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ŚWIĘTY DAWID

napisał Eliasz II
Katolikos–Patriarcha Całej Gruzji

 Już w IX wieku przed narodzeniem Chrystusa, Bóg, przez usta króla 
Izraela, Dawida, rzekł: „Pomocy udzieliłem mocarzowi, wywyższyłem 
wybrańca z ludu mego”. Zaprawdę, nastaje taki dzień i czas, kiedy Bóg 
wywyższa swego wybrańca, który musi dźwigać krzyż całego narodu.
 Człowiekowi trudno jest dźwigać krzyż, jednak przeważnie bierze on 
swój krzyż i swoje cierpienia. Są jednak wybrańcy Boży, szczególnie lu-
dzie – ludzie błogosławieni – którym Bóg daje dźwigać krzyż narodu: 
właśnie takim był wielki król, Dawid Agmaszenebeli (Budowniczy).
 Trudne były jego czasy. Królowi Gruzji przeciwstawiali się książęta, 
niepokoili go Turcy Seldżuccy, wewnętrzni i zewnętrzni wrogowie. Mie-
czem walczyli nasi królowie, cały naród walczył, by ratować ojczyznę. 
Kraj niemal konał, przelewając krew, i właśnie w takiej godzinie dla rato-
wania Gruzji Bóg wybrał na króla Dawida Agmaszenebeli. Jego zasługi 
są opisane w Żywocie Kartlii (Kartlis Cchowreba). Wiele wojen i wiele 
niebezpieczeństw zniósł wielki król, ale najboleśniejsze i ciężkie były dla 
niego, prawdopodobnie, walki wrogów wewnętrznych.
 Historia podaje, że takich wrogów było w Gruzji mnóstwo.
 Kiedy czytamy żywot Dawida Agmaszenebeli, przed nami staje nie 
tylko wspaniały król, nie tylko wybitny mąż stanu, lecz także nauczyciel 
Gruzji, duchowny ojciec Gruzji.
 Wówczas Gruzja miała wybitnych duchownych ojców, miała katoli-
kosa, lecz prawdziwym ojcem Gruzji był król i świadectwem tego jest 
jego Kanon Pokutny (Galobani Sinanulisani).
 Jest to zadziwiający utwór, który możemy porównać z Wielkim Ka-
nonem Pokutnym św. Andrzeja z Krety lub z Wyznaniami świętego Au-
gustyna. Jest on niczym lustro króla Dawida, jego duszy, jego życia we-
wnętrznego.

ARTYKUŁY  I  STUDIA

Pro Georgia, 2011, t. 21, s. 7-10
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 Jeśli przyjrzyjmy się pieśni napisanej jako wspomnienie Dawida Ag-
maszenebeli, to zobaczymy godny uwagi dopisek: „Dawid jest zadowo-
lony pełnym sercem, gdyż Ty jesteś doskonały” – tak zwraca się do Boga 
Dawid Agmaszenebeli.
 Pomimo ciężaru krzyża, którego Bóg kazał jemu dźwigać, król mówi 
zadowolony: „Ty jesteś doskonały”.
 Dawid Agmaszenebeli w swoim życiu i w swojej działalności wspiął się 
na drabinę doskonałości. On wiedział, że człowiek może mieć „pełne serce” 
tylko wtedy, gdy stanie się ono Świątynią Bożą, Świątynią Ducha Świętego. 
A to jest możliwe tylko wówczas, gdy człowiek zbliży się do Boga. 
 I on wyczuł, że Bóg jest doskonały, wyczuł to, że serce pełne czystości 
można osiągnąć tylko w pokucie, tylko w spowiedzi.
 Wszystkim wiadomo, że zostało o królu Dawidzie Agmaszenebeli na-
pisanych wiele książek. Nie ma w Gruzji uczonego, pisarza, historyka, 
który nie opisałby jego jaśniejącego oblicza. Dzisiaj jednak musimy jesz-
cze zobaczyć Dawida jako pobożnego, wybitnego teologa.
 Będzie to w pełni możliwe, gdy nasi teolodzy w tym kontekście opra-
cują jego utwór „Galomani Sinanulisani”.
 Sam Dawid Agmaszenebeli mówi, że to jest jego spowiedź. Zdumie-
wający jest jej początek. Król pisze, że przed Bogiem pochyla się każda 
głowa:

   „O, Ty,
   Przed którym pochyla się każda głowa,
   i zgina się wszelkie kolano,
   i sławi Cię każdy język,
   Ty, Słowo,
   i na mnie, spowiadającego się, wejrzyj!”

