzili 
w skład tzw. Komitetu Rewolucyjnego (Rewkomu) Gruzji. Byli to Mamia Orachelaszwili, do 
1927 r. przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Federacji Zakaukaskiej oraz Szalwa 
Eliawa, który w tymże 1927 r. objął stanowisko po Orachelaszwilim.

Orachelaszwili, syn policjanta carskiego, ukończył studia medyczne. Ożenił się z Marią 
Mikeladze, córką księcia, byłego naczelnika żandarmerii okręgu kutaiskiego, która także 
zajmowała wysokie stanowisko państwowe, była bowiem zastępcą komisarza oświaty Gruzji. 
Przed rewolucją lutową Orachelaszwili był zupełnie nieznanym w sferach rewolucyjnych 
i w partii; wypłynął - jak pisał Mostowski - po przewrocie, jako zwolennik bolszewizmu 
i uchodził za najskrajniejszego fanatyka w partii. Posiadał bardzo rozlegle stosunki, i poza 
Ordżonikidze, był najbardziej wpływowym działaczem w kraju Zakaukaskim. W charaktery
styce podkreślono, że był człowiekiem bardzo sprytnym o przeciętnych zdolnościach, lecz 
wygórowanych ambicjach, żądny zaszczytów i odznaczeń. Miał prowadzić bardzo wystawny 
tryb życia6.

Eliawa, którego ojciec był szlachcicem, przez matkę z domu Mikeladze był spokrewnio
ny z Orachelaszwilim. Studiował prawo w Uniwersytecie Petersburskim, skąd w 1910 r. 
został wydalony za działalność polityczną i zesłany do guberni olonieckiej. Od 1918 r. 
pracował w Moskwie w Komisariacie Przemysłu i Handlu. PO powrocie do Gruzji objął 
stanowisko Ludowego Komisarz d/s Wojskowych i Morskich a także Przewodniczącego 
Rady Komisarzy Ludowych Gruzji. Do partii wstąpił w 1904 r., ale - według Mostowskiego - 
“obecnie nie ma opinii ideowego komunisty”. Lubił pieniądze i kobiety i to być może sprawi
ło, iż Filip Macharadze żądał usunięcia go ze stanowiska7.

Macharadze (1868-1941), którego Mostowski także charakteryzował, zajmował wówczas 
stanowisko przewodniczącego (prezesa) Centralnego Komitetu Wykonawczego Rad Gruzji. 
Droga do ruchu rewolucyjnego wiodła go przez saminarium duchowne w Tyflisie. W latach 
szkolnych przyjaźnił się z Noe Żordanią (1870-1953), początkowo działaczem rewolucyjnym, 
później zaś przywódcą gruzińskich mienszewików. Macharadze nie przebywał na emigracji 
przed rewolucją, a w czasie I wojny światowej pracował w Związku Miast. Uznawany byl za 
jednego z inspiratorów okupacji Gruzji przez moskiewskie wojska bolszewickie. Po 1921 r.

5) AAN, Amb. w Moskwie, 36, Tajne charakterystyki, s.46.
6) Tamże, s. 49.
7) Tamże, s. 52.
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był przez pewien czas przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych Gruzji; złożył wtedy 
tajny raport w Moskwie o nadużyciach dokonywanych przez członków rządu. W partii należał 
do frakcji tzw. separatystów gruzińskich, stał nawet na ich czele, obecnie tj. w 1927 r. zmienił 
orientację i stał się centralistą8. Interesujące w charakterystyce Filipa Macharadze jest to, że 
nie wspomniano o jego pobycie w Królestwie Polskim i kontaktach z polskimi działaczami 
robotniczymi. Tymczasem wspomniany już Stanisław Patek spotkał się podczas swojej wizy
ty w Tbilisi9 10 11 z Macharadze i dowiedział się wtedy o jego pobycie na ziemiach polskich 
i o tym, że był on nawet więziony w X Pawilonie cytadeli warszawskiej .

W każdej charakterystyce Mostowski określał stosunek danej osobistości do spraw pol
skich. “Najżyczliwszą” postawę wobec Polski zajmował właśnie Macharadze, która wyrażała 
się tym, iż nie manifestował on “animozji właściwych większości praworządnych komuni
stów”11. Patek napisał natomiast, że jest on w stosunku do Polski usposobiony przyjaźnie 
i z uwagą słuchał wyjaśnień o obecnej sytuacji politycznej i ekonomicznej oraz o sytuacji 
Żydów w Polsce12. Niewiele dowiedział się Mostowski o stosunku G. Ordżonikidze i Sz. 
Eliawy do Polski - określił go jako niewiadomy; natomiast pisząc o Orachelaszwili stwierdził: 
“w publicznych wystąpieniach zajmuje wrogie stanowisko do wszystkich wielkich państwa 
zachodnich i do Polski z wyjątkiem może Niemiec”13.

Niekiedy niechętny, czy nawet wrogi stosunek do Polski wyrażany był tylko publicznie. 
W rozmowach prywatnych unikano takich opinii. Tak np. Sarkis Łukaszyn, Komisarz Inspe
kcji Robotniczo-Wlościańskiej a wcześniej zastępca przewodniczącego RKL Federacji Za
kaukaskiej, w czasie osobistych spotkań poruszał sprawy polskie, jako żywo go obchodzące 
powołując się na bliskość koleżeńską z Polakami w czasie studiów14. Zdarzały się nawet dość 
zakakujące stwierdzenia. W rozmowie ze Stanisławem Patkiem, Aleksy Gegeczkori, komisarz 
Rolnictwa Gruzji miał oświadczyć, że “ma całkowite zaufanie do polityki prowadzonej przez 
p. Patka i jego mocodawców”15.

Jaka była wartość owych charakterystyk i opinii przedstawionych przez konsula Mosto
wskiego czy posła Patka? Dziś, gdy nasza wiedza o tym, co działo się w okresie międzywo
jennym w ZSRR jest znacznie pełniejsza, owe charakterystyki wydawać się mogą bardzo 
uproszczone, grzeszą naiwnością sformułowań. Należy jednak pamiętać, iż były one pisane 
w 1927 r., gdy wynaturzenia systemu radzieckiego nie rzucały się jeszcze zbytnio w oczy, 
kiedy wielu, nie tylko polskich dyplomatów, brało za dobrą monetę to, co mówiono im 
w czasie spotkań o nieoficjalnym charakterze.

Stronę polską interesowały nie tylko personalia. Równie wiele uwagi poświęcono proble
matyce ekonomicznej Zakaukazia, a zadaniem placówki w stolicy Gruzji było gromadzenie 
danych i sporządzanie raportów i analiz dotyczących spraw gospodarczych. W aktach polskie
go MSZ zachowało się interesujące, poufne opracowanie pt. Kraj Zakaukaski w roku gospo
darczym 1925I2616. Zostało ono przygotowane w 1927 r. na podstawie danych zaczerpniętych

8) Tamże, s. 50.
9) Szerzej o pobycie S. Patka na Kaukazie napisał autor w artykule: Dwie wizyty. “Pro Georgia” II, Warszawa 1992, 

s. 10-13.
10) AAN, Amb. w Moskwie, 85, Notatka z pobytu i rozmów S. Patka na Kaukazie i Krymie sporządzona przez radcę

Skrzyńskiego (bez daty) s. 128.
11) Tamże, 36, Tajne charakterystyki, s. 50.
12) Tamże, 85 Notatka z pobytu i rozmów, s. 128.
13) Tamże, 36, Tajne charakterystyki^. 49.
14) W 1911 r. ukończył prawo w Petersburgu. Tamże, s. 51.
15) Tamże, 85, Notatka z pobytu i rozmów, s. 129.
16) AAN, MSZ, 6687, Kraj Zakaukaski >v roku gospodarczym 1925/26, s. 115-180.
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z oficjalnych wydawnictw, w tym zwłaszcza wydawnictw ekonomicznych i prasy. Autor (lub 
autorzy) po omówieniu warunków geograficznych i ustroju państwowo-prawnego scharakte
ryzował główne dziedziny gospodarki Federacji Zakaukaskiej. Zwrócił uwagę na fakt, iż kraj 
zakaukaski miał wybitnie rolniczy charakter i że przemysł z wyjątkiem naftowego był słabo 
rozwinięty, a zatem na życie ekonomiczne nie wywierał znaczniejszego wpływu17.

Rolnictwo pozostawało jednakże na dość niskim szczeblu rozwojowym. Brakowało od
powiedniej ilości podstawowych narzędzi rolniczych, a próby zastosowania w uprawie trakto
rów nie były zbyt zachęcające. Urodzajność nadal była bardzo niska i mimo że w produkcji 
rolnej dominowały zboża, ich zbiory nie zaspakajały potrzeb, należało importować zboże 
z Kubania18. Władze sowieckie przystąpiły do uprzemysłowienia kraju, ale efekty ekonomi
czne nie były zbyt widoczne. Cele tej akcji był raczej polityczne - tworzenie warunków dla 
powstania proletariatu miejskiego. Pewien postęp osiągnięto w procesie elektryfikacji Zakau
kazia19. Raport o stanie gospodarczym republik zakaukaskich w roku 1925/26 przedstawia 
tylko dane, autor w zasadzie nie próbuje ocenić polityki ekonomicznej ówczesnych władz.

Znacznie ciekawszym dokumentem był sporządzony przez konsula Jerzego Kłopoto
wskiego (zastąpił on w 1931 r. Zygmunta Mostowskiego na placówce w Tbilisi) referat: Stan 
gospodarczy Zakaukazia i jego znaczenie dla ZSRR, który został przedstawiony na zjeździe 
konsularnym w Moskwie w październiku 1934 r.20 Autor, analizując dotychczasowy rozwój 
gospodarczy i perspektywy ekonomiczne, postawił tezę, iż rozwój ten służył określonej poli
tyce realizowanej przez Moskwę wobec Zakaukazia; polityce niekorzystnej z punktu widze
nia tego kraju.

Kłopotowski rozpoczął od stwierdzenia, iż duże bogactwa naturalne Zakaukazia, jego 
specjalne właściwości klimatyczne i różnorodność urodzajnych gleb wysuwają je na czoło 
krajów ówczesnego ZSRR21. Bolszewicy dążą oczywiście do uprzemysłowienia kraju, przy 
czym na plan pierwszy w dziedzinie przemysłu ciężkiego wysunęli sprawę eksploatacji i prze
róbki ropy naftowej. Już w 1929 r. Baku osiągnęło przedwojenny poziom wydobycia, czyli 
8,7 min ton; w 1933 - 15,3 min ton. Plan na rok bieżący (tj. 1934) przewidywał 22 min ton, zaś 
na 1937 - ponad 35 min ton. W ciągu 1-szej pięciolatki Baku i Batumi otrzymały 25 najnowo
cześniejszych instalacji zagranicznych do przerobu ropy i przerabiają (w 1933 r.) odpowie
dnio: 9 i 2,7 min ton ropy. Istnieją pewne kłopoty z transportem na rynki wewnętrzne przez 
Morze Kaspijskie. Jest ono płytkie przy ujściu Wołgi, często zamarza; flota jest znacznie 
mniejsza niż przed I wojną światową a i Baku ma przestarzałe urządzenia do przeładunków. 
Dobrze natomiast rozwija się eksport. Głównie idzie on drogą morską z Batumi, dokąd około 
2,5 min ton gotowych produktów dowozi się z Baku koleją, a pozostałe 2 min ton dostarczają 
batumskie rafinerie zaopatrywane przez dwa rurociągi z Baku. Port w Batumi jest dobrze 
urządzony i mógłby w razie potrzeby sam jeden przeładować cały obecny eksport sowiecki22 23. 
W ogóle zaś Kaukaz - jak pisał Kłopotowski - ze swoimi dwoma głównymi centrami tj. Baku 
i Groźnym oraz dwoma drugorzędnymi tj. Majkopem i Signachem nadal dostarczał i przera
biał ponad 90% sowieckiej produkcji nafcianej .

17) Tamże, s. 119-120.
18) Tamże, s. 122.
19) Tamże, s. 136,179-180.
20) Od 1927 r. dla załatwienia różnych spraw prowadzonych przez konsulaty polskie w ZSRR i dla wymiany 

informacji odbywały się w Moskwie zjazdy konsularne. W 1934 r. był to już trzeci taki zjazd (poprzednie w 1927 
i 1929 r.).

21) A AN, Arab. w Moskwie, 51, Stan gospodarczy Zakaukazia..., s.3.
22) Tamże, s. 6-7.
23) Tamże, s. 10.
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Obok ropy naftowej najwięcej uwagi poświęcono wydobycia rudy manganowej, której 
pokłady w rejonie miasta Cziatura miały stanowić, według ówczesnych obliczeń 80% zaso
bów ZSRR i około 30% zasobów światowych. Wprawdzie wydobycie nie osiągnęło jeszcze 
poziomu sprzed I wojny światowej, ale plany wydobycia i przerobu zakładały zdecydowany 
wzrost. W omawianym okresie uruchomiono pierwszą na Zakaukaziu (a trzecią w ZSRR) hutę 
żelazomanganową o 3 piecach, do 1937 r. planowano uruchomienie dalszych 15 pieców.

Spore znaczenie przywiązywano do zwiększenia produkcji miedzi; zdecydowanie więcej 
wydobywano węgla kamiennego - przy czym rozpoczęto eksploatację wysokogatunkowych 
pokładów w Tkwarczeli24 25. Do ważnych kopalin zaliczano także gumbryn, tj. glinkę chłonąco- 
oczyszczającą używaną przy przerobie ropy naftowej oraz baryt, który miał duże znaczenie 
dla przemysłu chemicznego i produkcji aluminium. Nowe władze rozwijały także inne działy 
przemysłu, zwłaszcza maszyniowy i chemiczny: powstały wtedy duże zakłady chemiczne 
w Baku (fabryki jodu i bromu), w Erewaniu (fabryka karbidu), w Aławerdy (kwasu siarkowe- 
go), w Batumi (fabryka barwników) .

Polityka wobec rolnictwa zmierzała zdecydowanie do zwiększania uprawy roślin o zna
czeniu przemysłowym kosztem kultur zbożowych. Największy nacisk położono na uprawę 
bawełny. Już w 1928 r. powierzchnia plantacji (około 125 tys. ha) osiągnęła stan przedwojen
ny. Plan na 1937 r. przewidywał uprawę bawełny na powierzchni 700 tys. ha. Wprawdzie 
wydajność nie dorównywała przedwojennej, ale jakość bawełny była dobra, bo do uprawy 
wprowadzono wysokogatunkowe nasiona bawełny egipskiej. Zdecydowanie zwiększono po
wierzchnię upraw herbaty (w 1933 r. - 30 tys. ha; plan na 1937 r. przewidywał aż 100 tys. ha), 
tytoniu (wzrost plantacji o 50%); forsowano hodowlę drzew cytrusowych (zwłaszcza w Ab
chazji i Adżarii). Zmniejszała się natomiast powierzchnia upraw zbóż. W 1934 r. ubytek był 
jeszcze nieznaczny, ale już w 1037 r. planowano zmniejszenie zasiewów o 20%. W 1933 r. 
stosunek powierzchni obsiewanej zbożami do obszaru zajmowanego przez rośliny przemysło
we wynosił 4:1; w 1937 r. miał się kształtować jak 4:6,4. W związku z tym autor referatu 
przewidywał coraz większe uzależnienie się Zakaukazia od Moskwy jeśli idzie o zboża. 
Niekorzystnym zjawiskiem był również wyraźny spadek hodowli26.

Zasadnicze elementy polityki gospodarczej bolszewików na Zakaukaziu sprowadzały się 
więc z jednej strony do forsowania rozwoju przemysłu, przy czym priorytet dawano wydoby
ciu i przerabianiu ropy naftowej celem jej eksportu. Inne rozwijane gałęzie były związane 
z przemysłem ciężkim i elektryfikacją kraju. Wszystko to traktowano pod kątem widzenia 
ogólnosowieckich interesów ekonomicznych i politycznych. Przy tym - jak pisał Jerzy Kłopo
towski - “wysuwanie na plan pierwszy ogólno-sowieckiego interesu państwowego, nawet 
z wyraźną krzywdą dla Zakaukazia i jego ludności specjalnie uwypukla dokonywująca się 
przebudowa rolnictwa, gdzie forsowanie hodowli kultur technicznych i przemysłowych z usz
czerbkiem uprawy zbóż, zmusi Zakaukazie do zwiększenia importu zboża z centralnych 
rejonów ZSRR i jeszcze bardziej uzależni je ekonomicznie od Rosji Sowieckiej, o co właśnie 
Sowietom chodzi."27.

Polityka uzależniania Zakaukazia od Moskwy poprzez gospodarkę rysuje się niezwykle 
czytelnie w świetle przytoczonych wyżej dwóch dokumentów. Ten pierwszy dający tylko 
obraz stanu gospodarki Zakaukazia w 1925/26 r., mimo braku ocen, jest niezwykle wymow
ny. Kilka lat po zajęciu, Zakaukazie było jeszcze krajem rolniczym, przemysł rozwijał się, ale

24) Tamże, s. 10-11.
25) Tamże, s. 12-13.
26) Tamże, s. 15-20.
27) Tamże, s. 24.
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proporcje nie były tak zachwiane jak w dziesięć lat później. Owa nierównomiemość w trakto
waniu przemysłu i rolnictwa rodziła określone konsekwencje polityczne dla tego kraju. Kło
potowski ujął to w następujących słowach:

“...Zakaukazie, któreby przy utrzymaniu równowagi rozwoju swych wartości gospodar
czych miało w przyszłości warunki potrzebne do egzystencji, jako samodzielna i samowystar
czalna jednostka, na skutek powyżej opisanej specyficznej rozbudowy jego życia gospodar
czego, traci walory potrzebne dla tej egzystencji, natomiast nabiera dużego ciężaru gatunko
wego i znaczenia tylko jako część składowa ogólno-sowieckiego organizmu gospodarczego, 
więc jako jeden z rejonów ZSRR.

Wciągnięcie Zakaukazia w orbitę tego systemu gospodarczego, stanowiącego kompleks 
całego szeregu poszczególnych rejonów o pewnym określonym zadaniu produkcji, zależnej 
od ich położenia geograficznego, klimatu, gleby itd. (...) nie jest czymś wyjątkowym, jest to 
wynik ogólnej sowieckiej polityki rejonizacji, zaadaptowanej przez XV zjazd partii w 1928 r., 
a zdążającej do wzajemnego gospodarczego zazębiania poszczególnych krajów i rejonów 
ZSRR celem utworzenia jednego, tym silniejszego i gospodarczo samowystarczalnego organi
zmu"28.

Porównując politykę Rosji carskiej, o której pisano niejednokrotnie, że traktowała Zakau
kazie jako kolonię czerpiąc z tego kraju głównie surowce, z polityką Rosji Sowieckiej, 
Kłopotowski zauważył: “dzisiaj, pomimo pozorów troszczenia się o potrzeby jego ludności, 
Zakaukazie jako jeden z regionów gospodarczych Rosji Sowieckiej będzie jeszcze bardziej 
intensywnie przez nią eksploatowane, zaś kresowe położenie bogactw zakaukaskich, zwłasz
cza nafty, jest i będzie powodem tym większej ingerencji Moskwy we wszelkie przejawy 
życia ekonomicznego i politycznego Zakaukazia”29.

Trzeba przyznać, że polski dyplomata pracujący w Tbilisi bardzo trafnie określił rzeczy
wiste cele polityki ekonomicznej Rosji wobec republik zakaukaskich realizowane w latach 
trzydziestych naszego stulecia. Nie dał się uwieść deklaracjom słownym czy danym liczbo
wym, które miały obrazować dynamiczny rozwój przemysły czy pewnych gałęzi rolnictwa. 
Jakkolwiek więc przemiany gospodarcze sprzyjały pewnemu ogólnie rozumianemu postępo- 
wu cywilizacyjnemu, to cena jaką zapłaciło Zakaukazie była wysoka. Wydaje się, że niepod
ległe państwa na tym obszarze płacą tę cenę jeszcze dzisiaj.

28) Tamże, s. 25.
29) Tmaże, s. 26.
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GRUZJA W PUBLICYSTYCE POLSKIEJ LAT DWUDZIESTYCH XX W.

Publicystyka polska lat 20-ch żywo interesowała się wydarzeniami rozgrywającymi się 
w ówczesnym państwie radzieckim. Dotyczyło to m.in. kwestii narodowej. Interesowano się 
utworzoną w 1922 r. federacją radziecką, zasadami jej funkcjonowania a także sytuacją 
poszczególnych narodów ją tworzących.

Narodem, który wzbudzał szczególną a zarazem autentyczną ciekawość polskiej opinii 
publicznej, byli Gruzini. Ta olbrzymia popularność może budzić pewne zdziwienie. A jednak 
tak było. Mało tego. Opinia polska bardziej jednoznacznie sympatyzowała z Gruzją i Gruzina
mi niż np. z Ukraińcami czy Białorusinami a więc narodami słowiańskimi i obywatelami 
republik radzieckich sąsiadujących z Polską. Skąd to się brało? Gdzie tkwiły tego przyczyny? 
Wydaje się, że było ich kilka. Jednych można się domyślać, innych - być pewnym. Do 
domniemanych przyczyn należał na pewno fakt, iż zainteresowanie Kaukazem w Polsce 
miało już wówczas długą tradycję. Ugruntowali ją  zesłańcy, którzy po powrocie do kraju, 
często publikowali swoje wspomnienia na łamach czasopism.

W relacjach tych Gruzini występowali głównie w roli bitnych górali kaukaskich, bohater
skich uczestników walk z rosyjskim najeźdźcą. Pozostawali więc dla Polaków ich ich współ
towarzyszami niedoli i walki ze wspólnym wrogiem.

Ten wizerunek Gruzinów przetrwał do lat 20-ch obecnego stulecia, tym bardziej, że 
został on jeszcze utrwalony w latach rewolucji i wojny domowej. Stali się wówczas dodatko
wo symbolem wałki z komunizmem i władzą radziecką, przynajmniej w oczach publicystów 
polskich.

Nie bez znaczenia był też fakt, że w Polsce przebywała wówczas stosunkowo liczna 
grupa emigrantów gruzińskich. Organizowane przez nich obchody gruzińskich uroczystości 
narodowych znajdowały szeroki rezonans w prasie polskiej1 Były też okazją do okoliczno
ściowych publikacji, refleksji itp. Dominowało przy tym przekonanie, że naród gruziński, 
który co prawda uległ przemocy sowieckiej, nigdy nie wyrzekł się wolności i będzie o nią 
walczył, wykorzystując każdą nadarzającą się okazję1 2. Szukano więc potwierdzenia tej tezy 
w rzeczywistości. Stąd co pewien czas przez lamy prasy polskiej przewijała się kolejna fala

1) Tak na przykład 27.V.1923 r. “Ziemia Lubelska” informowała o uroczystej akademii zorganizowanej w piątą 
rocznicę proklamowania niepodległości Gruzji. 7.X.1924 r. “Republika” donosiła o wiecu zorganizowanym 
w sali Miłośników Muzyki w Łodzi i poświęconym walkom o wyzwolenie Gruzji, tego samego roku Klub 
Gruzińsko-Polswe Lwowie zorganizował w sali Rady Miejskiej uroczyste obchody rocznicy ogłoszenia niepod
ległości Gruzji - informował o tym “Kurier Lwowski” z 23.V.1924 r. W roku 1925 na łamach “Kuriera 
Wileńskiego” z kolei można było przeczytać zapowiedź wielkiej manifestacji na cześć walczącej Gruzji. Miała 
się ona odbyć 8.11. w Wilnie - “Kurier Wileński” 6.II.1925, nr 30, s. 2. W marcu 1925 r. w Lublinie miał zaś 
odczyt Wacław Sieroszewski, oczywiście na temat Gruzji - “Ziemia Lubelska” 17.III.1926, s. 3. Podobne 
uroczystości odbywały się corocznie w wielu miejscowościach Polski.

2) "Ziemia Lubelska" 27.V.1923, s. 3.
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informacji o nowych zaburzeniach antyradzieckich w Gruzji . Informacjom tym, pełnym 
zresztą chaosu i wzajemnych zaprzeczeń, towarzyszyły oczywiście i te donoszące o potwor
nym terrorze władzy komunistycznej. Tytuły doniesień w rodzaju: Męczeństwo Gruzji, Z  kra
ju  mordów, Sadyzm katów moskiewskich, Gruzja pławi się we krwi, Straszne prześladowania 
Gruzinów powtarzały się niemal codziennie3 4.

Znacznie mniej niestety ukazywało się publikacji analitycznych, poruszających głębiej 
problemy nurtujące życie mieszkańców Gruzji. Na ogół były to notatki o wyraźnie propagan
dowym charakterze, które trudno nawet usystematyzować według jakiejkolwiek tematyki. 
Trudno też jest wyciągnąć z nich konkretniejsze wnioski i uogólnienia. Akcentowano na 
przykład ważność tejże republiki dla gospodarki radzieckiej. Chodziło przede wszystkim 
o ropę naftową5. Jednak nie tylko. Na łamach organu Stronnictwa Narodowo-Demokratyczne- 
go “Gońca Krakowskiego” już w roku 1922 podkreślano rolę Tyflisu jako ośrodka propagan
dy bolszewickiej na Bliskim Wschodzie. Tu miał posiadać siedzibę oddział III Międzynaro
dówki, prowadzący tę propagandę. Kierować nim miał Siergiej Kirów. Donoszono również 
o przeniesieniu do stolicy Gruzji Uniwersytetu Wschodniego6.

Kaukaz, akcentowała prasa polska, od dawna już odgrywał ważną rolę w polityce rosyj
skiej. Był też, obok Kraju Nadwiślańskiego, piętą achillesową imperium rosyjskiego. A że 
bolszewicy prowadzili tę samą politykę co carat, “nie mogli więc zbyt długo patrzeć na wolną 
Gruzję”7. Tym bardziej, że wydawała się im być poważnym zagrożeniem. Mogła bowiem 
znaleźć naśladowców wśród innych narodów podporządkowanym przez federację radziecką. 
Dlatego w roku 1921 zlikwidowali państwo gruzińskie, wcielając je w skład Rosji Radzieckiej.

Niektórzy publicyści polscy przekonywali jednak, że sami Gruzini ułatwili zadanie Mo
skwie. Należał do nich Tarwid publikujący swe artykuły na łamach “Drogi”8. Gruzja, jego 
zdaniem, popełniła poważny błąd w roku 1920. Za szybko mianowicie zawarła wówczas 
pokój z bolszewicką Rosją. Tymczasem powinna starać się wciągnąć do walki z bolszewikami 
swych sąsiadów, tzn. Armenię i Azerbejdżan. Wojna przeciągnęłaby się, a wówczas zaistnia
łaby szansa skoordynowania akcji z Polską, a w konsekwencji - doprowadzenia do rokowań 
pokojowych przy wspólnym stole. W ten sposób Gruzja mogłaby okazać się wyzwolicielką 
całego Kaukazu i Zakaukazia. Tymczasem, pisał Tarwid, naród gruziński nikczemnie okłama
no. Wbrew bowiem zawartemu traktatowi pokojowemu, Gruzini zostali w rzeczywistości 
pobici i pozbawieni wolności9. Dowództwo Armii Czerwonej nie dopuszczało bowiem do

3

3) "Goniec Krakowski" 18.111,1922, nr 77, s. 3; “DziennikWileński” 27.X.1922, nr 146, s. 2; “Włościanin” 
12.IX.1924,nr 16, s. 3; “Gazeta Grudziądzka” 13.IX. 1924, nr 109, s. 2; “Goniec Krakowski” 12.IX.1924,nr208, 
s. 1; 14.IX.1924, nr210, s. 1;, 18.IX.1924,nr213,s. 1; “Republika” 13.IX.1924, nr 250, s. 1; 14.IX. 1924, nr 251, 
s. 2; “Kurier Lwowski” 12.IX.1924, nr 209, s. 3; 13.IX.1924, nr 210, s. 1; “Chłopska Prawda” 14.IX.1924, nr 
12,s. 6; “Pielgrzym” 16.IX.1924, nr 112, s. 2; “Kurier Informacyjny i Telegraficzny” 16.IX.1924, nr 212, s. 1; 
“Dziennik Bydgoski” 17.IX.1924, nr 216, s. 3; 18.IX.1924, nr 217, s. 1; 23.IX.1924, nr 222, s. 2; “Naprzód” 
18.IX.1924, nr 212, s. 7; 24.IX.1924, nr 217, s. 7; “Dziennik Wileński” 3.X.1924, nr 225, s. 2; 14.IX.1924, nr 
209, s. 1; “DzieńPolski” 17.IX.1924,nr214,s. 3; 16.IX.1924,nr213, s. l ; “KurierCzerwony” 23.11.1927,n r43, 
s. l;22.VI.1927,nr 141, s. 1; “Słowo” 13.VIII.1924, nr 183, s. 1; 24.IX.1924, nr 217, s. 1.

4) "Dziennik Wileński" 12.X.1924, nr 233, s. 4; “Ziemia Lubelska” 12.VI.1923, s. 3; “Kurier Poznański” 
20.IX. 1924, nr 218, s. 3; “Dziennik Bydgoski” 15. VI. 1923, nr 134, s. 2; “Postęp” 7.XI. 1922, nr 253, s. 4; “Goniec 
Wielkopolski” 4.IV.1923, nr 76, s. 1; “Sprawa Robotnicza” 28.IX.1924, nr 39, s. 5; “Kurier Czerwony” 
17.IX.1927, nr 62, s. 1; “Kurier Lwowski” 1.X.1923, nr 232, s. 2.

5) A. Ringman, Wyzysk gospodarczy Kaukazu i Ukrainy przezRosję, “Czas” 25.X.1928, s.l.
6) "GoniecKrakowski"21.VIII.1921,nr226,s. 4.
7) J.K., Skrwawiona Gruzja. “Kurier Lwowski” 18.IX.1924, nr 214, s. 2.
8) Tarwid, Golgota Gruzji, “Droga” 1924, nr 11-12, s. 28-38.
9) Tamże, s. 31.
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siebie myśli, że kraj zajęty zbrojnie, może być wolny^ Powołano więc rosyjskie instytucje, 
rosyjskie organy administracji wojennej, WCzK i inne .

Perfidią było wręcz, jak pisano w bezpartyjnym organie centrowym “Republice”, zalicze
nie Gruzji do tych republik, które rzekomo same, dobrowolnie zaproponowały zjednoczenie 
się z Rosją. Był to bowiem kraj, który najbardziej zdradzał tendencje decentralistyczne i za
wsze był przeciwny okupacji radzieckiej11. Za federacją opowiedziała się w rzeczywistości 
tylko wąska grupa komunistów, nie reprezentująca w żaden sposób całego narodu. Moskwie 
jednak to w zupełności wystarczyło. W ten sposób “federacja” stała się zręcznym manewrem 
dyplomacji bolszewickiej10 11 12.

Podobnego zdania był znany publicysta i działacz endecki, poseł na Sejm, Stanisław 
Grabski. Na łamach “Głosu Polski” przekonywał on, iż przykład Gruzji dowodził, że z haseł 
Sowietów o prawie narodów do samookreślenia nie pozostało nic prócz głośno reklamowane
go hasła o prawach językowych, z których korzystać mieli na równi Gruzini i Czuwasze. 
Tymczasem w przypadku Gruzinów nie miało ono praktycznie żadnego znaczenia. Libera
lizm językowy, którym bowiem tak chwalili się Sowieci, miał zastosowanie jedynie tam, 
gdzie można było komuś zrobić na złość. Dotyczyło to na przykład Białorusi, gdzie można 
było podenerwować Polaków, czy też Mołdawii - gdzie można było rozzłościć Rumunów. 
Tak jednak, gdzie “liberalizm narodowościowy” nie był dla sąsiadów przykry, Sowieci nie 
martwili się o prawa narodów13.

Grabski zwracał też uwagę na inny aspekt propagandy radzieckiej. Głosiła ona mianowi
cie, iż komuniści reprezentowali interesy robotników i chłopów gruzińskich, prowadzących 
walkę z miejscowymi obszarnikami i książętami. Bunty antyradzieckie miały więc być dzie
łem tych ostatnich. Tymczasem, pytał Grabski, skąd znaleźć na Kaukazie tylu książąt i ob
szarników, aby byli oni w stanie zorganizować powstanie zbrojne? I odpowiedział, że to nie 
obszarnicy i książęta, lecz lud gruziński chwytał za broń i powstawał do walki przeciwko 
najeźdźcom sowieckim14 15.

W rzeczywistości więc Rosja utrzymywała w swym ręku Kaukaz tylko dzięki terrorowi. 
Taką opinię wyrażano przynajmniej na łamach pisma Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowe- 
go “Rzeczpospolita”1 . Jedyną legitymacją sowieckiego stanu posiadania w wolnych pań
stwach Kaukazu, pisano, były gwałt i terror, najstraszniejsze spośród tych, jakie panowały 
w Rosji po sławetnych kontrewolucyjnych rządach 1918 i 1919 r.16.

Autor tej publikacji zwracał też uwagę na spustoszenie, jakie rządy radzieckie spowodo
wały w gospodarce narodów Kaukazu. Spadło wydobycie ropy naftowej, srożyła się droży
zna, w opłakanym stanie znalazły się koleje. Publicysta pocieszał się jedynie nadzieją, że 
narody kaukaskie nie upadły na duchu i nie pogodziły się z nowymi rządami. Dotyczyło to 
szczególnie właśnie Gruzinów. Niektórzy publicyści polscy wyrażali w związku z tym żal pod 
adresem innych państw o to, że nie przychodziły Gruzji z pomocą w jej walce z władzą 
radziecką. Zarzut taki postawiła Europie i Lidze Narodów m.in. redakcja bezpartyjnego orga
nu centrowego “Kuriera Wileńskiego”17.

10) "Głos Polski" 10.11.1922, nr 41, s. 3.
11) Ant.W., Sowiecka “federacja", “Republika” 17.11.1923, nr 42,s. 7.
12) Tamże.
13) St. Gr., Prawda o powstaniu w Gruzji, “Głos Polski” 16.IX.1924, nr 254, s.l.
14) Tamże.
15) W.S-ki., Kaukaz wojujący, “Rzeczpospolita” 20.VIII.1923, nr 226, s. 3.
16) Tamże.
17) "Kurier Wileński" 6.II. 1925, nr 30, s. 2.
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Zupełnie inaczej na kwestię gruzińską zapatrywali się publicyści związani z ruchem 
komunistycznym. Dowodzi tego publikacja zamieszczona na szpaltach “Trybuny Robotni
czej”18. Zarzucano w niej innym publicystom polskim, że piszą o Gruzji bardzo tendencyjnie. 
Nie chcieli na przykład przyjąć do wiadomości faktu, że Gruzja za władzy radzieckiej stała się 
republiką. Do 1918 r. była zaś jedynie gubernią tyfliską i kutaiską. Pozostała gubernią także za 
Kiereńskiego tak bardzo wychwalanego przez publicystów polskich. A tymczasem, podkre
ślano w artykule, to dzień 26.V.1918 r. uznano za datę uzyskania przez Gruzję niepodległości. 
I nikt nie zwrócił uwagi na fakt, że nastąpiło to pól roku po obaleniu Kiereńskiego, już za 
rządów bolszewickich19.

Na lamach tegoż pisma skrytykowano również Tadeusza Hołówkę za to, że żałował 
Gruzji mienszewickiej. Zarzucano mu, iż nie wie, lub nie chce wiedzieć o tym, że w rzeczywi
stości mienszewicy nie byli zwolennikami niepodległości państwa gruzińskiego. Przypomina
no, że przecież mieli oni swoich posłów w Dumie Państwowej. Tymczasem nie wystąpili oni 
nigdy z postulatem przyznania Gruzji chociażby autonomii. Posiadali również swego ministra 
w rządzie Kiereńskiego (Czcheidze). I on nawet nie “zająknął” się na temat niepodległości 
swojej ojczyzny20.

Krytycznie o ubolewaniach publicystów polskich nad losem narodu gruzińskiego wyrażał 
się działacz komunistyczny Adolf Warski. Zwracał uwagę na fakt, że jeśli już tak bardzo 
współczuli narodom uciskanym przez bolszewików, to dlaczego sami nie opowiedzieli się za 
przyznaniem prawa do własnej oświaty Ukraińcom zamieszkałym w Rzeczpospolitej, dlacze
go nie chcieli otworzyć im cerkwi, szkół i przyznać prawa do języka ukraińskiego. Dlatego 
i współczucia okazywanego przez publicystów polskich narodowi gruzińskiemu Warski nie 
uważał za szczere21 22.

Głosy tego rodzaju należały jednak do rzadkości. Nie cieszyły się również popularnością 
wśród czytelników. Nie znajdowały więc szerszego rezonansu społecznego. Gruzja pozostawała 
dla Polaków symbolem kraju, którego naróc nie uległ komunistom. To m.in. z tym narodem 
wiązano nadzieję na rozpad w nieokreślonej bliżej przyszłości imperium radzieckiego. On byl 
dowodem świadczącym o istnieniu w imperium separatyzmu narodowego. Gdy więc podejmowa
no krytykę władz bolszewickich za ich politykę narodowościową podawano również przykład 
Gruzji. Gdy chciano wskazać, że bolszewicy, wbrew głoszonym hasłom od razu, po zdobyciu 
władzy, rozpoczęli walkę z separatyzmem, dławili wszelkie objawy samodzielności poszczegól
nych narodów, tłumili krwawo powstania narodowo-wyzwoleńcze, to również obok Ukraińców,

99
Łotyszów czy Białorusinów wymieniano zawsze Gruzinów . Przy czym separatyzm gruziński 
miał być tak powszechny, że objął też rzekomo tamtejszych komunistów23.

Publicyści polscy na ogół jednak pesymistycznie zapatrywali się na przyszłość Republiki 
Gruzińskiej. Dostrzegali bowiem, że mimo olbrzymiego patriotyzmu narodu gruzińskiego 
i jego niechęci do systemu komunistycznego, suwerenność republiki systematycznie zanikała. 
Przyczyniała się do tego centralistyczna polityka władz bolszewickich. Dokonywały one 
systematycznych zmian w administracji. Kasowały dawne jednostki administracyjne, wpro
wadzając w ich miejsce nowe - wiejskie rady, rejony i okręgi24.

18) "Trybuna Robotnicza: 18.V.1924, nr89, s. 5.
19) Tamże.
20) Tamże.
21) A. Warski, Wybór pism i przemówień, t. II, Warszawa 1958, s. 301.
22) L. Wasilewski, Polityka narodowościowa Sowietów, “Przegląd Polityczny” 1925, T. II, z. 5-6, s. 176-177.
23) Tamże, s. 180.
24) Tamże, s. 181.
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Nazwa Gruzji pojawiała się też na łamach prasy polskiej w publikacjach poświęconych 
Stalinowi. Bardzo często przypominano na przykład jego gruzińskie pochodzenie. Czyniono 
to w różnym kontekście. Był więc “żelaznym Gruzinem” - gdy chciano zaakcentować jeg> 
zdecydowanie, nieugiętość i bezkompromisowość w walce z przeciwnikami politycznymi . 
Można było jednak przeczytać także, że Stalin “zachował wszystkie właściwości i całą men
talność chłopa gruzińskiego (...) nie ma głowy przeciążonej nadmiarem teorii i erudycji, 
objawia wybitną skłonność do upraszczania wszystkich kwestii i rozwiązywania ich metoda
mi najprostszymi i najbliższymi chociażby nawet z niejakim uszczerbkiem dla dokładności 
samego rozwiązania. (...) Leninizm jest dla niego przede wszystkim zbiorem wskazań taktycz
nych, których istota polega na całkowitym przystosowaniu się do danej konkretnej rzeczywi
stości”25 26.

Gruzińskie pochodzenie Stalina służyło także niektórym publicystom polskim do trakto
wania go za Azjatę i wyciągania z tego bardzo oryginanych wniosków. Stanisław Cat-Mac- 
kiewicz pisał na przykład, że “Stalin był bardziej Azjatą, niż był, niż mógł być i niż chciał być 
Lenin”, jeśli więc już chce zrewolucjonizować jakieś kraje poza Rosją, to w Azji, nie zaś 
w Europie27. Wyciągnął z tego prosty wniosek, że przywódca radziecki jest dla Europy 
znacznie bezpieczniejszy niż jego konkurenci polityczni.

Na łamach prasy polskiej spotkać się można było również z tezą, jakoby po dojściu 
Stalina do władzy w państwie radzieckim znacznie wzrosła i umocniła się pozycja jego 
rodaków - Gruzinów28.

Gruzja i Gruzini stanowili więc w latach 20-tych interesujący i wdzięczny temat dla 
publicystów polskich. Pisano o nich na ogól przychylnie i z dużą dozą sympatii, ale też 
nadziei. Ta ostatnia jednak, jak już wspomniano, systematycznie malała wraz z oddalaniem 
się perspektyw rozpadu państwa radzieckiego. Uwidoczni się to wyraźnie już w następnym 
dziesięcioleciu. Spekulacje na temat ewentualnego upadku komunistycznego w ZSRR zaczną 
znikać z lam prasy polskiej. Zdominują je inne problemy z życia naszego wschodniego 
sąsiada - pięciolatki, represje stalinowskie. Tu zaś Gruzja nie była już tak przydatna, nie 
dostarczała potrzebnych argumentów dla formułowanych teorii i tez. Jeśli już więc pisano 
o Gruzinach to najczęściej o ich emigracji, której znaczna część przebywała nadal w naszym 
kraju.

25) "Glos Polski" 5.VIII. 1926, nr 213, s. 2.
26) (S), Czerwony jedynowładca, “Nowa Reforma” 14.1.1926, nr 9, s. 1.
27) S. Cat-Mackiewicz, Myśli w obcęgach, Warszawa 1931, s. 89.
28) T. Teslar, Żydzi na wulkanie sowieckim (Antysemityzm w Sowietach}, Warszawa 1928, s. 9-10.



Piotr Borowski

STOSUNKI POLSKO - GRUZIŃSKIE W LATACH 1992 - 1993

Kontakty polsko-gruzińskie mają wielowiekową historię. Obecnie w stosunkach z Re
publiką Gruzji Polska nawiązuje do tradycji przedwojennej.

Początki oficjalnych kontaktów między odradzającą się Rzecząpospolitą a niepodległą 
Republiką Gruzji sięgają drugiej połowy 1918 r. W październiku 1918 r. powstało w Tbilisi 
Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej na Kaukazie. Jego ekspozytury zostały utwo
rzone w Groźnym, Baku i Batumi.

W pierwszych miesiącach swego istnienia Przedstawicielstwo zajmowało się przede 
wszystkim organizowaniem repatriacji ludności polskiej z Kaukazu. Mimo trudnej sytuacji 
finansowej i politycznej odprawiono do kraju kilka transportów z przesiedleńcami. Jeszcze 
w 1918 r. placówka zaczęła działalność polityczną zmierzającą do zbliżenia Polski z Gruzją 
i Azerbejdżanem. Zdaniem szefa Przedstawicielstwa Wacława Ostrowskiego współpraca po
lityczna Rzeczypospolitej z państwami Zakaukazia miała pozytywnie rzutować również na 
rozwoju stosunków ekonomicznych Polski z Gruzją i Azerbejdżanem. W raporcie o położeniu 
ekonomicznym Zakaukazia zwracał on uwagę na korzystne perspektywy wiążące się z nawią
zaniem normalnych stosunków handlowych. Kaukaz Południowy miał dostarczyć głównie 
surowców mineralnych, tj. manganu, miedzi i artykułów rolniczych, potrzebował zaś goto
wych wyrobów fabrycznych oraz narzędzi rolniczych.

Mimo dużych trudności zabiegi Wacława Ostrowskiego zostały uwieńczone sukcesem. 
Na początku 1920 r. wysłano z Warszawy “Misję specjalną Rzeczypospolitej Polskiej na 
Kaukaz Południowy”.

Na jej czele stał minister pełnomocny Tytus Filipowicz, były wiceminister spraw zagrani
cznych. Członkowie misji polskiej przybyli do Tbilisi 30 marca 1920 r. Następnego dnia 
Filipowicz złożył listy uwierzytelniające w gruzińskim ministerstwie spraw zagranicznych.

Historycy polscy zakładają, że misja Filipowicza miała charakter wyłącznie polityczny. 
Józef Piłsudski wysyłając zaufanego współpracownika do Tbilisi pragnął nawiązać z Gruzją, 
a potem z pozostałymi państwami Kaukazu, współpracę polityczno-wojskową. Niektórzy nasi 
historycy przypuszczają, że w kwietniu 1920 r. podczas polsko-gruzińskich rozmów został 
opracowany projekt układu wojskowego między Rzecząpospolitą a Gruzją.

W drugiej połowie kwietnia 1920 r. na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Azer
bejdżanu Fatali-chana Chojskiego Filipowicz z częścią członków misji przybył do Baku. 
28 kwietnia po przewrocie bolszewickim w Azerbejdżanie polscy dyplomaci zostali uwięzie
ni, a następnie odesłani do Moskwy.

Tymczasem pozostali członkowie misji przebywali w Gruzji do 6 grudnia 1920 r. Po 
wyczerpaniu środków finansowych wyjechali przez Batumi do Polski. Według badaczy pro
blemu aresztowanie członków Misji Specjalnej RP przez bolszewików doprowadziło do fia
ska polskich zabiegów politycznych, wojskowych na Kaukazie.
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Mimo niepowodzenia misji Filipowicza stosunki polsko-gruziriskie nie zostały zerwane. 
Na początku lutego 1921 r. Rzeczpospolita uznała niepodległość Republiki Gruzji. Wyzna
czono też w osobie Romana Knola posła RP w Tbilisi.

Jego wyjazd na placówkę uniemożliwi! podbój Gruzji przez Armię Czerwoną.
Rzeczpospolita mimo zabiegów ze strony Moskwy w traktacie ryskim 1921 r. nie uznała 

przewrotu bolszewickiego w Gruzji. Nadal utrzymywała ścisłe kontakty z rządem gruzińskim 
na emigracji. Tak na przykład na podstawie porozumienia attache wojskowego w Stambule 
płk. Bobickiego z ministrem spraw wewnętrznych Gruzji N. Ramiszwilim i szefem gruziń
skiego Sztabu Generalnego gen. A. Zachariadze w 1922 r. zostało przyjętych do wojska 
polskiego 42 oficerów i 48 podchorążych armii gruzińskiej.

Aneksję Gruzji przez Związek Sowiecki rząd polski uznał dopiero w 1923 r. Decyzja ta 
podjęta wbrew opinii Ministerstwa Obrony Narodowej wywołała niezadowolenie szerokich 
kręgów społeczeństwa polskiego oraz protesty w polskim sejmie.

W latach 1925-1938 Polska posiadała w Tbilisi Konsulat Generalny. Jego działalność 
ograniczała się w zasadzie do zbierania informacji na temat sytuacji politycznej na Kaukazie.

W wyniku zmian politycznych, które nastąpiły na terenie Związku Sowieckiego 9 kwiet
nia 1991 r. parlament Gruzji ogłosił niepodległość tego kraju. Jednak despotyczne rządy 
prezydenta Zwiada Gamsachurdii spowodowały, że Gruzja była bojkotowana przez społecz
ność międzynarodową. Niepodległość tego kraju uznała jedynie Rumunia. Dopiero po obale
niu Gamsachurdii i dojścia do władzy Eduarda Szewardnadzego Gruzja została uznana przez 
większość krajów należących do ONZ.

Pierwszy kontakt między nowymi władzami gruzińskimi a Polską miał miejsce w lutym 
1922 r. Dnia 20 lutego 1992 r. wysłannicy Rządu Tymczasowego Republiki Gruzji Koba 
Gełaszwili i Korneli Bziawa złożyli wizytę w MSZ RP. Gości przyjął podsekretarz stanu Iwo 
Byczewski.

Wysłannicy przedstawili sytuację polityczną w Gruzji po obaleniu prezydenta Z. Gamsa
churdii. Zapoznali też stronę polską z planami Rządu Tymczasowego demokratyzacji życia 
politycznego i społecznego w Gruzji, a dążeniem nowych władz do przeprowadzenia reform 
politycznych i gospodarczych.

Pierwsza, nieoficjalna wizyta przedstawicieli nowych władz gruzińskich miała charakter 
sondażowy. Jej celem było doprowadzenie do uznania niepodległości Republiki Gruzji przez 
rząd RP oraz nawiązania stosunków dyplomatycznych między Warszawą a Tbilisi.

W dniach 27.04-30.04.1992 r. przebywała w Warszawie, na zaproszenie Ministerstwa 
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, delegacja MSZ Republiki Gruzji. Na jej czele stał 
wiceminister Michaił Ukleba.

28.04.1992 r. goście gruzińscy złożyli wizytę w MSZ RP w celu podpisania porozumie
nia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Gruzji.

Uroczystość podpisania porozumienia poprzedziły rozmowy plenarne, podczas których 
przedyskutowano i ustalono ostateczny wariant tekstu porozumienia o nawiązaniu stosunków 
dyplomatycznych między Gruzją a naszym krajem. Obie strony uchwaliły, iż w kontaktach 
polsko-gruzińskich priorytetowe znacznie posiada stworzenie infrastruktury polityczno-tra- 
ktatowej opartej na europejskich standartach.

Wiceminister M. Ukleba przedstawi! problemy ekonomiczne i polityczne Gruzji. Podkre- 
śił, że jego kraj bacznie obserwuje wysiłki polskie zmierzające do urynkowienia gospodarki. 
Niektóre polskie doświadczenia Gruzini zamierzają wykorzystać u siebie. Chcą też nawiązać 
bliską współpracę gospodarczą z naszym krajem.
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Rozmowy plenarne zakończyły się podpisaniem protokołu o nawiązaniu stosunków dy
plomatycznych między RP a Republiką Gruzji. W imieniu MSZ Republiki Gruzji podpis 
złożył wiceminister Ukleba.

Następnego dnia (29.04.92 r.) delegacja gruzińska podpisała w Ministerstwie Współpracy 
Gospodarczej z Zagranicą Umowę o W spółpracy w Dziedzinie Handlu i Gospodarki. Umowa 
ma charakter ramowy, określa zasady polityki gospodarczej i handlu między obu krajami.

W dniach 20-29.09.1992 r. przebywała w Polsce, na zaproszenie Programu Rozwoju NZ - 
UNDP, delegacja MSZ Gruzji, na której czele stał wiceminister M. Ukleba.

21.09.1992 r. goście giuzińscy złożyli wizytę w MSZ RP w celu przekazania Minister
stwu projektu umowy kulturalnej między Gruzją a RP oraz zapoznania strony polskiej z sytu
acją wewnętrzną w Gruzji i jej polityką zagraniczną.

11.10.92 r. odbyły się w Gruzji drugie wolne wybory parlamentarne. Przebiegały one 
w atmosferze zagrożenia integralności państwa. Jednoznacznie antygruzińska postawa Rosji 
wobec konfliktu w Abchazji pozwoliła Eduardowi Szewardnadzemu zintegrować Gruzinów 
wokół idei obrony kraju, a tym samym zdobyć poparcie ogromnej większości społeczeństwa.

Wyniki wyborów parlamentarnych w Gruzji przeprowadzonych demokratycznie całko
wicie spełniły oczekiwania obecnej elity władzy skupionej wokół osoby Szewardnadzego:

1. Zalegalizowały władzę ekipy Szewardnadzego;
2. Znacznie poszerzyły jego bazę polityczną i społeczną;
3. Zmieniły układ sił w parlamencie, gdzie zwolennicy Zwiada Gamsachurdii zdobyli 

zaledwie kilka mandatów.
W charakterze obserwatora wyborów parlamentarnych w dniach 6-14.10.1992 r. odbył 

podróż służbową do Gruzji pracownik Referatu Azji Środkowej i Kaukazu Piotr Borawski. 
Podczas pobytu w Tbilisi złożył on dwie wizyty wiceministrowi spraw zagranicznych Gruzji 
M. Uklebie. Dotyczyły one między innymi przyszłych negocjacji traktatu o podstawach 
stosunków między obu państwami.

W dniach 18-19.11.1992 r. odbyły się w Tbilisi negocjacje między ekspertami MSZ RP 
i MSZ Republiki Gruzji dotyczące następujących umów:

-  Traktatu między RP a Republiką Gruzji o przyjaznej współpracy,
-  Porozumienia między Rządem RP a Rządem Republiki Gruzji o współpracy międzyre

gionalnej,
— Konwencji konsularnej między RP a Republiką Gruzji,
— Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej 

i naukowej.
Podczas delegacji ustalono wstępnie termin podpisania wspomnianych wyżej umów.
W dniach 19.04.-21.04.1993 r. złożył wizytę w Republice Gruzji podsekretarz stanu w 

MSZ RP Andrzej Ananicz.
Wiceminister A. Ananicz i minister spraw zagranicznych Republiki Gruzji Aleksander 

Czikwaidze w obecności naczelnika państwa Eduarda Szewardnadzego i premiera Tengiza 
Siguy podpisali w dniu 20.04.1993 r. Traktat między RP a Republiką Gruzji o przyjaźni 
i współpracy oraz Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Gruzji o współpracy 
międzyregionalne'}. Tego samego dnia wiceminister A. Ananicz i minister kultury Repubiki 
Gruzji Dawid Magradze podpisali Umowę między Rządem RP a Rządem Republiki Gruzji 
o współpracy kulturalnej i naukowej. Nie doszło do podpisania Konwencji konsularne], gdyż 
zdaniem strony gruzińskiej opierać się ona winna na ustawie o obywatelstwie Republiki 
Gruzji, która znajduje się obecnie w fazie projektu.
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Delegacja przeprowadziła rozmowy z: naczelnikiem Republiki Gruzji Eduardem Szewar- 
nadze, premierem Tengizem Siguą, spikerem parlamentu Wachtangiem Goguadze, ministrem 
spraw zagranicznych Aleksandrem Czikwaidze, wiceministrem spraw zagranicznych Michai
łem Uklebą, merem Tbilisi Konstantym Gabaszwilim oraz przywódcą organizacji paramilitar
nej “Mchedrioni” i zastępcą przewodniczącego Rady Obrony i Bezpieczeństwa Republiki 
Gruzji Dżabą Joselianim.

Dnia 19.05.1993 r. delegację przyjął pierwszy zastępca ministra spraw zagranicznych 
Gruzji M. Ukleba. Omówił on warunki pracy MSZ RG oarz problemy sytyuacji międzynaro
dowej istotne dla Gruzji. Stwierdził, że jego kraj jest w fazie budowy profesjonalnej służby 
dyplomatycznej.

Gruzja nawiązała stosunki dyplomatyczne z 67 krajami. Obecnie posiada ambasady jedy
nie w Moskwie i Waszyngtonie. W najbliższym czasie powoła placówki dyplomatyczne 
w Nowym Jorku, Brukseli, Ankarze, Wiedniu, Teheranie, Erywaniu, Ałma-Acie i Kijowie. 
Następnym etapem rozwoju służby dyplomatycznej Gruzji będzie tworzenie placówek dyplo
matycznych w państwach Europy Środkowej.

W Tbilisi istnieją obecnie ambasady: Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Chin, Izraela, 
Iranu, Grecji i Turcji.

Tego samego dnia delegacja została przyjęta w parlamencie Republiki Gruzji przez 
zastępcę przewodniczącego Rady Obrony i Bezpieczeństwa Gruzji Dżabę Joselianiego.

Dż. Joseliani wysoko ocenił wkład spoleczeńtswa polskiego w likwidację komunizmu. 
Chwalił też śmiałość reform gospodarczych, które jego zdaniem już wyprowadziły Polskę 
z kryzysu gospodarczego.

Dż. Joseliani stwierdził, że na sytuację polityczną i ekonomiczną całej Gruzji rzutuje 
wojna w Abchazji. W wyniku przeciągania się konfliktu abchasko-gruzińskiego gospodarka 
Gruzji uległa całkowitej destrukcji.

W drugim dniu wizyty deleacja MSZ RP została przyjęta jednocześnie przez E. Szeward- 
nadzego, T. Siguę i A. Czikwaidzego.

E. Szewardnadze stwierdził, że zawarte z Polską umowy należy jak najszybciej wypełnić 
konkretną treścią i należy zacząć współdziałanie przede wszystkim na gruncie współpracy 
gospodarczej. Gruzja z uwagą śledzi wydarzenia i przebieg reform w Polsce ponieważ nasz 
kraj jest dla władz i społeczeństwa gruzińskiego wzorem do naśladowania. E. Szewardnadze 
uważa, że podpisanie umów jest dla Gruzji szansą na wykorzystanie polskich doświadczeń 
w przebudowie gospodarki.

Naczelnik Republiki Gruzji podkreślił, że problem recepcji polskich doświadczeń w kra
jach Europy Wschodniej był omawiany podczas wizyty E. Szewardnadzego w Kijowie z pre
zydentem Ukrainy L. Krawczukiem. Ten ostatni według E. Szewardnadzego wysoko ocenił 
dokonania Polski na niwie reform ekonomicznych i politycznych.

Również premier T. Sigua pozytywnie ocenił perspektywy gruzińsko-polskiej współpra
cy gospodarczej. Premier szczególnie interesował się możliwością przysłania z Polski eksper
tów ekonomicznych, którzy pomogliby Gruzji przejść do gospodarki rynkowej.

Wszyscy trzej rozmówcy stwierdzili, że dla dalszej intensyfikacji współpracy polsko-gru- 
zińskiej konieczne jest powołanie ambasady polskiej w Tbilisi jeszcze w tym roku. Jako 
przykład podali Chiny, które w ubiegłym roku ustanowiły niewielką czteroosobową placówkę 
w Tbilisi. Według T. Siguy placówka ta już obecnie przynosi wymierne korzyści obu stronom.

Minister A. Ananicz stwierdził, że podpisany obecnie traktat jest powrotem do tradycji 
przedwojennej. W 1920 r. Polska i Gruzja zapoczątkowały przyjazną współpracę przerwaną
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w 1921 r. wkroczeniem wojsk bolszewickich do Gruzji. Podpisany Traktat o przyjaźni 
i współpracy między RP a Republiką Gruzji wraz z dwoma umowami towarzyszącymi koń
czy najważniejszy etap tworzenia infrastruktury polityczno-traktatowej. Podkreśli! on konie
czność podpisania dalszych umów umożliwiających sprawną współpracę między naszymi 
krajami.

Wiceminister A. Ananicz stwierdził, że społeczeństwo i władze w Polsce z uwagą i głę
boką troską śledzą wydarzenia w Gruzji. Polska jest zainteresowana utrzymywaniem jak 
najlepszych stosunków ze wszystkimi państwami Zakaukazia. Z niepokojem śledzimy wszy
stkie przejawy destabilizacji w tym regionie, wynikające najczęściej z konfliktów etnicznych. 
Dlatego też witamy z zadowoleniem wszelkie inicjatywy zmierzające do pokojowego rozwią
zania konfliktów i tworzenia warunków do współpracy między narodami tego regionu.

Polska - podkreślił wiceminister A. Ananicz - opowiada się za integralnością i niezależ
nością Gruzji. Konflikt w Abchazji uważa za wewnętrzną sprawę Republiki Gruzji. Konse
kwentnie też popiera Gruzję w ramach działań międzynarodowych instytucji takich jak 
KBWE i ONZ.

Gruzja ma dla nas szczególne znacznie. “Chcielibyśmy, aby Gruzja stała się dla nas takim 
państwem, z którego moglibyśmy przypatrywać się całemu regionowi. Dlatego też właśnie 
w stolicy Gruzji, Tbilisi pragniemy ustanowić Ambasadę RP, której szef byłby akredytowany 
w Armenii i Azerbejdżanie”.

Wiceminister A. Ananicz podkreślił, że przed wojną w latach 1925-1938 w Tbilisi fun
kcjonował Konsulat Generalny RP. Zachował się też budynek konsulatu. Pradopodobnie był 
on własnością państwa polskiego. Poszukiwania aktu własności utrudnia fakt, że podczas 
II wojny światowej w Warszawie uległa zniszczeniu ogromna większość dokumentów archi
walnych.

A. Ananicz stwierdził, że Polska chętnie podzieli się swoimi doświadczeniami w przepro
wadzaniu reform gospodarczych. W tym celu zaprosi gruzińskich ekspertów do Polski, aby na 
miejscu mogli przyjrzeć się naszym problemom. Możliwe jest też przysłanie ekspertów z Pol
ski do Gruzji.

Wiceminister zgodził się z opinią, że traktat i umowy międzypaństwowe winny urucho
mić kontakty poszczególnych firm i przedsiębiorstw polskich i gruzińskich, współpracę eko
nomiczną, handlową, bankową, kulturalną i naukową. Do Gruzji powinny przyjeżdżać i na
wiązywać z nią współpracę osoby prywatne. Szczególnie wiele do zrobienia mogą mieć 
w Gruzji polscy biznesmeni.

Tego samego dnia miało miejsce spotkanie delegacji polskiej ze spikerem parlamentu 
Republiki Gruzji Wachtangiem Goguadze oraz jego zastępcą Wachtangiem Reszuliszwili. 
Podczas spotkania poruszano głównie problemy sytuacji wewnętrznej Gruzji.

W czasie spotkania z merem Tbilisi Konstantym Gabaszwili zostały szeroko omówione 
problemy współpracy między miastami gruzińskimi i polskimi. Mer stwierdził, że Tbilisi 
pragnie współpracować z Warszawą, Kutaisi z Wrocławiem, a Poti z jednym z miast polskie
go wybrzeża. Konstanty Gabaszwili widzi możliwość współpracy gospodarczej polsko-gru- 
ziriskiej poprzez tworzenie spółek polsko-gruzińskich oraz handel. Obie strony zwróciły uwa
gę na wzrastające znaczenie zdecentralizowanych form współpracy władz lokalnych i samo
rządowych.

W lipcu bieżącego roku przebywał z wizytą w Warszawie gruziński minister gospodarki 
Michaił Dżibuti. Podczas rozmów w Centralnym Urzędzie Planowania, Ministerstwie Współ
pracy Gospodarczej z Zagranicą oraz w Ministerstwie Finansów zapoznał się z sytuacją
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gospodarczą Polski. Głównym celem tej wizyty była konsultacja z przedstawicielami polskie
go rządu na temat polityki antymonopolowej, przemysłowej, organizacji pracy przedsię
biorstw w warunkach gospodarki rynkowej, przekształceń własnościowych, prywatyzacji 
handlu zagranicznego i przekształceń w rolnictwie.

Dotychczasowe kontakty polsko-gruzińskie są wyrazem powrotu do przyjaznej współ
pracy między suwerenną Polską a niepodległą Gruzją, przerwanej najazdem rosyjskim na ten 
kraj w 1921 r. Zapoczątkowany został nowy kierunek kontaktów politycznych, kulturalnych, 
a przede wszystkim gospodarczych między Polską a Gruzją.

Polska postrzegana jest w Gruzji jako kraj, któremu udało się przezwyciężyć największe 
problemy i wejść na drogę rozwoju gospodarczego. Dlatego też władze gruzińskie pragną 
polskie doświadczenia, głównie gospodarcze, wykorzystać podczas reformy gruzińskiej eko
nomiki.
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I I I .  M A T E R IA Ł Y , D O K U M E N T Y , W S P O M N IE N IA

Dawid Kolbaja

SZYMON BOJKO. SYLWETKA

“O kwiaty trudno w Tbilisi ... Na kołchozowym targowisku czasem bywają. Przywożą 
z okolicznych wsi.

Portier radzi wstać bardzo wcześnie.
Szybko na targ.
Chłop sprzedaje kwiaty z wozu. Jedyny, nikt więcej. Miał róże.
Dopiero słońce wzeszło, a już były bliskie omdlenia. Niosły żar w sobie. Ciemnopurpuro- 

we. Szlachetnej, rzadkiej odmiany. Bujne, rozrośnięte. Płatki korony prowokująco rozchylo
ne. Na długich pędach ostre zaczepy kolców. Odurzająca wonność.

... Biorę wszystkie. Tyle ile było na wozie ... Nie żeby niedbale, ale zwyczaj. Przypomina się 
opowieść z życia Niko Pirosmaniszwili, malarza naiwnego ... Przywiózł wyładowany po brzegi 
wóz z różami pod dom ukochanej, francuskiej tancereczki... Usłał nimi bruk jak dywanem.

Ogromna naręcz. Kłuje. Gazeta “Sakartwelo”. Teraz lepiej. Można trzymać w ręce.
Nowy problem...
Doręczyć...".
Szymon Bojko urodził się w Warszawie w 1917 roku. Profesor historii sztuki. Autor 

wielu publikacji naukowych drukowanych w kraju i zagranicą. Szlachetny człowiek, poeta 
romantyk, pisarz. Doskonały eseista i krytyk. Postać niezwykle barwna.

Nie chcę pisać jego biografii - to długa i fascynująca historia, której życie dopisze ciąg 
dalszy...

Zagłębiając się w historię sztuki Europy i Azji XX wieku, stworzył wyraziste i żywe 
portrety wybitnych artystów. Zasłużenie cieszy się ogromnym autorytetem wśród polskich 
i zagranicznych historyków sztuki. Jego prace zyskały mu uznanie szerokiego kręgu czytelni
ków. Wielokrotnie był zapraszany do udziału w konferencjach i seminariach naukowych, 
z wykładami odwiedzał uniwersytety w Ameryce i Azji, w Europie i Australii. Zorganizował 
wiele wystaw, między innymi Russian Avant-Garde, Malevich, Lissitzky, Niko Pirosmaniszwili.

"... To samo miasto kilka lat później.
Dworzec lotniczy.
Oczekują znajomi Gruzini.
W hotelu tegoż wieczoru.
Ceremoniałem kieruje Tarnada. Najznaczniejszy wśród biesiadników.
Tutejsza etykieta wyznacza ścisłe ramy ucztowania. Jest formą, sposobem życia, obrzędem.
Tradycyjne potrawy piętrzą się na stołach. Aromatyczne wonie traw, korzeni jadalnych. 

Wino z zeszłorocznego winobrania. Popisy retoryki, improwizacji poetyckich. Kunsztowne 
toasty.

Odurza melodia nieznanego języka.
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Rozlega się śpiew mężczyzn. Tak śpiewano przed wiekami. Chór polifoniczny. Pieśni 
biesiadne i rycerskie. Silne głosy biją zuchwale w niebo.

Nad nami gwiazdy".
Zapach Gruzji przywiózł z Paryża ... Dzięki zajomości z Ilią i Kiryłem Zdaniewiczami 

zapoznał się z malarstwem Pirosmaniego. Byl oczarowany bohaterami jego obrazów... Posta
nowił zorganizować wystawę.

Muzeum w Tbilisi.
Odwiedzanie prywatnych kolekcjonerów.
Ministerstwo w Moskwie. Prośba. Dlaczego Pirosmani, przecież my mamy swoich.
Niechęć do eksponowania gruzińskiego artysty.
Jachcę Pirosmani.
Nareszcie zgoda.
Warszawa, 1967 rok. Muzeum Narodowe. Reprezentatywna wystawa. Nieformalny fe

stiwal kultury gruzińskiej. Fotografie Ermakowa ... Stary Tyflis, z handlarzami, kinto, bogate 
tętniące życiem miasto.

Chór Gordela. Śpiewy w holu muzeum.
Świece...
Słowo,
Obraz,
Dźwięk ...
Miłość do Gruzji nigdy się nie kończy - mówił przed wyjazdem do Ameryki.

Prof. Szymon Bojko
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Od 1984 roku wykłada w “Rhode Island School of Design” w starej uczelni artystycznej 
historię sztuki europejskiej XIX i XX wieku.

Jego zajęcia są niezwyczajne - historię z książek przenosi się na scenę.
Rok 1991.
Kabaret “The Unknown and Awakening Europe”.
Studenci.
Gruzja. Koniec XIX wieku.
Znów Pirosmani, Margarita, baranek ...
Świat magicznych lalek ...
Chorały z muzyką przedgregoriariską.

“To moje róże z targu. Nie do wiary, jeszcze nie zwiędłe, wonne.
Tajemnej mocy. Trzydzieści lat mącą mój spokój...".



Andrzej Woźniak

PROFESOR TEJMURAZ CZIKOWANI

Profesor Tejmuraz Czikowani, wybitny uczony gruziński, etnograf, archeolog, autor wie
lu opracowań naukowych i licznych prac popularnonaukowych, jeden z twórców gruzińskiej 
etnoarcheologii. Krąg zainteresowań badawczych T. Czikowaniego - ludowa kultura material
na, życie społeczne i gospodarcze, zarysował się już na początku Jego drogi naukowej. 
Znacznie późniejszym, specjalistycznym ukierunkowaniem jednego z tych głównych nurtów 
Jego zainteresowań jest etnoarcheologia.

Urodzony 3.X.1924 r., studia na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Tbiliskiego ukoń
czył w 1951 r. W tym samym roku został aspirantem w Gruzińskiej Akademii Nauk obierając 
jako kierunek etnografię Kaukazu. W 1954 r. skończył aspiranturę i obronił pracę kandydacką 
o budownictwie mieszkalnym i gospodarczym w Trialeti. Od 1955 do 1961 r. pracował 
w Państwowym Muzeum im. Simona Dżanaszia w Tbilisi jako młodszy, a następnie jako 
starszy pracownik naukowy. W 1961 r. przeniesiony został do Działu Etnografii Kaukazu 
Instytutu Historii, Archeologii i Etnografii im. J. Dżawachiszwili Gruzińskiej Akademii Nauk, 
gdzie w 1967 r. obronił pracę doktorską na temat ludowego budownictwa mieszkalnego 
Zakaukazia. Od 1978 r. pracuje w Centrum Badań Archeologicznych Akademii, kierując tam 
do dziś Sekcją Badań Terminologii Archeologicznej i Etnoarcheologicznej.

Jako badacz terenowy przemierzył całą Gruzję, Armenię, Azerbejdżan, Inguszetię i Pół
nocną Osetię. Uczestniczył w badaniach etnograficznych w Polsce (1968) i Bułgarii (1971, 
1972). Wieloletnie badania prowadził m.in. nad genezą i rozprzestrzenieniem domu mieszkal
nego typu darbazi (glchatun, karadam). Zagadnieniu temu poświęcił kilka prac, w tym ob
szerne studium porównawcze pt. Amierkawkasiis chalchur sacchowrebel nagebobata istorii- 
dan (Tbilisi 1967).

W latach 1990-1992 wykładał etnografię Gruzji na Uniwersytecie im. A. Cereteli w Ku
taisi. Od 1991 r. do chwili obecnej prowadzi kurs etnografii ogólnej w Instytucie Azji i Afryki 
w Tbilisi.

Jest autorem ponad 80 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym 11 osobnych 
pozycji.

Kontakty T. Czikowaniego z Polską trwają już ponad ćwierć wieku. W 1968 r,. był tu 
dwa tygodnie gościem prof. Witolda Dynowskiego, podówczas kierownika Katedry Etnogra
fii Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej 
PAN. Z pracownikami Państwowego Muzeum Etnograficznego odbył wtedy podróż naukową 
na południe Polski. Przez Baranów, Sandomierz, Rzeszów ku Beskidowi Niskiemu i Sądec
kiemu, w okolice Gorlic, Grybowa, Krynicy, Starego i Nowego Sącza, a później przez Kra
ków z powrotem do Warszawy. Podróż muzealną nysą przez miasteczka i wsie południowej 
Polski; etnograficzne poszukiwania w najodleglejszych zakątkach polskiej prowincji, pełne 
wiernych kościoły w niedzielne przedpołudnia, małomiasteczkowe targi, noclegi po campin
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Prof. Tejmuraz Czikowani 
fot. M. Woźniakowarepr. S. Kuruliszwili

gach. Spotkanie ze sztuką Nikifora - “Polskiego Pirosmana”. Później spotkania i rozmowy 
w Warszawie. Szybko zmieniające się krajobrazy i rozmówcy, niekiedy nakładają się na 
siebie, czasem mylą się nazwy zwiedzanych miejscowości. Natłok wrażeń i nieprzeparta 
potrzeba przelania ich na papier, podzielenia się nimi z tymi, którzy Polski nie widzieli.

Ten krótki, dwutygodniowy pobyt w naszym kraju zaowocował wielorako. Nasunął 
mnóstwo tematów do przemyśleń. Pozwolił nawiązać znajomości i przyjaźnie trwające nie
kiedy do dnia dzisiejszego. Stał się wreszcie tematem niewielkiej, przeznaczonej dla młodzie
ży książeczki o Polsce widzianej oczami etnografa - Guralebtan (W gościnie u górali). 
Okładka w polskich barwach narodowych: czerwone tło, białe liternictwo, fotografia warsza
wskiego Barbakanu. Wyszła w 1969 roku w tbiliskim wydawnictwie literatury dla dzieci 
i młodzieży “Nakaduli” i była pierwszą z serii popularno-naukowych książek Tejmuraza 
Czikowaniego. Druga, również skierowana do młodzieży ale znacznie obszerniejsza i staran
niej przez to samo wydawnictwo wydana - Idumala (1975) poświęcona była osobliwościom 
gruzińskiej ludowej kultury materialnej, zwłaszcza budownictwa. Krótka jej recenzja ukazała 
się w 1977 r. w czasopiśmie “Etnografia Polska”. W tym okresie idea popularyzacji kultury 
ludowej i treści, które ona w sobie zawierała stawała się autorowi Idumali coraz bliższa, ale 
ulegała dalszym przekształceniom. Narodził się pomysł serń niedużych, skierowanych ku szero
kiemu kręgowi czytelników, popularno-naukowych monografii historyczno-etnograficznych re
gionów południowej i południowo-wschodniej Gruzji, mniej od innych znanych. Jako pierwsza 
ukazała się w wydawnictwie “Sabczota Sakartwelo” nieduża praca poświęcona jednemu z regio
nów Gruzji południowej - Trialeti (Tbilisi 1976), później kolejno w tym samym wydawnictwie 
wychodziły: Mescheti. Samcche, Istoriul-etnographiuli narkwewi (1979), Dżawacheti (1982), 
Zenio Kartli. Samcharetmcodneo istoriul-etnographiuli narkwewi (1987).

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych popularyzacja kultury ludowej stała się 
dla prof. Czikowaniego zadaniem pierwszoplanowym. Rezultaty swoich badań naukowych 
publikuje w specjalistycznych periodykach etnograficznych i historycznych, zaś niemal wszy
stkie osobne jego prace oprócz wydanych przez Akademię Nauk w 1989 r, Studiów etnoar- 
cheologicznych (Etnoarcheologiuri etiudebi), to książki o charakterze popularno-naukowym.

T. Czikowaniego poznałem w 1968 r. pod
czas Jego pierwszego pobytu w Polsce, dzięki 
prof. W. Dynowskiemu. Wówczas było to tylko 
jedno krótkie spotkanie, ale po nim nawiązała 
się korespondencja, później nastąpiły wzajemne 
odwiedziny. T. Czikowani wraz z żoną - dokto
rem turkologii, panią Lią Czlaidze - byli w Pol
sce dwukrotnie: w 1975 i 1980 r. Choć obie 
wizyty były prywatne, trochę czasu zajmowały 
również i sprawy zawodowe - zwiedzanie skan
senów, muzeów, rozmowy o aktualnych pracach. 
W “Etnografii Polskiej” ukazał się tłumaczony 
na język polski artykuł Profesora o formach po
mocy wzajemnej w Dwaletii (1977). W kilka lat 
później T. Czikowani wraz ze swoim znajomym, 
historykiem Tamazem Natroszwili opublikował 
w “Literaturuli Sakartwelo” obszerny artykuł 
o kontaktach polsko-gruziriskich (1984).
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Sam byłem w Gruzji kilkakrotnie, prywatnie i służbowo. Niedzisiejszą gościnność domu 
państwa Czikowanich poznała i moja rodzina. Bywałem niemal codziennym gościem tego 
domu w okresie moich podróży naukowych do Gruzji, zwłaszcza podczas dość długiego 
pobytu w Tbilisi zimą 1987 r. Ciepło tego domu szczególnie odczuwałem pod koniec tego 
pobytu, gdy brak bliskich dawał się już mocno we znaki. Tu można było wieczorem przy 
herbacie porozmawiać lub pomilczeć, jeśli po całym dniu pracy na rozmowę nie miało się już 
ochoty, uzyskać radę i pomoc,potrzebne kontakty. Dom na wskroś gruziński, przywiązany do 
tradycji i języka. Jego mieszkańcy cenią sobie jeszcze imponderabilia, co nie ułatwia im życia.

Profesor i pani Lia służą pomocą wszystkim Polakom, którzy zadzwonią do ich drzwi. 
Odczuli to również i ci z pracowników mojego Instytutu, którzy odwiedzili Tbilisi w końcu lat 
osiemdziesiątych, kiedy ożywiły się nieco jego kontakty z tbiliskim Centrum Badań Archeo
logicznych, gdzie pracuje prof. Czikowani.

Szczególnie wiele zawdzięcza Profesorowi piszący te słowa. Bez Jego pomocy, rady, 
prywatnych zaproszeń do Gruzji w latach siedemdziesiątych, moje zainteresowania tym kra
jem i związane z nimi plany naukowe nie miały żadnych szans realizacji.

Z wielogodzinnych rozmów z Profesorem, z trwającej od ćwierćwiecza wymiany listów, 
dowiedziałem się o Gruzji wiele. Jego uwagi na temat historii Gruzji ostatnich dwu stuleci, 
rozmowy o wpływie wydarzeń tego okresu na charakter i określone cechy obu naszych 
narodów, pozwoliły mi nieco lepiej zrozumieć wypadki ostatnich lat.

Ta garść wiadomości o Profesorze Tejmurazie Czikowanim niewiele mówi o Nim jako 
uczonym i jeszcze mniej jako o człowieku. Rysująca się tu sylwetka mało przystaje do Jego 
wielowymiarowej, pełnokrwistej postaci. Uczony, traktujący przedmiot swoich badań z wiel
kim zaangażowaniem, ogromnie pracowity, obdarzony pisarskim i popularyzatorskim talen
tem, a jednocześnie człowiek wrażliwy, bardzo towarzyski, wspaniały rozmówca i gawę
dziarz, obdarzony dużym poczuciem humoru. Ceniony jako współbiesiadnik i tamada. Nie
oceniony jako przyjaciel.

W zbliżającą się siedemdziesiątą rocznicę urodzin życzę Profesorowi wielu lat spokojnej 
pracy w zdrowiu i bardziej niż dziś sprzyjających warunkach. Jego bliskim i Jego krajowi 
jaśniejszych dni w najbliższej przyszłości. Sulit da gulit.



Zofia Machowska

DZIEJE PEWNEJ RODZINY POLSKO-GRUZIŃSKIEJ

Rodzicami mojej matki Jadwigi Wężykowej byli: Antoni Godlewski i Zofia Godlewska 
z d. Amiraszwili. Dziadek urodził się w Polsce, mieszkał w Warszawie, gdzie pracował w Fabry
ce Wyrobów ze Srebra i Platerów, a następnie w filii tejże fabryki w Tyflisie. W 1888 r. ożenił się 
z Zofią Amiraszwili. Mieszkali w Tyflisie, w dzielnicy Saburtało, gdzie znajdował się dom moich 
pradziadków. Była to bardzo liczna patriarchalna rodzina z tradycjami gruzińskimi.

Babcia, mimo iż nie znała innego języka niż gruziński i rosyjski, pierwszego syna potrafi
ła uczyć pacierza po polsku.

Antoni i Zofia Godlewscy mieli sześcioro dzieci: Franciszek (1889), Mieczysław, Kazi
mierz, Jadwiga (1896), Władysław (1898) i Wanda.

Dziadek był szczerym patriotą, kochał Polskę i dzieci nie tylko nauczył ojczystego języka ale 
wychował je w duchu miłości Ojczyzny. Dom w Saburtało stał się nieformalnym ośrodkiem 
polonijnym w Tyflisie i każdy nowo przybyły do stolicy Gruzji Polak odwiedza! jego mieszkań
ców, gdzie zawsze brzmiała polska mowa i można było przeczytać polskie drukowane słowo.

Zgodnie z omawianą tradycją doszło do spotkania moich rodziców. Przybyły do Tyflisu 
w 1917 r. miody absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu, lekarz Andrzej 
Wężyk ur. w Kozienicach (1888) od pierwszego wejrzenia zakochał się w Jadwidze Godle
wskiej i rok później poślubi! ją. Niestety na cmentarzu tyfliskim pochowali pierwszego syna - 
ofiarę epidemii dezynterii. Również dziadek Antoni nie doczekał upragnionej wolnej Polski. 
Na łożu śmierci odebrał od żony i dzieci przyrzeczenie, iż gdy Polska zrzuci jarzmo 100-let- 
niej niewoli przeniosą się wszyscy na stale do jego Ojczyzny.

Babcia Gruzinka dochowała wierności danemu przyrzeczeniu i już w 1920 r. przyjechała 
wraz z synami i młodszą córką do Warszawy. Moi rodzice wskutek trzykrotnego zachorowa
nia ojca na tyfus plamisty (zwalczał epidemię tej choroby w Rzeczypospolitej Górskiej) 
dotarli do Warszawy przez Turcję i Rumunię w rok później.

Babcia, zamieszkała w Warszawie przy ul. Królewskiej. Nie najlepiej znosiła zmianę 
klimatu, ale wrodzony optymizm, radość życia i niepospolita energia nie opuszczały jej 
w nowych warunkach tak odmiennych od pozostawionych w słonecznej Gruzji. Nawiązała 
szybko więź z rodakami stowarzyszonymi w Klubie Gruzińsko-Polskim, brała udział w zebra
niach i uroczystych obchodach gruzińskich świąt i wydarzeń (na wystawie Gruzini w Warsza
wie w 1993 r. rozpoznałam Babcię na fotografii przedstawiającej obchody Rocznicy Prokla
mowania Niepodległości Gruzji, jest razem z wnukiem Antkiem, na innej fotografii zidentyfi
kowałam Mieczysława Godlewskiego - skarbnika tegoż Klubu).

W 1941 r. Babcia przeżyła śmierć swego syna Mieczysława, który został rozstrzelany 
przez Niemców w Chełmie Lubelskim (jako pracownik wymiaru sprawiedliwości).

W Powstaniu Warszawskim poległ jej 24-letni wnuk Antoni Szczęsny Godlewski znany 
pod pseudonimem “Antek Rozpylacz” (jest w Warszawie u zbiegu Al. Jerozolimskich i Brac

45



kiej tablica pamiątkowa ku jego czci, na Woli ulica jego imienia, jedna z drużyn harcerskich 
obrała go za patrona).

W końcowych dniach Powstania zginęła pod gruzami płonącej kamienicy przy ul. Słu
peckiej nr 4 moja ukochana, niezwykła Babcia... Ciała jej nie odnaleziono już nigdy ...

Na Cmentarzu Powązkowskim (d. Wojskowy, kwatera 17) znajduje się grób “Antka 
Rozpylacza” i jego rodziców Anieli i Franciszka. Na grobie tym umieszczono dwie tablice 
symboliczne. Jedna z nich poświęcona jest Zofii Godlewskiej, Babce bohatera, druga jej 
synom: Mieczysławowi oraz Władysławowi, rozstrzelanemu w Starobielsku.

Na grobie moich rodziców w Gdarisku-Wrzeszczu na Cmentarzu Srebrzysko pojawiła się 
nowa tablica symboliczna ku czci drugiego wnuka babci, a mojego brata Bogusława Wężyka 
rozstrzelanego w wieku lat 20 w Mińsku Białoruskim przez KGB za antyradziecką działal
ność konspiracyjną na terenie Lida - Baranowicze.

Rodzina Godlewskich, - repr. S.Kuruliszwili

Pamięć o Babci (dziadka nie znałam) pozostaje w naszych sercach a także otoczeniu, 
zachowały się szczątki fotografii, drobne nieliczne przedmioty.

Z rodzicielskiego domu wyniosłam niezatarte wspomnienia związane z ojczyzną gruziń
ską mojej matki, o której wiele opowiadała i za którą tęskniła. W życiu codziennym funkcjo
nowały gruzińskie nazwy potraw, np. łobio, czachochbili, mącony, za którymi zresztą przepa
dał mój ojciec. Rozbrzmiewało od progu powitalne: gamardżoba. Koty miały imiona: Dżana 
i Ranopoczino. Mama często nuciła piosenki z tamtych lat, jednak w języku gruzińskim bodaj 
jedynie “Suliko”. Masa innych to były piosenki w wersji mieszanej rosyjsko-gruzińskiej, przy 
czym ów rosyjski tekst w wydaniu wokalnym miał akcenty groteskowych zamierzonych 
zniekształceń charakterystycznych dla Gruzinów posługujących się tym językiem, jak twier
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dziła mama. Nade wszystki pamiętam niekończące się opowiadania mojej mamy o jej rodzin
nym domu w Tbilisi, gruzińskie pieśni, opowieści o urodzie krajobrazu i ludzi Kaukazu, 
o tragicznej i pięknej historii tego narodu. Stawałam się mimo woli wielbicielką tego co się 
wiązało z rodzinnym przekazem.

Obecnie mój syn Marek (historyk sztuki) kupuje książki o Gruzji, gruzińskie poezje 
i bilety na gruzińskie spektakle teatralne i baletowe. On też zawiadomił mnie o wystawie 
poświęconej Gruzinom w Warszawie, którą zwiedziłam i w ten sposób nawiązałam pośrednio 
kontakt z Redakcją “Pro Georgia”.

Przytoczone w wielkim skrócie i niepełne dzieje rodziny założonej przez Polaka i Gruzin- 
kę w dalekim Tbilisi nasuwają refleksję o wzajemnym przenikaniu narodowych cech niekiedy 
bardzo zbliżonych i trwałych jak umiłowanie wolności, odwaga i męstwo, fantazja i tempera
ment. Także miłość do Ojczyzny własnej i współmałżonka oraz poszanowania i kultywowa
nia tradycji obu narodów i przekazywanie jej potomnym.



Lubica Harbulova
Uniwersytet P.J. Safarika, Preszów, Słowacja

GRUZINI W PRADZE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Na początku lat dwudziestych naszego stulecia Praga, podobnie jak Paryż i Berlin, staje 
się jednym z ośrodków licznej emigracji rosyjskiej. W odróżnieniu od innych państwa euro
pejskich Republika Czechosłowacka zorganizowała tzw. “Akcję pomocy dla emigrantów 
z Rosji"1, której celem było wspieranie inteligencji rosyjskiej, stworzenie warunków dla dzia
łalności naukowej i kulturalnej, jak również nauki szkolnej.

Liczba emigrantów, którzy osiedli w Pradze i jej okolicach nie była stała i wahała się od 
8 tysięcy w 1921 r. do 25 tysięcy w 1925 r., kiedy osiągnęła szczyt. W latach trzydziestych 
mieszkało tutaj około 8 - 9 tysięcy emigrantów1 2. Środowisko emigracyjne było bardzo zróżni
cowane pod względem politycznym, społecznym i narodowym. Poglądy polityczne emigracji 
znalazły swoje odbicie w działalności monarchistów, demokratów o zróżnicowanych zapatry
waniach i socjalistów. Jednak większość emigracji była politycznie neutralna. Pod względem 
struktury społeczno-zawodowej byli to, przede wszystkim, wojskowi, Kozacy i inteligencja. 
Wraz z Rosjanami mieszkali w Pradze Ukraińcy, Białorusini, Ormianie i Gruzini. By jak 
najszybciej i w miarę bezboleśnie zaadaptować się w nowych warunkach emigranci zaczęli 
zakładać swoje towarzystwa i organizacje. Były to głównie towarzystwa kulturalne i pomocy 
wzajemnej. Równocześnie pojawiały się również inne formy działalności społecznej, opiera
jącej się na podstawach zawodowych, socjalnych, terytorialnych i narodowych. W Republice 
Czechosłowackiej istniało kilkadziesiąt organizacji emigracyjnych. Aktywny udział w tego 
rodzaju działalności brali również Gruzini. Pod względem ilości towarzystw i ich liczebności 
Gruzini nie należeli do dużych emigracyjnych ugrupowań narodowościowych. Liczba ich nie 
przekraczała 100 osób. Byli to w większości studenci gruzińscy, którzy w latach dwudzies
tych przyjechali do Pragi, by zdobyć wykształcenie lub kontynuować naukę, jak również 
emigranci polityczni.

Za początek działalności Gruzinów należy uznać rok 1922, kiedy zgodnie z decyzją 
władz czechosłowackich do Pragi przyjechało 50 studentów gruzińskich. Ich przyjazd dał 
początek działalności społecznej.

Pierwszą próbą zjednoczenia Gruzinów w szeregach towarzystwa było posiedzenie, które 
odbyło się 8 stycznia 1922 roku. Został na nim powołany komitet założycielski, w skład 
którego weszli Grigori Aiołło (przewodniczący), Rafael Momuelidze (sekretarz) i członek 
komitetu Szakro Ordżonikidze. Do obowiązków komitetu założycielskiego należało opraco
wanie statutu i zarejestrowanie go w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. Jednocześnie utworzono komisję rewizyjną w składzie: Dmitri Gociri-

1) ’’Akcja pomocy dla emigrantów z Rosji" miała miejsce w latach 1922-1937. Zapewniała ona wsparcie finansowe 
emigracji rosyjskiej na terytorium Republiki Czechosłowackiej. Akcją kierowało Ministerstwo Spraw Zagrani
cznych. Dokładniej o tym Sladck Ti., Ruska emigrace v Ćeskoslmetisku, “Slovansky prehled” 1993., ć. L., s. 1-13.

2) Rocenka Ćeskoslovenske republiky. Redigoval A. Hejn. Praha sv. I. - XII.
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dze i Nikołaj Bubaków3. Działalność komitetu założycielskiego rozwijała się bardzo powoli 
z przyczyn obiektywnych i subiektywnych. Ostatecznie 16 marca 1924 roku komitet przedło
żył statut Towarzystwa do rejestracji. Zgodnie ze statutem zgromadzenie otrzymało oficjalną 
nazwę - “Towarzystwo Emigrantów - Gruzinów w CSR” z siedzibą w Pradze. Do zadań 
Towarzystwa należało udzielanie pomocy materialnej i sprawowanie opieki kulturalnej nad 
Gruzinami, którzy opuścili swą ojczyznę z przyczyn politycznych. Towarzystwo pomagało 
w znalezieniu pracy, zapewniało stypendia uczniom szkół średnich i studentom, udzielało 
Gruzinom opieki prawnej, medycznej i finansowej, członkami Towarzystwa mogli zostać 
jedynie Gruzini powyżej 18 roku życia, którzy otrzymali rekomendacje pięciu członków 
komitetu. Na czele Towarzystwa znajdowały się dwa organy - Walne Zgromadzenie i Zarząd. 
Fundusze miały zapewnić składki (5 koron na miesiąc), oficjalne subsydia państwowe 
i wsparcie organizacji dobrocznnych. Towarzystwo mogło zaprzestać swej działalności na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub postanowienia władz oficjalnych. Do jego 
likwidacji zgodnie ze statutem powołana miała być komisja w składzie pięciu członków4.

Problemy związane z przygotowaniami organizacyjnymi pogłębiły spory powstałe wokół 
podziału funduszy. Z ich powodu nastąpiły zmiany kadrowe. W lutym 1924 roku stary Zarząd 
złożył rezygnację. W skład nowowybranego komitetu weszli: doktor Koberidze (przewodni
czący) i jego członkowie Szałwa Magłakelidze, Georgi Nakaszidze. Szakro Ordżonikidze. 
Nikita Mgalobliszwili5. W początkach swej działalności Towarzystwo największą uwagę 
udzielało materialnemu wsparciu Gruzinów - studentów. Z materiałów archiwalnych wiado
mo, że w 1922 roku zwróciło się o pomoc finansową do Towarzystwa 8 studentów6, a w 1923 
roku -16 studentów7. Towarzystwo nie odmawiało udzielania zapomóg również innym swym 
członkom. Sprzyjały temu subsydia państwowe wynoszące od 3 do 5 tysięcy koron miesięcz
nie8.

Jedną z najważniejszych dziedzin działalności Towarzystwa była kultura. Odczyty i inne 
imprezy kulturalne związane były z wydarzeniami bogatej historii Gruzji. Były to na przykład 
uroczystości związane z szóstą rocznicą proklamowania niepodległości Republiki Gruziń
skiej, które odbyły się 26 maja 1924 roku w Pradze.

Z odczytem wystąpił wówczas doktor Koberidze. Z życzniami do narodu gruzińskiego 
zwrócili się przedstawiciele emigracji rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej. W uro
czystościach wzięło udział 80 osób.

Towarzystwo zorganizowało kilka popularnych wykładów z historii Gruzji dla szerokie
go kręgu emigrantów różnych narodowości. 27 lutego 1925 roku odbył się jeden z najbardziej 
udanych odczytów na temat: Przegląd historyczny walki narodu gruzińskiego o swoje wyzwo
lenie, odczytano również odezwę w hołdzie poległym. Z odczytami wystąpili członkowie

3) Statni ustredni archiv Praha. Fond: MZV RPA., c.k. 310, c.j. 4276/11.
4) Statut "Towarzystwa Emigrantów - Gruzinów w CSR” Statni ustredni arehiv Praha. Fond: MZV RPA., c.k. 310, 

c.j. 4984/11.
5) Statni ustredni archiv Praha. Fond: AZVRPA., c.k. 310, c.j. 060160/11.
6) W 1922 r. na adres Towarzystwa skierowali swe prośby o wsparcie Gruzini: Rafael Momuelidze, Szakro 

Ordżonikidze, Nikołaj Bubaków, Dmitri Gociridze, Boris Fochwedsoni, Klement Chuchuni, Bakradze 
i Muschelow.

7) W 1923 r. Towarzystwo zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przyznanie zapomóg dla 
następujących studentó w: Pawła Tkeceszwili, Szałwy Magłakelidze, Simona Gocadze, Akakija Asatiani, Dawida 
Czchikwadze, Aleksandra Gacitaszwili, Georgia Nakaszidze, Michaiła Kanczeli, Efeteoza Ramiszwili, Salija 
Kalistrata, N. Mgalobliszwili, Georgi Kachiani, Iłłriona Takaiszwili, Jasona Szawdia, Semena Turkja, Nikołaja 
Dolidze.

8) Statni ustredni archiv Praha. Fond: MZV RPA., c.k. 310.
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Towarzystwa Emchwari Ardzachan i Nikołaj Dolidze. W sali znajdowało się 150 osób. 
Stosunkowo prężnie Towarzystwo działało do końca 1925 roku. Ograniczenie dotacji pań
stwowych negatywnie wpłynęło na jego dalszą działalność i jeszcze bardziej pogłębiło sprze
czności w samej organizacji. Z Towarzystwa wystąpiło 13 członków, którzy starali się zało
żyć nową organizację9. Informacje o “Towarzystwie Emigrantów-Gruzinów w CSR” spotyka 
się coraz rzadziej. Towarzystwo rozwiązywało zasadnicze problemy swego istnienia i jego 
działalność miała fikcyjny charakter, co znajduje potwierdzenie w sprawozdaniu Walnego 
Zgromadzenia, które odbyło się 19 lipca 1928 roku. W sprawozdaniu stwierdza się, że w orga
nizacji pozostało zaledwie 10 członków. W związku z tym Julian Dżandżgawa i Walerian 
Piczchajew zaproponowali samorozwiązanie Towarzystwa i poinformowanie o tym odpo
wiednich władz czechosłowackich10 11.

Samolikwidacja “Towarzystwa Emigrantów - Gruzinów w CSR”, jak również innych 
ugrupowań emigracyjnych w Czechosłowacji odzwierciedlała pogarszającą się sytuację eko
nomiczną i polityczną w republice i wynikający stąd stosunek kręgów oficjalnych do emigra
cji w ogóle.

Nowe próby zjednoczenia Gruzinów miały miejsce w roku 1938, kiedy na propozycję 
inżyniera Michaela Ubirija i Nikołaja Dolidze postanowiono założyć towarzystwo Gruzinów 
w Pradze11. Otrzymało ono nazwę: “Towarzystwo Pomocy i Kultury Gruzinów w CSR”. 
Siedzibą Towarzystwa miała być Praga. Opracowano i zarejstrowano statut. Podkreślono, że 
językiem roboczym Towarzystwa jest język gruziński. Do zadań organizacji należało utrzy
mywanie więzów kulturalnych z Gruzją, poprzez gromadzenie książek, czasopism, gazet, 
zorganizowanie służby bibliotecznej, przygotowanie wykładów i kursów języka gruzińskiego. 
Jednocześnie podkreślano konieczność wymiany wartości kulturalnych, zapoznawania się 
z literaturą gruzińską i czeską, przygotowania tłumaczeń literatury czeskiej na język gruziński 
i odwrotnie. Członkowstwo nowej organizacji mogli otrzymać wszyscy Gruzini mieszkający 
na terytorium republiki. Fundusze na działalność proponowano uzyskiwać ze składek i pomo
cy organizacji dobroczynnych. Na czele organizacji stało Walne Zgromadzenie i Komitet. 
O rozwiązaniu Towarzystwa decydować miała większość 3/4 głosów lub okoliczność, gdy 
liczba członków będzie mniejsza od składu jego Komitetu12. Nowych informacji o konkretnej 
działalności Towarzystwa, a także odpowiedzi na pytanie, na ile inicjatywa jego poszczegól
nych członków odpowiadała życzeniom Gruzinów - emigrantów nie udało się odnaleźć. Jest 
całkiem prawdopodobne, że Towarzystwo proklamowało swoje powstanie, ale nie przystąpiło 
do faktycznej działalności. Spowodowane było to, prawdopodobnie, zarówno sytuacją, w ja
kiej znalazła się Czechosłowacja, jak również narastającymi konfliktami międzynarodowymi.

Podsumowując, należy podkreślić, że jedynym działającym Towarzystwem było “Towa
rzystwo Emigrantów-Gruzinów w CSR”. Zaraz po swym powstaniu liczyło około 20 człon
ków13. Lata jego rozkwitu przypadają na okres, gdy w jego pracach brali aktywny udział 
studenci gruzińscy, uczący się w Pradze. Oni tworzyli członkowską podstawę organizacji.

9) Materiały archiwalne zawierają bardzo skąpe informacje o tym towarzystwie. Prawdopodobnie chodzi o Komitet
Pomocy Obywatelom Gruzińskim w CSR, działający do 1925 r.

10) Statniustredni archiv Praha. Fond: MZV RPA., c.k. 310.
11) Archiv ministerstva zahranicnich veci Praha. II sekcia, c. k. 390.
12) Statut przytoczonego powyżej Towarzystwa Kulturalnego Gruzińskich Emigrantów. In: Archiv ministerstva 

zahranicnich veci Praha. II sekcia, c. k. 390.
13) Do członków założycieli należeli: Grigoryj Aiołło, Dmitri Emchwari, Leontij Żgenti, Emilian Lomtatidze, Aleksi

Cheladze, Nina Magalaszwili, Helena Eristwi, Dawid Gogoberidze, Akakij Asatiani, Semen Turki ja, Eugenia
Turkija-Kauli, Simon Gocadze, Dawid Chchikwadze, Grigorij Uratadze, Helena Uratadze, Iwan Karciwadze,
Efeteoz Ramiszwili, Iosif Gabunia.
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W archiwach zachowały się nazwiska najaktywniejszych - Grigori Aiołło14, doktor Koberi
dze15, Michaił Kanczeli16 17, Ardzachan Emchwari1 , prawnik Julian Dźgandżawa18. Nikołaj 
Dolidze19, inżynier Michaił Ubiria20 i inni. W drugiej połowie lat dwudziestych, po zakończe
niu nauki i otrzymaniu dyplomów, większość z nich wyjeżdża w poszukiwaniu pracy na 
prowincję lub w ogóle opuszcza republikę. Znaczne zmniejszenie liczby członków stało się 
jedną z przyczyn zaprzestania ich działalności i rozwiązania organizacji.

“Towarzystwo Emigrantów-Gruzinów w CSR” przeszło drogę rozwoju typową dla wielu 
organizacji emigracyjnych. Wyglądała ona prawie zawsze tak samo. Po pokonaniu początko
wych trudności organizacyjnych, emigranci z wielkim zapałem i nadzieją przystępowali do 
pracy, wiążącej się głównie z działalnością kulturalną i udzielaniem pomocy finansowej. 
Późniejsze ograniczanie dotacji państwowych znacznie pogorszyło sytuację finansową, pogłę
biło konflikty wewnętrzne i doprowadziło do zaprzestania działalności przez towarzystwa. 
Historia ogranizacji emigracyjnych jakby odzwierciedlała skomplikowane losy ludzkie. Lu
dzie opuściwszy ojczyznę zawsze za nią tęsknili i nie mogli znaleźć dla siebie miejsca 
w obcych środowiskach. Emigracja kładła się ciężarem na ich ramiona i często była przyczy
ną wielu ludzkich tragedii. W wielonarodowościowym środowisku emigracyjnym Gruzini nie 
stanowili wyjątku. Wraz z innymi emigrantami tworzyli swoisty kulturalny koloryt Pragi. 
W okresie międzywojennym Praga stała się duchowym ośrodkiem emigracji rosyjskiej.

Tłum, z jęz. rosyjskiego 
D. Kolbaja

14) GrigorAiołło w latach 1922-1924 był pierwszym przewodniczącym “Towarzystwa Emigrantów-Gruzinów”. 
Mieszkał pod adresem: Praha Vinohrady, Taborska 14 a Praha Smichov, U Santosky 12. jego żoną była Nina 
Magałaszwili, będąca jednym z członków - założycieli Towarzystwa.

15) Doktor Koberidze był przewodniczącym Towarzystwa w latach 1924-1925.
16) Michaił Kanczeli znajdował się w tym okresie w Pradze, od Towarzystwa otrzymywał zapomogę w wysokości 

400 koron miesięcznie. Kanczeli uważany jest za wybitnego społecznego działacza gruzińskiego. Należał do 
anarchistów i emigrował z Rosji carskiej.

17) Emchwari Ardzachan - gruziński działacz kulturalny. Wygłaszał odczyty na temat historii Gruzji. W 1925 r. był 
najstarszym członkiem emigracji gruzińskiej.

18) Prawnik Julian Dżgandżgawa wykształcenie otrzymał w Pradze i tam uzyskał posadę. W 1924 r. reprezentował 
interesy studentów gruzińskich. W 1928 r. jako przedwodniczący Towarzystwa wystąpił z propozycją jego 
rozwiązania.

19) Nikołaj Dolidze był znany ze swej aktywnej działalności w 1925r.,kiedyprzygotowałwykładyzhistoriiGruzji. 
Był jednym z inicjatorów powstania nowego towarzystwa w 1938 r. Mieszkał pod adresem: Repory uPrahy 25.

20) Inżynier Michaił Ubirija wykształcenie otrzymał w Czechosłowacu w 1925 r. Jako student brał udział w działal
ności Towarzystwa. W 1938 r. wraz z innymi wziął udział w utworzeniu nowego towarzystwa emigrantów 
gruzińskich. Pracował w Banku Legionarskim. Mieszkał pod adresem: Praha VII, Veltrźni 59. Jego żoną była 
Lidia Ubirja, z zawodu stomatolog.





I V .  K R O N I K A

KRONIKA TOWARZYSTWA GRUZIŃSKO - POLSKIEGO

Towarzystwo Gruzińsko-Polskie w ciągu ubiegłego roku przyjęło trzynastu nowych 
członków, a jednocześnie ponieśliśmy ogromną stratę w osobach prof, dr hab. Bohdana 
Baranowskiego i seniora społeczności gruzińskiej w Polsce, pana Nikoloza Matikaszwili, 
członków honorowych Towarzystwa, zmarłych w 1993 r. Pamięć o Nich pozostanie na 
zawsze wśród nas.

Na początku ubiegłego roku otrzymaliśmy zezwolenie z Centralnego Archiwum Wojsko
wego w Rembertowie na wgląd w akta osobowe oficerów Gruzinów, którzy służyli w armii 
polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Niestety nie są to akta kompletne, niemniej 
obejmują one 40 oficerów, w tym 1 generała, 3 pułkowników, 1 podpułkownika, 4 majorów, 
4 kapitanów i 27 poruczników. Uzyskanymi danymi usiłowaliśmy zainteresować gazetę “Pol
ska Zbrojna”, ale pismo to nie wyraziło chęci na wydrukowanie naszych informacji.

29 maja 1993 r. odbyło się w Warszawie w Muzeum Niepodległości drugie z kolei Walne 
Zgromadzenie. Sali na ten cel użyczył nam dyrektor muzeum pan A. Stawarz, za co jesteśmy 
mu ogromnie wdzięczni.

II Walne Zgromadzenie Towarzystwa Gruzirisko-Polskiego, Warszawa 29.V. 1993 r. 
fot. T. Kuruliszwili - Wojtkiewicz
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W październiku 1993 roku, staraniem Muzeum Woli i przy naszym udziale, zorganizo
wana została wystawa pod nazwą “Gruzini w Warszawie”, która choć niewielka, cieszyła się 
sporym powodzeniem.

W listopadzie na przesłane do nas faxem życzenia gruzińskiego Czerwonego Krzyża, 
zorganizowaliśmy, wspólnie z Łódzkim Oddziałem Czerwonego Krzyża zbiórkę odzieży 
i koców dla uchodźców z Abchazji. Przesyłka ta o wadze około jednej tony została przewie
ziona do Pragi, skąd samolotem linii “ORBI” za zgodą ich właściciela, została przesłana 
bezpłatnie do Tbilisi, na adres Czerwonego Krzyża.

Drugą wysyłkę darów zorganizowaliśmy w grudniu i obejmowała ona około jednej tony 
leków. Dary te zostały wysłane do Gruzji pod tym samym adresem, samolotem czarterowym z 
Warszawy, również bezpłatnie.

Musimy niestety z przykrością stwierdzić, że Gruziński Czerwony Krzyż nie stanął na 
wysokości zadania i mimo kilkakrotnych naszych monitów nie przesłał nam pokwitowania na 
przesłane dary. Jesteśmy w posiadaniu dokumentów wysyłkowych, a jednocześnie podkreśla
my, że każdorazowo powiadamialiśmy telefonicznie o wysyłce Gruziński Czerowny Krzyż.

W zbiórce darów wzięła udział grupa ludzi, tak Gruzinów jak i Polaków, oraz cały szereg 
polskich przedsiębiorstw. Składane były dary w naturze jak również w gotówce. Należy 
podkreślić, że łączna wartość darów wyniosła około 250 min zł.

Jesteśmy w stanie w dalszym ciągu organizować zbiórkę darów, ale pod warunkiem 
kierowania ich do konkretnych odbiorców, na przykład domu opieki społecznej, domu dzie
cka lub szpitala. Drugim warunkiem jest zorganizowanie transportu darów z Polski do Gruzji 
przez danego odbiorcę.

Jesteśmy w posiadaniu 15 min zł otrzymanych z Fundacji Batorego w Warszawie na 
zakupy w ramach pomocy charytatywnej i byłoby rzeczą niedobrą, gdybyśmy tych pieniędzy 
nie wykorzystali. Pragnąc odwdzięczyć się naszym ofiarodawcom podajemy ich listę, by choć 
w ten sposób ich uhonorować:

-  Łódzki Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża - dary w naturze i pomoc w wysyłce,
-  O .B .P. Politechniki Łódzkiej “ICHEM” Hurtownia Farmaceutyczna - dary leków,
-  Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Warszawa - dary leków,
-  Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne “POLFA” Grodzisk Mazowiecki - dary leków,
-  Centralna Składnica Farmaceutyczna “CEFARM” Łódź - dary leków,
-  Fundacja Batorego Warszawa - dar w gotówce,
-  TEXTILIMPEX Łódź - dar w gotówce,
-  Kościół Ewangelicko-Reformowany Łódź - dary w naturze i w gotówce oraz leki,
-  Rusłan Dżanidze Lębork - dary leków,
-  Danuta Rembielińska Łódź - dary w naturze,
-  Elżbieta Sierant Łódź - dary w naturze,
-  Cisana Zautaszwili Poznań - dar w gotówce,
-  Liii Mindżia-Kupińska z mężem - dary w naturze,
-  Jerzy Turaszwili Gdynia - dar w gotówce,
-  Sergiusz Jasaszwili Poznań - dar w gotówce,
-  Danuta Tomaszewska Łódź - dary w naturze,
-  Janina Aroniszydze Łódź - dary w naturze i pomoc w organizacji wysyłki,
-  Maria Hamrin Węglińska - dary w naturze,
-  Anna Szpiegowska Łódź - dary w naturze,
-  Elżbieta Lewandowska Łódź - dary w naturze.
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Szczególne słowa podziękowania należą się organizatorom pomocy i tym, którzy brali 
udział w załatwianiu spraw związanych z wysyłką.

Spośród nich bez wątpienia ogromne zasługi położyli: pani Lali Mindżia-Kupińska, pan 
Jacek Jankowski i pan Rewaz Gloweli.

Prezes Jerzy Aroniszydze

WYSTAWY GRUZIŃSKIE W MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

29 maja 1993 r. otwarto w Muzeum Niepodległości dwie wystawy poświęcone temnatyce 
gruzińskiej. Pierwsza z nich prezentowała dorobek artystyczny dwu młodych malarzy z Tbili
si: Dawida Patarai i Gulbata Szwelidze. Trzon kolekcji stanowiły obrazy olejne, uzupełnione 
akwarelami i rysunkami węglem (tuszem?). Bogata tematyka obejmowała portrety, krajobra
zy, architekturę, wyobrażenia abstrakcyjne i symboliczne.

Twórczość młodych autorów spotkała się z życzliwym przyjęciem publiczności. Szczególnie 
duże zainteresowanie wzbudzały oryginalne prace, inspirowane pejzażem i kulturą Gruzji.

Wbrew panujący u nas stereotypom, nie były to wcale obrazy pogodne. Ukazywały świat 
przez pryzmat odczuć, prawdopodobnie mało radosnych. Nawet znamienna dla niektórych 
prac żywa gra kolorów, nie wyrywała z zadumy statycznie ujmowanych postaci.

Szczególnie sugestywną grupę tworzyły mroczne obrazy Dawida Patarai. Ich intrygująca 
sceneria, pełna ukrytych znaczeń, najbardziej przyciągała uwagę zwiedzających.

Miłośnikom innego rodzaju twórczości podobały się przede wszystkim nastrojowe akwa
rele Gulbata Szwelidze.

Mankamentem wystawy było umieszczenie zbyt wielu obrazów na małej powierzchni. 
Z melanżu tematów i form wyławiało się w pierwszym rzędzie duże duże, barwne dzieła, ze 
szkodą dla subtelniejszych obrazków.

Pokazanie kolekcji w całości miało też dobre strony, ponieważ pozwalało wszechstron
niej poznać twórczość artystów. Trwającą przez miesiąc ekspozycję obejrzało wiele osób; 
część z nich po raz pierwszy zetknęła się ze współczesnym malarstwem gruzińskim.

Dla samych artystów wystawa miała wartość szczególną, ponieważ zapoczątkowała pre
zentację ich dorobku poza granicami kraju. Ułatwiła im również start w Polsce; obydwaj 
malarze przybyli tu, aby kontynuować studia artystyczne.

Najbliższe lata dostarczą im zapewne wielu różnorodnych doświadczeń, które znajdą 
odzwierciedlenie w dalszej twórczości. Czy będą to tylko zmiany warsztatowe, czy inne 
spojrzenie na świat, rozstrzygnie czas.

Druga wystawa poświęcona była pocztówkom z Gruzji, ukazujączym kraj i ludzi. Staran
nie wyselekcjonowany zbiór, obejmujący ok. 100 eksponatów, pochodził z kolekcji Sergo 
Kuruliszwili i Andrzeja Woźniaka.

Część pocztówek - z przełomu XIX i XX wieku - posiadała wartość historyczną, pozosta
łe - to reprinty i pocztówki współczesne. Spoiwem łączącym ten różnorodny zbiór była 
dokumentalna treść. W doborze tematycznym kierowano się przede wszystkim wyszukiwa
niem motywów specyficznych dla starej Gruzji. Dzięki temu na wystawie pokazano zachowa
ne jeszcze ślady dawnej kultury, jak też utrwalony obraz rzeczywistości, której już nie ma.
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Najstarsze pocztówki ukazywały malownicze odcinki Drogi Wojenno-Gruzińskiej i nad
morskich miejscowości, egzotyczne zakątki Tyflisu oraz charakterystyczne postacie Gruzi
nów; treść reprintów Oskara Schmerlinga podkreślała specyfikę stołecznego życia; współ
czesne reprodukcje prac malarskich E. Achwlediani utrwaliły Tyflis widziany oczami artysty; 
dwie serie pocztówek poświęcone były zespołowi klasztornemu w Zachodniej Gruzji z XII w. 
-  Gelati oraz jednemu z najciekawszych regionów kraju -  Swanetii.

Przejrzyste i kompetentnie opracowane podpisy podnosiły wartość poznawczą prezen
towanego zbioru. Dzięki temu nawet dla przeciętnego widza pocztówki były nie tylko ładny
mi obrazkami, lecz również obrazowo ujętą informacją o ciekawym kraju.

Mimo niewielkiej powierzchni ekspozycyjnej wystawa zachowała czytelny układ. Gru
zja, zamknięta w kameralnej formie pocztówki, jawiła się na niej jako słoneczna kraina 
pogodnych mieszkańców, przywiązanych do swoich tradycji.

Anna Milewska

WYSTAWA “WARSZAWA EGZOTYCZNA - GRUZINI”

Muzeum Woli będące oddziałem Muzeum Historycznego m.st. Warszawy od kilku lat 
stara się przybliżyć warszawiakom problematykę grup narodowościowo-wyznaniowych za
mieszkujących dawniej i współcześnie w naszym mieście. Po realizacji ekspozycji: “Obecni 
... karty z dziejów ewangelików warszawskich” zrodziła się myśl zaprezentowania w podobnej 
formie również społeczności gruzińskiej. Pomysłodawcą organizacji wystawy o tej tematyce 
właśnie w Muzeum Woli byl p. doc. Andrzej Woźniak z Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN.

Od początku organizatorzy stanęli przed trudnościami wynikającymi z faktu, że mimo 
wielowiekowych tradycji kontaktów gruzińsko-polskich niewiele zachowało się materialnych 
śladów obecności Gruzinów na naszej ziemi i niewielu pozostało w Polsce członków tej 
społeczności. Mieliśmy nadzieję, że w trakcie prac nad wystawą uda się nawiązać nowe 
kontakty, poszerzyć obecną wiedzę. Niestety na apel w prasie odpowiedziały jedynie dwie 
osoby o gruzińskim rodowodzie. 9

Mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni jaką dysponowano (80 m ) dążono do zgro
madzenia maksymalnej liczby zachowanych pamiątek, aby jak najpełniej przedstawić dzieje 
emigracji gruzińskiej w Warszawie.

Materiały, które udało się zebrać w wyniku prac kwerendalnych oraz dzięki uprzejmości 
wielu osób prywatnych i placówek naukowych, dotyczyły przede wszystkim warszawskiej 
kolonii gruzińskiej z lat 1918-1939. W miarę możliwości nawiązano również do historii 
wcześniejszej przypominając postacie Bohdana Gurdzieckiego, ks. Imeretyńskiego, ks. Bebu- 
towa, Noe Żordanii i innych.

12 października 1993 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ekspozycji, którą można było zwie
dzać do końca grudnia 1993. Niestety nie doczekał tej chwili nestor polskich Gruzinów 
p. Mikołaj Matikaszwili. Jego Pamięć zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy.

Wystawa składała się z trzech części. Wstępem do niej stały się obiekty mające przybli
żyć zwiedzającemu kraj rodzinny przedstawianej społeczności. Znalazły się tu m.in.: flaga
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i godło narodowe Gruzji, mapy, wydanictwa, pocztówki, fotogramy oddające klimat tego 
nieco egzotycznego dla Polaków kraju. Można było również obejrzeć cenne egzemplarze 
broni kaukaskiej wypożyczone przez Muzeum Wojska Polskiego oraz tradycyjne czapki 
kachetyńskie, naczynia do czerpania wody i picia wina, itp.

Wystawa Warszawa egzotyczna - Gruzini, Warszawa, Muzeum Woli X-XII 1993 r. 
fot. S. Kuruliszwili

Oś kompozycyjną wystawy stanowiło przedstawienie nielicznych rodzin o gruzińskim 
rodowodzie do dziś mieszkających w Warszawie i okolicy. Pokazaliśmy gruzińskie korzenie 
i polskie losy rodzin Serga i Wano Kuruliszwili, Aleksandra Godzjaszwili, Mikołaja Matika- 
szwili, Antoniny Żmudy i gen. Aleksandra Zachariadze. Materiał ilustracyjny zaczerpnięto tu 
głównie z domowych archiwów. Zgromadzono rodzinne pamiątki - dokumenty, stare fotogra
fie, albumy, przedmioty przywiezione z Gruzji i pieczołowicie przechowywane od pokoleń. 
Można było m.in. obejrzeć portrety przodków rodziny Kuruliszwilich, pamiątkowe kindżały 
i tradycyjne rogi do picia wina, rękopisy i unikalne dziś wydania utworów Sergo Kuruliszwili, 
oryginalną maszynkę do palenia kawy pochodzącą z baru i składu kawy Aleksandra Godzja
szwili, opaskę powstańczą jego syna Jerzego, jedyne ocalałe pamiątki przypominające postać 
Józefa Keczakmadze, “Junkrebi” Mikołaja Matikaszwili oraz wiersze i przekłady jego autor
stwa, testament Waleriana Tewzadze i dokumenty gen. Aleksandra Zachariadze. To tylko 
niektóre z eksponatów zasługujących na uwagę.
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Wystawa Warszawa egzotyczna - Gruzini 
fot. S. Kuruliszwili

Środowisko gruzińskie lat międzywojennych to przede wszystkim oficerowie i podchorą
żowie, którzy znalazłszy w Polsce schronienie niejednokrotnie służyli jako oficerowie kontra
ktowi w Wojsku Polskim. Zaprezentowano tu dość liczne przykłady dokumentów zaczerpnię
tych z akt osobowych przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym w Remberto
wie. M.in. można było obejrzeć kartę ewidencyjną Dymitra Szalikaszwili - ojca obecnego 
głównodowodzącego wojsk NATO Johna Shalikaschwili.

Następną grupę stanowiły eksponaty ilustrujące działalność organizacji gruzińskich 
w przedwojennej Warszawie. Złożyły się na to wysiłki mające na celu zespolenie i uaktywnie
nie środowiska (bale, spotkania, uroczyste akademie), dokonania wydawnicze oraz populary
zacja wiedzy o Gruzji wśród Polaków.

Suplement do wystawy tworzyły materiały (wydawnictwa, fotografie, druki ulotne) na
wiązujące do współczesnej obecności Gruzinów i potomków rodzin gruzińskich w stolicy. 
Całość ekspozycji uzupełniały fotogramy grobów gruzińskich odnalezionych na warsza
wskich cmentarzach.

Wystawa powstała w wyniku współpracy wielu osób prywatnych i instytucji naukowych. 
M.in. wszystkie prace fotograficzne wykonał p. Sergo Kuruliszwili, projekt zaproszenia 
i plansze reklamowe - Dawid Pataraja. Przez cały czas organizacji ekspozycji swą wiedzą
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dotyczącą historii kontaktów gruzińsko-polskich służył p. Andrzej Woźniak. Wystawa nie 
powstałaby, gdyby nie życzliwość wszystkich osób i placówek, które udostępniły materiały ze 
swoich zbiorów. Wszystkim organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Dzięki temu - 
choć w skromnej formie - możliwe było przypomnienie warszawiakom, że ich miasto miało 
również swe egzotyczne oblicze.

Jolanta Wiśniewska





V. ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, OMÓWIENIA

Paweł Olszewski
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

“NIEZALEŻNOŚĆ GRUZJI W POLITYCE MIĘDZYNARODOWEJ 1918-1921" 
- ZAPOMNIANA PRACA WYBITNEGO GRUZIŃSKIEGO DYPLOMATY

Wydarzenia i procesy 1917 roku w Rosji miały znaczenie nie tylko dla samych Rosjan, 
ale również dla innych narodów wchodzących w skład imperium carów. Przemiany ustrojowe 
w Rosji, a także ściśle związane z nim zmiany w polityce państw Ententy i bloku Państw 
Centralnych przyczyniały się do wzrostu możliwości napierw potencjalnej, a potem realnej 
uzyskiwania coraz większych uprawnień autonomicznych przez zniewolone narody, w tym 
mających bogate tradycje państwowości: Polaków i Gruzinów. Kolejna zmiana sytuacji 
w wyniku przewrotu bolszewickiego i propagowanego przez rząd Lenina hasła “samostano
wienia narodów”, a także pogłębiającego się chaosu w Rosji w 1918 umożliwiła części z nich 
stworzenie najpierw na półsamodzielnych, a potem nieomal całkowicie niepodległych organi
zmów państwowych. Obok Polaków, ludności obszarów nadbałtyckich, Finów, tę historyczną 
szansę próbowały wykorzystać inne narody nierosyjskie, wśród nich i Gruzini1. Już na wieść 
o wydarzeniach Rewolucji Lutowej w Rosji właściwej gruzińscy działacze różnorodnych partii 
politycznych zaczęli organizować lokalne organy władzy. Początkowo miały one charakter organów 
autonomicznych w postaci Rad Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich oraz Dum 
Miejskich, podporządkowanych Rządowi Tymczasowemu w Piotrogrodzie. Sytuacja uległa zmia
nie w wyniku przejęcia władzy przez bolszewików oraz komplikacji stosunków na terenach 
sąsiadujących z obszarem Gruzji od południa. Politycy gruzińscy nie uznali przewrotu bolszewic
kiego i oczekiwali na reaktywowanie Rządu Tymczasowego. Jednocześnie od południa coraz 
większym zagrożeniem zaczęła stawać się Turcja Osmańska dążąca do zajęcia terenów Zakauka
zia, obfitujących w różne bogactwa naturalne: zwłaszcza ropa naftowa i mangan.

Te dwa czynniki: nie uznanie rządu radzieckiego oraz rosnąca groźba najazdu tureckiego 
przyczyniły się do coraz większego uniezależnienia się Gruzji od rosyjskich ośrodków polity
cznych. Takie ukierunkowanie polityki gruzińskiej doprowadziło w rezultacie do proklamo
wania 26 maja 1918 roku niezależnego, suwerennego państwa gruzińskiego w postaci Demo
kratycznej Republiki Gruzji. W odrodzonym po ponad stuletniej niewoli państwie, które prze
trwało do 18 marca 1921 roku dominujący wpływ polityczny uzyskali mieńszewicy gruzińscy.

Trzyletni okres niezależnej republiki gruzińskiej upłynął pod znakiem walki o wzmocnie
nie wewnętrzne i umocnienie pozycji międzynarodowej młodego państwa gruzińskiego. Obfi
tował on w wiele interesujących wydarzeń, które słabo dotychczas są opisane w dostępnej 
szerokim rzeszom czytelników literaturze.

1) Informacje na temat dziejów Gruzji od okresu przewrotu bolszewickiego do marca 1921 roku autor zaczerpnął 
z własnej pracy magisterskiej pt.: Gruzja w latach 1918-1921 napisanej pod kierunkiem prof, drhab. Wojciecha 
Materskiego w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego w 1993 roku.
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Dzieje zewnętrzne Gruzji w tym okresie to czas silnego uzależnienia państwa od wielkich 
mocarstw. Początkowo - do schyłku 1918, istnieje duża zależność od II Rzeszy Niemieckiej 
i Imperium Osmańskiego. Wtedy to konieczność zabezpieczenia się od realnej groźby całko
witego podporządkowania się Turcji zmusza polityków gruzińskich do szerokiej współpracy 
politycznej, gospodarczej i wojskowej z Niemcami. Po kapitulacji Niemiec rolę tę przejmuje 
Ententa, zwłaszcza Wielka Brytania, która na Zakaukaziu posiada znaczne kontyngenty woj
skowe. Przy czym cechą charakterystyczną polityki państw Ententy wobec Gruzji jest podpo
rządkowanie jej tzw. kwestii rosyjskiej, traktowanie jako pochodnej własnej polityki wobec 
szybko zmieniającej się sytuacji militamo-politycznej w pochłoniętej wojną domową Rosji. 
Natomiast w ostatnim okresie niezawisłej państwowości daje się zauważyć rosnąca dominacja 
Rosji Radzieckiej. Po pokonaniu sił kontrrewolucyjnych na południu Rosji rozszerza ona 
stopniowo swoje wpływy na tych obszarach. Najpierw robi to pośrednio - poprzez nierówno- 
prawne porozumienia międzypaństwowe i miejscowe organizacje bolszewickie. Następnie 
czyni to bezpośrednio, poprzez stopniowe obalanie miejscowych rządów i tworzenie organów 
władzy radzieckiej, ściśle od siebie uzależnionych.

Dominacja czynników zewnętrznych w trzyletniej historii niepodległej Gruzji związana była 
z jej ważnym znaczeniem surowcowym i geopolitycznym dla wielkich mocarstw. W swoim 
krótkim okresie suwerennego bytu republika była najczęściej kartą przetargową w grze możnych 
tego świata. Dyplomaci gruzińscy poprzez swoją ożywioną działalność na arenie międzynarodo
wej w omawianym okresie próbowali to w pewien sposób zmienić, zdając sobie równocześnie 
sprawę z faktu, iż jedną z najbardziej skutecznych metod polepszenia pozycji międzynarodowej 
Gruzji jest wygrywanie sprzeczności interesów poszczególnych mocarstw.

Jednym z czołowych dyplomatów (polityków) gruzińskich, którzy w trudnej dla młodej 
republiki sytuacji międzynarodowej starali się choć w pewnym stopniu wzmocnić jej pozycję, 
był Zurab Awaliszwili, znany w historiografii pod nazwiskiem Awałow. Pozostawił on po 
sobie wspomnienia o działalności dyplomatycznej na arenie międzynarodowej w latach 1918- 
1921, opisując i analizując ważne wydarzenia z dziejów przede wszystkim polityki zagranicz
nej Gruzji w pracy pt. “Niezależność Gruzji w międzynarodowej polityce 1918-19212.

Awaliszwili był jednym z licznego grona gruzińskich działaczy politycznych, który prze
szedł drogę chyba typową dla najwybitniejszych polityków republiki. Rozpoczynali działal
ność na przełomie XIX i XX wieku, działając intensywnie w różnych stowarzyszeniach 
i partiach politycznych w okresie ożywienia lat rewolucji 1905-1907 roku. W przypadku 
Awaliszwiliego była to działalność w mchu autonomicznym, domagającym się szerokich 
uprawnień dla kresów Rosji carskiej zamieszkałych przez ludność nierosyjską. Następnie 
działał w Dumach Pństwowych3. Od Rewolucji Lutowej do początku 1918 roku przebywał 
w Piotrogrodzie, gdzie był działaczem komitetu narodowego społeczności gruzińskiej, zamie
szkującej stolicę Rosji. Okres między obydwiema rewolucjami roku 1917 jest wzmiankowany 
w jego wspomnieniach.

Prezentowana praca to znakomity przewodnik po kluczowych problemach polityki zagra
nicznej Gruzji w latach 1918-1921, sprawach, których autor wspomnień był świadkiem lub 
w których odegrał mniej lub bardziej znaczącą rolę.

W rozdziale obejmującym okres pobytu Awałowa w stolicy Rosji znajdują się liczne 
informacje na temat sytuacji ludności gruzińskiej zamieszkującej w Piotrogrodzie w 1917 r.

2) Z. Awałow, Niezawisimist' Gruzii w mieżdunarodnoj politikie, 1918-1921, Chalidze Publications, New York 
1982 - jest to reprint wydania, które ukazało się w Paryżu w 1924 i jest wielką rzadkością biblioteczną.

3) Politika Germanii w Zakawkazie w 1918. Sbornik dokumientow, red. G. W. Pipija, Tbilisi 1971, s.226.
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Naszkicowany jest proces tworzenia przedstawicielstwa Rządu Tymczasowego na Zakauka
ziu - tzw. Komitetu Specjalnego ds. Zakaukazia, w sprawie którego przedstawiciele rządu 
Kiereńskiego konsultowali się z Awalowem. Obok tego opisane jest życie Piotrogrodu, wi
dziane oczami jego stałego mieszkańca, sytuacja mniejszości gruzińskiej w burzliwym 1917 
roku, jak również pełne napięcia pierwsze miesiące po powstaniu Rady Komisarzy Ludo
wych, kiedy to praktycznie do podpisania pokoju w Brześciu, w marcu 1918, istniała realna 
groźba zajęcia stolicy Rosji przez wojska niemieckie. Przy czym, jak wspomina Awałow, 
przez jednych oczekiwana z niepokojem, przez innych z wyraźną radością, w związku z nad
zieją na wprowadzenie pruskiego porządku do pełnej chaosu rosyjskiej rzeczywistości tamte-, 
go okresu. Jednocześnie okres pobytu w Piotrogrodzie, w związku z istniejącym brakiem 
łączności z Zakaukaziem, to czas pewnego rodzaju izolacji Awaliszwiliego od spraw zakau
kaskich. Zdając sobie sprawę z tego, iż jego pobyt w dużym stopniu izolowanym od świata 
zewnętrznego Piotrogrodzie uniemożliwia mu udział w odbudowie państwowości gruzińskiej, 
postanawia on opuścić stolicę Rosji i wyjechać na Zakaukazie.

Po wielu perypetiach związanych z podróżowaniem przez Rosję objętą wojną, autor 
dociera do Tyflisu w kwietniu 1918. Jako doświadczony parlamentarzysta zostaje włączony 
do komisji konstytucyjnej, której zadaniem ma być określenie ram ustrojowych nowo powsta
łej Zakaukaskiej Demokratycznej Republiki Federacyjnej. Szybko jednak, zarówno on sam 
jak i członkowie zakaukaskiego rządu dochodzą do wniosku, że będzie bardziej przydatny dla 
Gruzji i Zakaukazia poprzez uczestnictwo w delegacji zakaukaskiej, wybierającej się na 
rokowania pokojowe z Turcją do Batumi.

Awałow zostaje włączony do tej delegacji i ma okazję wziąć udział w konferencji 
batumskiej, w czasie której Turcja osmańska próbuje wykorzystać chaos w stosunkach we
wnętrznych w Rosji i dąży do zajęcia jak największego obszaru Zakaukazia. Uczestniczy 
w różnego rodzaju oficjalnych i nieoficjalnych pertraktacjach prowadzonych w czasie tej 
konferencji, dając ich obszerny opis w swoich wspomnieniach. Prezentuje zarówno stanowi
sko strony zakaukaskiej, która stara się, poprzez różnego rodzaju spory formalno-prawne 
i odwołanie się do podpisanego wcześniej przez Turcję traktatu brzeskiego, wygrać na czasie 
i osłabić żądania tureckie. Przedstawia również punkt widzenia polityków młodotureckich 
wykorzystujących słabość ekonomiczno-polityczno-militamą republiki zakaukaskiej i dążą
cych do wymuszenia na niej jak największych ustępstw terytorialnych i gospodarczych.

Ciekawym elementem wspomnień Awalowa z okresu konferencji batumskiej są kulisy 
wstępnego porozumienia, jakie podpisali w Poti, w dniu 28 maja 1918 roku przedstawiciele 
gruzińskiej części delegacji zakaukaskiej z reprezentantami Rzeszy Niemieckiej. Celem tego 
porozumienia miała być ochrona Gruzji przed Turcją - poprzez specyficzny rodzaj protektora
tu niemieckiego. Autor wspomnień stara się usprawiedliwić owo niezbyt równoprawne poro
zumienie nowo powstałej Demokratycznej Republiki Gruzji z cesarskimi Niemcami, wskazu
jąc na konieczność uzyskania niemieckiej pomocy w budowie struktur politycznych i ekono
micznych mieńszewickiej republiki, a przede wszystkim podkreślając wagę niemieckiego 
wsparcia w zabezpieczeniu się od realnej groźby bezpośredniej okupacji tureckiej, w maju 1918.

Kolejnym epizodem z historii dziejów dyplomacji gruzińskiej jest szczegółowo opisany 
przez naszego bohatera okres pobytu delegacji Gruzji w Berlinie, od czerwca do października 
1918. Awałow jako członek owej delegacji brał udział we wszystkich najważniejszych roz
mowach z politykami niemieckimi. W swoich wspomnieniach dosyć obszernie ukazuje stano
wisko strony niemieckiej, która nie chce formalnie uznać Gruzji poprzez podpisanie traktatu 
przyjaźni, a jednocześnie dąży do różnego rodzaju korzyści ekonomicznych w postaci umów
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gospodarczych - otwierających przed gospodarką Rzeszy możliwość nieomal nieograniczonej 
penetracji, głównie surowcowej młodej republiki. Próbuje także pokazać stanowisko strony gru
zińskiej starającej się różnego rodzaju ustępstwa gospodarcze “zamienić” na formalno-prawne 
uznanie państwowości gruzińskiej przez Niemcy. Obok kulis rozgrywek dyplomatycznych autor 
pokazuje środowiska niemieckich polityków, finansistów, przedsiębiorców, z których część jest 
skłonna uznać Gruzję za pełnoprawny podmiot polityki międzynarodowej, część zaś jest temu 
przeciwna, uważając iż może to wpłynąć na pogorszenie stosunków z rządem radzieckim. Ponad
to z okresu pobytu autora wspomnień w Berlinie, podobnie zresztą jak we wcześniejszych tak 
i w późniejszych fragmentach pamiętnika, znajduje się wiele osobistych refleksji Awałowa, doty
czących m.in. nastrojów panujących wśród ludności Berlina.

W międzyczasie autor został wysiany w poufnej misji do Norwegu, gdzie nawiązał kontakty 
z przedstawicielami Francji i Wielkiej Brytanii, licząc się z klęską Rzeszy i przejściem decyzji co 
do losów Zakaukazia i Gruzji w ręce zwycięskiej koalicji państw Ententy. Owe rozmowy z 
przedstawicielami ambasad państw sprzymierzonych w Norwegii - w czasie których autor wspo
mnień próbował wytłumaczyć fakt współpracy Gruzji z Niemcami koniecznością zabezpieczenia 
się od groźby dominacji osmańskiej - nie są znane z innych relacji i dokumentów.

Kolejnym epizodem w historii republiki gruzińskiej, w którym Awaliszwili odegrał zna
czącą rolę i który opisał w swoich wspomnieniach, jest okres, kiedy dyplomacja gruzińska 
stara się doprowadzić do uznania Gruzji jako podmiotu polityki międzynarodowej przez 
państwa Ententy. Dąży do tego zarówno poprzez próby wpływu na przedstawicieli zwycię
skich mocarstw na samym Zakaukaziu i w Gruzji, jak i na szerszej arenie międzynarodowej - 
w Londynie, Rzymie i na konferencji pokojowej w Paryżu. Jednym z elementów działalności 
dyplomacji gruzińskiej w Europie jest wyjazd Awałowa do Anglii. Tam wraz z przebywający
mi w Londynie od pewnego czasu innymi dyplomatami gruzińskimi próbuje on uzyskać 
poparcie Rządu Jego Królewskiej Mości dla gruzińskich aspiracji zachowania i umocnienia 
własnego, suwerennego państwa. Próby te, poza ogólnym poparciem ze strony Anglików dla 
rodzącej się gruzińskiej demokracji, kończą się fiaskiem.

Opisuje szeroko Awałow swój pobyt w Paryżu od stycznia 1919 roku w charakterze 
członka oficjalnej gruzińskiej delegacji dyplomatycznej, starającej się wpłynąć na postano
wienia Konferencji Pokojowej odnośnie przyszłych losów państw zakaukaskich. We fragmen
cie tym, obok szeregu innych zagadnień, Awałow porusza problem określenia polityki zwy
cięskich mocarstw, głównie Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Francji wo
bec Zakaukazia i Gruzji poprzez pryzmat polityki tych mocarstw wobec ośrodków Rosji 
“białej” i “czerwonej”. W licznych rozmowach z przedstawicielami państw Ententy, jakie 
politycy gruzińscy mieli okazję przeprowdzić podczas paryskiej Konferencji Pokojowej 
(z których część Awałow przytoczył w swojej pracy) przewijał się jeden podstawowy wątek. 
Mianowicie najpierw konieczność określenia przez Ententę polityki wobec Rosji i potrzeba 
szerokiego poparcia dla walczących z bolszewikami ośrodków “białej” Rosji, potem dopiero 
problem krystalizacji polityki wobec Gruzji i innych republik zakaukaskich.

Następnym ważnym szczeblem w walce o dyplomatyczną podmiotowość Gruzji w poli
tyce międzynarodowej było uznanie de facto młodej republiki w dniu 12 stycznia 1920 roku. 
Uznanie to zdaniem Awałowa wynikało ze zmiany sytuacji w Rosji w wyniku klęski Armii 
Ochotniczej gen. Antona Denikina - ostatniego ośrodka “białej” Rosji, mogącego odegrać 
znaczącą rolę militarną na obszarach dawnego imperium Romanowych.

Poczesne miejsce zajmują we wspomnieniach Awałowa pertraktacje dyplomatyczne na 
tle sporów między Gruzją i Armenią, jak też łączący się z nimi problem przynależności
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okręgu i portu Batumi. Problematyka ta była poruszana przy okazji innych spraw w okresie 
konferencji międzynarodowych w Londynie w lutym i marcu, a także w San Remo - w kwiet
niu 1920 roku. Awalow - jako jeden z uczestników tych konferencji z ramienia Gruzji - 
opisuje dosyć szczegółowo kulisy sporu gruzińsko-ormiańskiego o Batumi. Przedstawia jego 
ważne znaczenie strategiczno-militame dla obydwu sąsiadujących ze sobą republik. Jedno
cześnie Awalow obarcza w dużym stopniu odpowiedzialnością za fakt braku porozumienia 
w tej kwestii delegację gruzińską, nie godzącą się na formalne podkreślenie specjalnych praw 
tranzytowych Armenii w tym portowym mieście.

Kolejnym ważnym epizodem w próbach wzmocnienia międzynarodowej pozycji Gruzji, 
opisanym w książce, którego autor byl uczestnikiem, jest sprawa przyjęcia Gruzji do Ligi 
Narodów. Członkowstwo w organizacji mogłoby przyśpieszyć formalne uznanie republiki 
przez inne państwa. Prośba Gruzji o przyjęcie do Ligi Narodów wystosowana w listopadzie 
1920 roku została odrzucona na jednym z jej grudniowych posiedzeń. Awaliszwili przedsta
wia wypowiedzi przedstawicieli różnych państw - członków Ligi Narodów, opowiadających 
się za lub przeciwko przyjęciu Gruzji do tej międzynarodowej organizacji. Najistotniejsze dla 
niepowodzenia sprawy było przytoczone przez Awałowa stanowisko przedstawicieli Angin 
i Francji zamykające się w konstatacji, iż Gruzja nie może być przyjęta do Ligi Narodów, 
gdyż nie można zagwarantować - wynikającego z paktu organizacji - obowiązku obrony 
Gruzji jak swojego członka w przypadku agresji z zewnątrz wobec tego państwa.

Ostatni epizod w dyplomatycznej historii Gruzji, którego świadkiem byl Awalow, to uznanie 
de iure Gruzji przez wielkie mocarstwa w styczniu 1921. Opisując to wydarzenie wskazuje on na 
pewnego rodzaju odcięcie się mocarstw od różnego rodzaju konsekwencji tego kroku - np. w 
przypadku zagrożenia zewnętrznego Gruzji i braku pomocy wojskowej innych sygnatariuszy 
paktu Ligi Narodów, pomimo iż ów pakt nakładał na nich obowiązek obrony każdego członka 
Ligi Narodów w przypadku nie nie sprowokowanego ataku ze strony innego państwa.

Praca Awałowa kończy się na przedstawionym w kilku zdaniach opisie agresji i zajęcia 
Gruzji przez wojska radzieckie w ciągu lutego i marca 1921 i w konsekwencji upadku 
Demokratycznej Republiki Gruzji.

Już samo naszkicowanie kilku zaledwie problemów opisanych w pracy może dać nam 
przeświadczenie o dużej wartości książki nie tylko dla badaczy dziejów Gruzji, ale dla 
wszystkich zainteresowanych trudno dostępną wiedzą o krótkim, dramatycznym okresie jej 
niezawisłej państwowości. W tym krótkim omówieniu pracy skoncentrowano się jedynie na 
tych problemach i wydarzeniach, w których Awalow brał udział jako naoczny świadek lub 
czynny dyplomata. Należy podkreślić cenną pamiętnikarską stronę jego pracy, dopełniającą, 
a niekiedy nawet uzupełniającą, luki w oficjalnych dokumentach dyplomatycznych i relacjach 
- mówiących o polityce wielkich mocarstw wobec Gruzji i kierunkach działalności dyploma
tów gruzińskich. W niniejszej informacji pominięto obszerne fragmenty książki, w których 
Awaliszwili przedstawia swoje komentarze, a często cytuje różpego rodzaju dokumenty, 
dotyczące innych równie ważnych problemów z zakresu stosunków wewnętrznych i polityki 
międzynarodowej Gruzji w latach 1918-1921. Pomagają one poznać stosunek polityków 
wobec nieomal współczesnych im wydarzeń, zwłaszcza działaczy tak doświadczonych jak 
Zurab Awalow.

Na zakończenie należałoby wyrazić ubolewanie, iż ten cenny pamiętnik jest praktycznie 
nie znany. Jego spopularyzowaniu, a być może zainspirowaniu do nowego wydania służyć ma 
niniejsze omówienie. Istnieje zarazem potrzeba spopularyzowania także i innych dzieł wydru
kowanych przez oficynę wydawniczą CHALIDZE (Czalidze) z Nowego Jorku.
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M.A. Filina, Gruzino - polskije litieraturnyje wzaimoswjazi XIX-XX wieków, Tbilisi 1991,
Izdatielstwo Tbilisskogo Uniwersitieta, ss.207

Polsko - gruzińskie związki literackie to temat mający bardzo dawną tradycję badawczą 
i bogatą, ale ogromnie rozproszoną literaturę. Maria Filina-Ramiszwili, obecnie profesor Uni
wersytetu Tbiliskiego podjęła trud całościowego opracowania tego zagadnienia. Wydana przed 
paru laty książka jest pracą habilitacyjną autorki, która analizuje w niej różne aspekty i etapy 
związków literatur obu narodów. Omawia życie i działalność literacką polskich zesłańców 
w Gruzji w drugim trzydziestoleciu XIX w., wpływ twórczości Adama Mickiewicza na litera
turę gruzińską, przekłady Wepchis Tkaosani Szoty Rustawelego na język polski, związki 
gruzińskich pisarzy drugiej połowy XIX w. z literaturą polską oraz przekłady gruzińskiej poezji 
XX wieku na język polski.

W pracy wykorzystana została bogata literatura przedmiotu - około 220 pozycji bibliog
raficznych w języku polskim (blisko połowa tytułów), gruzińskim i rosyjskim.

Praca wydana została w tzw. małej poligrafii i w bardzo niewielkim nakładzie 300 
egzemplarzy. Dziś prawdopodobnie jest już i w Gruzji zupełnie niedostępna.

A.W.

A. Menteszaszwili, lz istorii wzaimootnoszenij gruzinskogo, abchazskogo i osetinskogo 
narodow (1918 -1921 gg.) Tbilisi 1990, ss.80.

Gruzja od kilku co najmniej lat wstrząsana jest wydarzeniami, których podłoże stanowią 
tendencje separatystyczne ujawnione zwłaszcza w Abchazji i Południowej Osetii. Najsilniejszy 
separatyzm przejawili Abchazi. Wyraził się on m.in. w deklaracjach Rady Najwyższej Abcha- 
skiej Autonomicznej Republiki Radzieckiej z kwietnia 1990 r.

Autor skromnej objętościowo, ale ważnej książki próbuje znaleźć korzenie owego separa
tyzmu abchaskiego i osetyriskiego sięgając do wydarzeń lat 1918-1921. Jego praca składa się 
z dwóch części. W pierwszej przedstawił stosunki gruzińsko-abchaskie w latach 1918-1921. 
W drugiej omówił wydarzenia i ocenił majowe powstanie 1920 r. w Południowej Osetii.

Menteszaszwili źródeł abchaskiego separatyzmu szuka zarówno w polityce Rosji carskiej 
jak i Rosji sowieckiej. Na przełomie XIX i XX w. władze kilkakrotnie próbowały naruszać 
integralność terytorialną ówczesnej Gruzji, zwłaszcza w Abchazji. Powstała w listopadzie 
1917 r. Abchaska Rada Ludowa podjęła jednak po rozmowach z przedstawicielami Rady 
Narodowej Gruzji decyzję o wejściu w skład republiki z szeroką autonomią. Jeszcze wiosną 
1919 r. nowo wybrana Rada narodowa Abchazji potwierdziła, że Abchazja jest częścią demo
kratycznej republiki Gruzji, jako jej autonomiczna część. Jednakże już w 1918 r. np. bolszewicy 
abchascy stawiali sprawę przyłączenia okręgu suchumskiego czyli Abchazji do Czamomorsko- 
Kubańskiej Republiki Radzieckiej.

Po zajęciu Gruzji przez bolszewików tylko początkowo uznawano stan, który ukształtował 
się w latach 1918-1921. Już wkrótce polityka władz sowieckich doprowadziła do tego, że 
bolszewicy uznali konieczność ogłoszenia Abchazji samodzielną republiką, a partyjną organi
zację nazwali Komunistyczną Partią Abchazji. Wyszli oni bowiem z założenia, że skoro 
demokratyczna Gruzja przyznała Abchazji autonomię, to władza sowiecka powinna dać więcej 
- tj. ogłosić niepodległość pokazując tym samym, że jest bardziej postępowa w rozwiązaniu 
problemu narodowościowego. Abchazja traktowana była wprawdzie jako autonomiczna część
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Gruzji sowieckiej przez całą dekadę (1921-1931), ale do 1931 r. funkcjonowała jako Abchaska 
Socjalistyczna Republika Radziecka i dopiero wtedy stała się republiką autonomiczną w skła
dzie Gruzji.

Separatyzm południowo-osetyński także ukształtował się pod wpływem bolszewickim. 
W marcu 1920 r. na posiedzeniu Kaukaskiego Krajowego Komitetu Rosyjskiej Komunistycznej 
Partii bolszewików ogłoszono decyzję o proklamowaniu sowieckiej władzy w Południowej 
Osetii, a w maju tego roku Komitet Rewolucyjny podjął decyzję o przyłączeniu tego kraju do 
Rosyjskiej Federacji. Władze demokratycznej Gruzji zareagowały na wybuch powstania w Po
łudniowej Osetii wysłaniem oddziałów regularnej armii i gwardii narodowej. Rewkom Osetii 
zwrócił się o pomoc do Rosji Sowieckiej. T a jednak wtedy nie zdecydowała się czynnie poprzeć 
separatystów.

Książka A. Menteszaszwilego prezentuje niewątpliwie gruziński punkt widzenia. Jest 
jednak cenna, gdyż autor sięgnął do materiałów archiwalnych znajdujących się w zbiorach 
Uniwersytetu Harwarda, do tej pory niewykorzystywanych przez badaczy.

Marek Mądzik

Okkupacija ifakticzeskaja aneksija Gruzii. O politiczeskoj iprawowoj ocenkie naruszenija 
dogowora mieżdu Gruziej a Sowietskoj Rossijej ot 7 maja 1920 goda. Dokumienty i 
materiały. Tbilisi 1990, ss.110

Recenzowane wydawnictwo stanowi jednąz pierwszych prób innego spojrzenia na stosun
ki gruzińsko-radzieckie, zwłaszcza zaś na wydarzenia lat 1920-1921. W czerwcu 1989 r. 
Prezydium Rady Najwyższej (istniejącej jeszcze) Gruzińskiej Republiki Radzieckiej powołało 
z udziałem znanych historyków specjalną Komisję, która miała dać polityczną i prawną ocenę 
naruszenia przez Rosję Sowiecką traktatu zawartego 7 maja 1920 r. z Gruzją. Efekt prac Komisji 
został zawarty w specjalnej konkluzji. Stwierdzono w niej jednoznacznie, iż niepodległa, 
demokratyczna republika gruzińska zmuszona najpierw do zawarcia traktatu pokojowego, stała 
się następnie obiektem agresji ze strony Rosji Sowieckiej. Armia Czerwona wkroczyła do 
Gruzji, okupowała jej terytorium a następnie dokonała zwyczajnej aneksji. To więc, co do tej 
pory przedstawiano jako zwycięstwo władzy radzieckiej w Gruzji było w świetle ówczesnego 
prawa i stosunków międzynarodowych agresją, w dodatku niczym nie usprawiedliwioną.

Taki był zresztą od początku punkt widzenia rządu emigracyjnego Gruzji, który wyraźnie 
stwierdzał w swoich deklaracjach, iż rząd Rosji Sowieckiej brutalnie naruszył międzynarodo- 
wo-prawny status niezawisłej i suwerennej republiki, zignorował zasadnicze ustalenia traktatu 
pokojowego z 7 maja 1920 r. i bez jakiejkolwiek istotnej przyczyny rozpoczął działania 
wojenne.

Owa ocena wydarzeń lat 1920-1921 stanowi jakby wstęp do zaprezentowanego w książce 
wyboru dokumentów obrazujących imperialną politykę Rosji wobec Gruzji. Jest tych dokumen
tów dwanaście. W wyborze znalazł się tekst traktatu między Rosją a Gruzją z 1783r., który 
oznaczał przyjęcie protektoratu rosyjskiego oraz manifest Aleksandra I z 12 września 1801 r. 
o włączeniu Gruzji do Rosji, co stanowiło złamanie układu 1783 r. Najbardziej interesujące 
dokumenty pomieszczone w książce dotyczą jednak okresu 1916-1921. Autor wyboru, znany 
historyk A. Menteszaszwili, odnalazł je w Georgian Archive znajdującym się w Uniwersytecie 
Harwarda w Bostonie (USA). Są to m.in. memoriał przedstawiony przez delegację Gruzji na 
konferencji pokojowej w Paryżu 14 marca 1919 r. zawierający polityczne i terytorialne
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postulaty strony gruzińskiej; tekst traktatu pokojowego między Gruzją a Rosją Sowiecką 
z 7 maja 1920 r. wraz z tajnymi dodatkowymi protokołami, w których Gruzja godziła się na 
swobodę działania dla organizacji komunistycznych; sprawozdanie, w którym przedstawione 
zostały zabiegi Gruzji o przyjęcie do Ligi Narodów w 1920 r., atakże oświadczenie rządu Gruzji 
z kwietnia 1921 r. o wtargnięciu na terytorium państwa sowieckich wojsk.

Warto podkreślić, że dokumenty te znalazły się w obiegu naukowym po raz pierwszy i to 
nadaje szczególną wartość omawianej pozycji.

Marek Mądzik

Gruzini w Wojsku Polskim ("Polska Zbrojna" 1993)

Po agresji sowieckiej na Gruzję i likwidacji jej niepodległego bytu, nowoutworzony rząd 
emigracyjny nie tracił nadziei na odzyskanie suwerenności. Zdemobilizowaną armię zastąpić 
miały nowe kadry wyszkolone za granicą. Od 1922 roku starannie wyselekcjonowani gruzińscy 
oficerowie i podchorążowie przybywali do Polski, aby zdobyć tu wojskowe wykształcenie 
i praktykę we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. W Warszawskiej Szkole Podchorążych 
utworzono tzw. Pluton Gruziński; jej absolwenci kontynuowali naukę przede wszystkim 
w Grudziądzu i Bydgoszczy.

Na mocy ustawy z 23 marca 1922 r. “obywatele państw innych mogli w wyjątkowych 
wypadkach pełnić służbę w WP kontraktowo, za osobnym zezwoleniem Prezydenta Rzeczypo
spolitej”. Wg danych z 1928 r. zdecydowaną większość oficerów kontraktowych stanowili 
Gruzini.

Ich skomplikowane losy opisał Andrzej Czesław Żak w artykule “ Szkoda, że jest oficerem 
kontraktowym” (PZ nr 187, z dn. 24-26.09.93). Tytuł zaczerpnięty został z opinń służbowej, 
wystawionej Dymitrowi Szalikaszwili. Ten obdarzony wieloma zaletami i zasłużony żołnierz 
miał wszelkie dane, aby zrobić błyskotliwą karierę wojskową. Przeszkodą był status oficera 
kontraktowego, uniemożliwający pełne wykorzystanie jego możliwości.

Urodzony w 1896 r. w Tyflisie Dymitr Szalikaszwili przyjechał do Polski w ramach 
polsko-gruzińskiej umowy wojskowej. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Wojennej rozpoczął 
służbę w elitarnym 1 Pułku Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego. W Polsce założył rodzinę - 
jego młodszy syn - Jan piastuje obecnie najwyższe stanowisko w amerykańskich siłach 
zbrojnych (PZ nr 186, z dn. 23.09.1993 r.).

Dymitrowi karierę wojskową przerwała wojna. W 1939 roku, jako major dypl. wyruszył na 
front. Po klęsce wrześniowej trafił do niewoli niemieckiej i tu jego związki z Polską urwały się.

Losy części gruzińskich oficerów miały bardziej tragiczny finał. Męczeńską śmierć z rąk 
NKWD ponieśli: Jerzy Mamaładze, Arkadiusz Schirtładze, Aleksander Tabidze, Bazyli i Mi
chał Rusjaszwili.

Informacje o nich uzupełniła Zuzanna Gąjowniczek w artykule “NKWD o Gruzinach - 
oficerach WP” (PZ nr 207 z dn. 22-24.10.93 r.); wymienieni oficerowi byli więźniami obozów 
w Kozielsku i Starobielsku. Na liście ofiar NKWD znalazł się również syn Aleksandra Tabidze 
- Bronisław.

Autorka przytoczyła odkryty niedawno w archiwach moskiewskich “Wykaz oficerów byłej 
Armii Polskiej narodowości kaukaskich według danych 4 wydziału 2 Oddziału Głównego 
Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego”. Wynika z niego, że funkcjonariusze NKWD, z nie 
wyjaśnionych do końca powodów, interesowali się Gruzinami, służącymi w Wojsku Polskim.
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Wśród 22 oficerów, wymienionych w dokumencie, znalazły się nazwiska: gen. Aleksandra 
Eristawi, por. G. Zurabiszwili, ppłk Dż. Kanczeli, płk Kandelaki, gen. Czcheidze, kpt. Indżiji, 
gen. Zachariadze, płk Wiktora Cchakaji oraz dwóch oficerów o nie ustalonych stopniach - 
Kitiszwilego i Imnadze.

Inne dokumenty z tajnych archiwów NKWD opublikował W. Materski w artykule “Jeszcze 
o Gruzinach, oficerach WP” (PZ nr 220, z dn., 12-14.11.93 r.). Sporządzony przez szefa obozu 
kozielskiego Korolewa i szefa obozowego Oddziału II Demidowicza raport, wymienia m.in. 
nazwiska trzech oficerów kontraktowych: kpt. Michała Rusjaszwili, mjr Aleksandra Kipiani 
i ppłk. Aleksandra Tabidze. Wszyscy trzej zostali przekazani z obozu kozielskiego do Moskwy 
na śledztwo i prawdopodobnie ponieśli tam śmierć.

Stanisław Bartosz w notatce “Jeszcze o Gruzinach w WP” (PZ nr 198 z dn. 11.10.93 r.) 
wzbogacił listę zasłużonych dla Polski oficerów gruzińskich o kilka kolejnych nazwisk. 
W czasie II wojny światowej pik Aleksander Wacznadze był II dowódcą piechoty dywizyjnej 
28 DP w Warszawie, zaś płk Roman Gwelesiani - II dowódcą piechoty dywizyjnej 6 DP oraz 
Dowódcą Obszaru Warownego Kraków. We wrześniu 1939 r., w bohaterskiej obronie Warsza
wy uczestniczyli: mjr piechoty Artemi Aroniszydze i ppłk dyplomowany Walerian Tewzadze.

Wszyscy ci oficerowie narażali lub poświęcili życie dla Polski, choć prawdopodobnie 
zdawali sobie sprawę, że obrana droga przestała prowadzić do zbrojnego zrywu w Gruzji. Ten 
fakt godny jest podkreślenia ponieważ po klęsce wrześniowej część cudzoziemców opuściła 
zwyciężonych i stanęła po stronie zwycięzców.

Roland Młynik

Eduard Szewardnadze, Przyszłość należy do wolności, przełożyła z ros. K. Damm, War
szawa 1992, wyd. “Sorbog”, s. 302.

Książka mająca z założenia być historią życia polityka, pisana z perspektywy punktu 
przełomowego w jego karierze, podporządkowana jest jednej tezie: obronie działalności Sze
wardnadze w okresiepieriestro jki i głasnosti, kreowaniu go na czołowego bojownika o wolność 
i demokratyzację systemu sowieckiego. Tym wzmiankowanym punktem przełomowym, z per
spektywy którego pisana jest ta spowiedź polityczna, stało się złożenie dymisji z funkcji 
państwowych i partyjnych (20 grudnia 1990 r.) i pucz sierpniowy 1991 r.

Mimo współpracy przy pisaniu z dwoma fachowcami pióra (Tejmurazem Stiepanowem 
i Siergiejem Tarasienko) książka ma bardzo osobisty ton narracji, sugestywność sprzyjającą 
przyjęciu argumentów autora. Przekonuje przedstawiona ewolucja osobistych stosunków z Mi
chaiłem Gorbaczowem - od pamiętnej rozmowy w Picundzie ("Wszystko przegniło. Trzeba 
zmieniać"), poprzez propozycję przyjazdu Szewardnadze do Moskwy i objęcia teki ministra 
spraw zagranicznych, narastające trudności, kontrowersje i falę krytyki, po niespodziewane - 
jak wydawało się postronnym obserwatorom - rozstanie, które na kartach książki sprawia 
wrażenie logicznej konsekwencji.

Część historyczna rozczarowuje, nie tylko z uwagi na swą skromność i powierzchność. 
Nawet jej nie rozszerzając objętościowo mógł człowiek tak dalece wprzęgnięty w sprawy 
wewnętrzne Gruzji i w sam system sowiecki powiedzieć dalece więcej, głębiej, prawdziwiej. 
Za interesujące uznać należy przede wszystkim spojrzenie na wojnę w Afganistanie, kulisy 
“szczytów” sowiecko-amerykariskich w Reykjaviku i na Malcie, a ze spraw odmiennego 
charakteru - tragedię czamobylską i perturbacje wokół filmu Tengiza Abuladze “Pokuta”, który
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bez pomocy Szewardnadze zapewne nie zostałby nigdy zrealizowany. Przyznam, że dziwi mnie 
tendencja przedstawienia wojny o Kuwejt, w szczególności ocena Saddama Husaina ("Surowy, 
władczy, o silnej woli, ale oczywiście - mądry człowiek").

Z punktu widzenia polskiego czytelnika zapewne najbardziej interesujący jest fragment 
odnoszący się do spraw sierpnia 1980 r., rozwoju Solidarności i wprowadzenie w Polsce stanu 
wojennego.

W kwestii zasadności obaw o interwencję zbrojną wspomnienia Szewardnadze nie rozwie
wają niejasności - z jednej strony pisze on, iż obawy te były “nie bezpodstawne”, a z drugiej 
cytuje zdecydowane wypowiedzi Susłowa, iż o interwencji “nie może być nawet mowy”.

Brakuje zupełnie wątku katyńskiego, a jak wiadomo z udostępnionych jesienią 1992 r. 
dokumentów także Szewardnadze był konsultantem Gorbaczowa w tej kwestii (przyznanie się 
ZSRR do zbrodni).

Podsumowując swą książkę Szewardnadze stwierdza, iż napisał ją  “w obronie demokracji 
i wolności”. Być może tak subiektywnie to odczuwa, ale czytelnik odnosi przemożne wrażenie, 
że powstała ona przede wszystkim dla “obrony działalności i dalekowzroczności” autora. 
W każdym wypadku książkę Eduarda Szewardnadze warto przeczytać.

wm

“Herold”, Warszawa 1993, ss.71

Pismo “Herold”, jak informuje jego Redakcja w krótkim Wstępie “jest wydawane przez 
Warszawski Klub Narodowo-Demokratycznej Partii Gruzji i będzie się ukazywało dwa razy do 
roku. Pragniemy na jego łamach zapoznawać polskich czytelników z sytuacją wewnętrzną 
i międzynarodową naszego kraju”.

Redaktorem “Herolda” jest Angia Kachiani, jego zastępcą Gocza Szatiriszwili, w skład 
kolegium redakcyjnego wchodzą: Lewan Burdżanadze, Irakli Dżulabaszwili, Iwane Machnia- 
szwili i Mamuka Matiaszwili.

Numer pierwszy otwiera niewielki artykuł Goczy Szatiriszwili pt. Gruzja czy Georgia, 
w którym autor przypomina nazwę swego kraju używaną często w Polsce w XIX w. - Georgia 
i sugeruje, że nazwa ta powinna zastąpić używaną obecnie nazwę - Gruzja, pochodzącą 
z rosyjskiego i będącą również zniekształconym zapożyczeniem tureckim lub irańskim. W obe
cnie przyjętej formie nazwa ta “nie znaczy nic” i nie jest poprawna.

Na dalszych stronach znajdujemy materiały informacyjne o Narodowo-Demokratycznej 
Partii Gruzji: krótki zarys jej historii od 1917 roku oraz statut. Znana działaczka NDPG Irina 
Sariszwili pisze o międzynarodowej sytuacji Gruzji {Moje rozważania), a członek Rady 
Państwa Giorgi Kobachidze o uwarunkowaniach jej polityki wewnętrznej {Polityka i odpowie
dzialność).

Sytuacji w Gruzji poświęcony jest też blok wypowiedzi Eduarda Szewardnadze zawiera
jący przemówienie w parlamencie oraz wywiady dla “Izwiestii” i dla “Spiegla”.

O historycznych, politycznych i prawnych aspektach konfliktu gruzirisko-osetyjskiego 
wypowiadają się uczeni z Centrum Badań Stosunków Narodowościowych Akademii Nauk 
Gruzji. Konfliktowi abchaskiemu poświęcony jest artykuł G. Szatiriszwili Abchaski węzeł.

W dziale Sylwetki polityków A. Kachiani i G. Szatiriszwili piszą o Dżabie Joselianim 
{Barwnapostać i Dżaba Joseliani) i zamieszczają wywiad z nim, opublikowany przez “Mosko- 
wskijeNovosti”.
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Pierwszy numer “Herolda” zamykają wspomnienia A. Kachianiego i G. Szatiriszwili o 
Merabie Kostawa, organizatorze Grupy Helsińskiej w Gruzji, wieloletnim więźniu sowieckich 
obozów, “sumieniu narodu gruzińskiego”.

Przekładu zamieszczonych w numerze materiałów dokonali: I. Dżulabaszwili, A. Kachiani, 
I. Machniaszwili, M. Matiaszwili, G. Szatiriszwili.

A.W.





VI. N E K R O L O G I

BOHDAN BARANOWSKI 
(1915-1993)

W lipcu 1993 r. pożegnaliśmy na zawsze 
wybitnego historyka, zasłużonego nauczy
ciela akademickiego, honorowego członka 
Towarzystwa Gruzińsko-Polskiego prof, dr 
hab. Bohdana Baranowskiego.

Prof. Baranowski urodził się w Warsza
wie. Tam też ukończył Gimnazjum im. Miko
łaja Kopernika, a następnie odbył studia uni
wersyteckie w zakresie historii, orientalistyki 
i etnografii, które ukończył w 1936 r. Pracu
jąc jako stypendysta w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych doktoryzował się w 1938 r. na 
Uniwersytecie Warszawskim pod kierun
kiem prof. Władysława Tomkiewicza. W la
tach okupacji hitlerowskiej włączył się 
w ruch tajnego nauczania, działając zarazem 
w zbrojnym podziemiu, w szeregach Armii 
Krajowej. Uczestniczył w Powstaniu War
szawskim (ranny w walce).

Po zakończeniu wojny związał się na 
trwale z Łodzią, gdzie w kwietniu 1945 r. 
podjął pracę na Uniwersytecie Łódzkim, któ- 

Prof. dr hab. Bohdan Baranowski rą kontynuował aż do emerytury. Habilitował
(1915 - 1993) się w 1946 r. (UW), tytuł profesora nadzwy

czajnego uzyskał w 1950 r., a zwyczajnego - 
w 1957 r. Pełnił na uczelni cały szereg funkcji z zakresu dydaktyki, jak też organizacji nauki, 
m.in.: dziekana Wydziały Filozoficzno-Historycznego, dyrektora Instytutu Historii, redaktora 
naczelnego Wydawnictwa UŁ. Działał też efektywnie na terenie miasta i województwa, m.in. 
jako: radny Wojewódzkiej Rady Narodowej, członek Prezydium oraz przewodniczący Komisji 
Wychowania, Oświaty i Kultury WRN. Był wielokrotnie nagradzany nagrodami miejskimi, 
resortowymi i rządowymi (m.in. Krzyż Kawalerski OOP, Zasłużony Nauczyciel PRL, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej). Wykształcił około 150 magistrów i 27 doktorów.

Na dorobek naukowy prof. Baranowskiego składa się około 300 pozycji, w tym 35 książek. 
Prezentują one bardzo szeroką sferę zainteresowań badawczych Profesora, w których za 
wiodące uznać należy trzy wątki: zagadnienia gospodarczo-społeczne, w szczególności historia 
regionu łódzkiego; zagadnienia kulturalne; szeroko rozumiana tematyka Orientu. W tym 
ostatnim zakresie wyróżniająsię studia poświęcone tematyce Zakaukazia i Gruzji, atakże prace 
z zakresu historii Turcji i świata muzułmańskiego.

73



Prace Profesora poświęcone problematyce gruzińskiej i zakaukaskiej (m.in. Znajomość 
Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, Łódź 1950; Polsko-azerbejdżańskie stosunki 
kulturalne w pierwszej połowie XIX wieku, Łódź 1979; Polskie zainteresowania z XVIII i XIX 
wieku kulturą Gruzji, Łódź 1983) stworzyły solidny punkt wyjścia dla opracowania wraz 
z synem Krzysztofem dwóch oryginalnych, obszernych syntez: Historia Gruzji (Ossolineum 
1987) iHistoriaAzerbejdżanu (Ossolineum 1987). W dużym stopniu dzięki prof. Baranowskie
mu utrzymywane były przez wiele lat wzajemnie cenione stosunki pomiędzy historykami 
polskimi i gruzińskimi. To on właśnie doprowadził do zawarciapierwszej umowy międzyuczel
nianej (Łódź-Tbilisi) o współpracy naukowo-dydaktycznej, a także wysunął myśl powołania 
Zespołu Polsko-Zakaukaskich Badań Naukowych. Działalność tę doceniło Towarzystwo Gru- 
zińsko-Polskie nadając prof. Baranowskiemu (28 marca 1992 r.) - jako osobie szczególnie 
zasłużonej na polu popularyzacji kultury, sztuki i historii Gruzji - tytuł honorowego członka 
Towarzystwa.

wm

MIKOŁAJ (NIKOLOZ) MATIKASZWILI 
(8.IV.1900-30.IX.1993)

Mikołaj (Nikołoz) Matikaszwili 
(1900- 1993) 

fot. S. Kuruliszwili

Był prawdopodobnie ostatnim z żyją- 
cych w Polsce świadków i uczestników wy
darzeń sprzed lat siedemdziesięciu paru, kie
dy to Gruzja, podobnie jak Polska po ponad 
stuletniej niewoli odzyskała niepodległość; 
był jednym z tych, którzy bronili tej niepod
ległości do końca. Losy rzuciły go do Polski, 
również od niedawna wolnej. Tu znalazł dru
gą ojczyznę, której niezawisłości także przy
szło Mu bronić.

N ikoloz M atikaszw ili u rodził się 
8.IV.1900 r. w Sagaredżo w Kachetii, we 
wschodniej Gruzji. Jego rodzicami byli Lau- 
rencjusz i Maria z d. Golisaszwili. Krajan, 
bliski krewny i niemal rówieśnik wybitnego 
gruzińskiego poety Giorgi Leonidze, szkołę 
średnią ukończył w Tyflisie i tam, w stolicy 
niepodległej już Gruzji, rozpoczął studia 
agronomiczne. Młoda armia gruzińska po
trzebowała dowódców, rzucił więc studia 
aby wstąpić do szkoły oficerskiej. Ukończyć 
jej jednak nie zdążył. W lutym 1921 roku 
bolszewicy bez wypowiedzenia wojny na- 
padli na Gruzję. Mimo miażdżącej przewagi
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nieprzyjaciela mala armia gruzińska ponad miesiąc stawiała bohaterski opór, wycofując się ku 
morzu, w kierunku Batumu. Wraz z wojskiem odstępował na zachód rząd Demokratycznej 
Republiki Gruzji. W śród tych, którzy stawili najeźdźcom najbardziej zacięty opór, byli podcho
rążowie tyfliskiej Szkoły Oficerskiej - “junkrebi” - a wśród nich Nikoloz Matikaszwili. Po 
kapitulacji Batumu 18marca 1921 r. wraz z rządem Republiki opuścili na pokładach francuskich 
okrętów wojennych Gruzję, udając się na emigrację.

Początkowo szkoła znalazła schronienie w Grecji, ale po zmianach politycznych, które 
wkrótce w tym kraju nastąpiły, zamknięto ją. Podchorążych oraz grupę gruzińskich generałów 
i wyższych oficerów przyjęła Polska.. Patronował tej sprawie Marszałek Piłsudski, dla którego 
Nikoloz Matikaszwili do końca życia żywił ogromny szacunek. “To był geniusz, niedoceniony 
przez swoich” - powiedział na krótko przed śmiercią.

Latem 1922 r. Nikoloz Matikaszwili wraz z kolegami znalazł się w warszawskiej Szkole 
Podchorążych (klasa 47/48), którą ukończył po roku. W 1923 r. został podporucznikiem 
i wkrótce rozpoczął służbę w Wojsku Poslkim jako oficer kontraktowy. W latach 1930-1932 
studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie.

Kiedy w 1921 r. “junkrebi” opuszczali Gruzję, wierzyli, że wrócą do wolnego kraju. Tak 
się jednak nie stało. Polska, która Nikolozowi Matikaszwili udzieliła schomienia, jak się 
początkowo wydawało, tylko na krótko, stała się Jego drugą ojczyzną. Tu otrzymał szlify 
oficerskie, tu ukończył studia wojskowe, tu też w późniejszym okresie założył rodzinę, żeniąc 
się z córką warszawskiego przemysłowca.

Kiedy we wrześniu 1939 r. wybuchła wojna, kapitan Matikaszwili służył w 19 p.p. we 
Lwowie. Był adiutantem szefa sztabu. Walczył pod Dobrzykowem. Ranny w twarz, dostał się 
do niemieckiej niewoli.

Po wojnie został wcielony do wojska, a ponieważ znał dobrze język rosyjski, znalazł się 
w sztabie gen. Świerczewskiego, gdzie było wielu sowieckich doradców. Układał tam regula
miny. Wkrótce jednak przedwojennych oficerów zaczęto z wojska usuwać. Kapitana Matika
szwili awansowano do stopnia majora i odesłano na emeryturę. Sam mówił, że los był wówczas 
dla niego łaskawy... jego najbliższy przyjaciel, rtm. Kwaliaszwili spędził w sowieckim łagrze 
kilkanaście lat.

Mimo zmian zachodzących w kraju w późniejszym okresie, do służby wojskowej już nie 
wrócił. Od lat mieszkał z Żoną w otoczonym ogrodem domu w Zalesiu Dolnym, pełnym 
gruzińskich książek, nut i czasopism. Był człowiekiem czynnym, nie ograniczał się do pracy 
zarobkowej, miał wiele zainteresowań - zajmował się muzyką, poezją, tłumaczył z języka 
gruzińskiego, interesowało Go zresztą wszystko co Gruzji dotyczyło. Dzięki swemu sławnemu 
krewnemu - Giorgi Leonidze, otrzymywał stale z kraju książki, czasopisma, gazety. Na jego 
też zaproszenie udało Mu się parę razy ojczyznę odwiedzić.

Był wieloletnim, aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, pub
likował w “Przeglądzie Orientalistycznym” (m.in. pracaKultura muzyczna Gruzji, 1970). Wraz 
ze swym wcześniej zmarłym przyjacielem rtm. M. Kwaliaszwili przez wiele lat gromadził 
materiały do książki o losach podchorążych tyfliskiej Szkoły Oficerskiej. W 1988 r. praca 
ukazała się w Paryżu, w gruzińskim czasopiśmie “Iweria”, w 1990 już jako osobna książka - 
Junkrebi wydana została w Tbilisi.

Choć w ostatnich latach Nikoloz Matikaszwili ze względu na wiek i stan zdrowia rzadko 
już opuszczał swój dom w Zalesiu, brał jednak czynny udział we wszystkich niemal organizo
wanych w Warszawie przez Towarzystwo Gruzińsko-Polskie spotkaniach i uroczystościach; 
odwiedzał wystawy i służył pomocą w ich organizacji, zabierał głos w dyskusjach. Od 1992 r.
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był honorowym członkiem Towarzystwa. W tych z każdym rokiem trudniejszych wyprawach 
z Zalesia do Warszawy, towarzyszyła p. Mikołajowi Żona.

Kiedy w 1991 r. udzielał p. Mikołaj wywiadu dziennikarzowi z “Gazety Stołecznej”, mówił 
o swej rychłej śmierci. Ta myśl powracała później coraz częściej; swój bogaty księgozbiór 
przekazał Instytutowi Orientalistycznemu Uniwersytetu Warszawskiego, część trafiła do insty
tucji naukowych Tbilisi.

Zmarł w Zalesiu 30.IX.1993 r. a Jego okryta gruzińskim sztandarem trumna spoczęła na 
Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

A.W.

* * *

SPROSTOWANIE

W nr II “Pro Georgia”, w tekście A. Stawarza Wieczór gruzińsko - polski z powodu braku na 
kasecie nagrania części dyskusji prowadzonej w czasie tego spotkania, nastąpiło zniekształcenie jej 
fragmentu odnoszącego się do losów “polskich” Gruzinów w czasie okupacji niemieckiej.

Fragment dyskusji dotyczący ks. archimandryty G. Peradze, odnosił się nie do jego śmierci 
lecz do jego związków ze sprawą aresztowania i zaginięcia trzech Gruzinów jesienią 1939 r. 
oraz krążących w środowisku gruzińskim podejrzeń G. Peradze o współpracę z NKWD.

Za to zniekształcenie osoby zainteresowane przepraszam.

Redaktor
A.Woźniak