 Jakaż to skromność! Do kogo zwraca się tym słowem święty król? 
Jakaż wewnętrzna bliskość jest między Bogiem a królem!
 Spowiedź jest tajemnicą. Każdy z was spowiada się u duchownego 
i spowiedź pozostaje tajemnicą. Nikt o niej nie wie, oprócz Boga. Du-
chowny tylko jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a wami; Bóg rzekł: 
„Jeśli odpuścicie grzechy winowajcom waszym, to i Ojciec wasz niebie-
ski odpuści wam grzechy wasze”.
 W pierwszych wiekach częste były przypadki, że człowiek szedł do 
kościoła i głośno wypowiadał swoje tajemnice, swoje grzechy. W tym 

ELIASZ II
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czuło się wielką wiarę i ofi arną miłość pierwszych chrześcijan, i wła-
śnie do nich się upodabnia nasz wielki przodek, kiedy wygłasza wobec 
wszystkich swoją spowiedź.
 Jakie grzechy miał król Dawid, żeby tak poniżać się wobec wszyst-
kich? – często pytają ludzie i śledzą jego żywot.
 Musimy pamiętać, że im wyżej człowiek wspina się po drabinie do-
skonałości, im bardziej zbliża się do Boga, tym bardziej czuje on swoje 
grzechy.
 Widać, że Dawid Agmaszenebeli świetnie znał modlitwę wielkiego 
ojca duchownego Efrema Syryjczyka: „Panie i Władco życia mego, nie 
daj mi ducha próżności, zniechęcenia, pożądania władzy i próżnych słów. 
Daruj zaś słudze Twemu ducha czystości, mądrej pokory, cierpliwości 
i miłości. O Panie, Królu, pozwól mi widzieć moje grzechy i nie osądzać 
brata mego, albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen”. 
Król Dawid uważał tę modlitwę za szczególną.
 Dawid Agmaszenebeli powiadał „Upodobniłeś mnie do obrazu swego, 
ja zaś niskim namiętnościom oddałem się jak niewolnik, naśladowałem 
królów Izraela”. Te słowa wyraźnie opisują jego duchową wyższość. 
 Kto potrafi  powiedzieć: „ja zaś niskim namiętnościom oddałem się jak 
niewolnik”? – tylko święty, tylko duchowo wywyższony. Lecz ten, kto 
jest grzesznikiem i tonie w ziemskich namiętnościach, ten nie widzi swo-
ich grzechów, ten widzi tylko grzechy innych i nie myśli, żeby naprawić 
swoje błędy, a zaczyna od poprawienia błędów swoich bliźnich.
 W ogóle, bogactwo przyciąga i upokarza człowieka. Dawid Agma-
szenebeli osiągnął bogactwo, ale utrzymał duchową wyższość, on wie, 
że wszystko jest przemijające, jest marnością, a umierając i tak wszystko 
zostawiamy.
 Ósma pieśń jest dziełem na skalę światową; nigdy nie miałem takiego 
doświadczenia, nie doznałem takiego odczucia, takiej bliskości z Bogiem. 
Święty Dawid stoi niemal przed Bogiem i mówi, że kiedy wszystko się 
kończy, „kiedy przeminie pora królewskiego panowania, kiedy zgaśnie 
królów majestat, przeżyją się radości i pochylą głowy kwiaty, ktoś inny 
podejmie berło, za innym podąży wojsko, wtedy zmiłuj się nade mną, 
o, Sędzio mój!”
 Chyba żaden król nie wypowiadał takich słów. Dawid prosi o wyba-
czenie wtedy, kiedy wszystko przeminie, kiedy inny król podejmie berło, 
kiedy za innym podąży wojsko, kiedy pozostanie sam wobec swego sę-
dziego – Boga, do którego zwraca się zdumiewającymi słowami: „Proste, 

ŚWIĘTY DAWID
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wypełnione, w Trzech Osobach niepodzielne, w Trzy Słońca wcielone” 
– tylko święty mógł tak powiedzieć.
 Dzięki łasce Bożej, błogosławieństwu Boga, dożyliśmy tego dnia, 
kiedy świętowaliśmy 900-lecie panowania wielkiego króla. Nie zapomi-
najmy, że jesteśmy rodakami Dawida Agmaszenebeli, nosimy w sobie 
te same geny, które miał on, nasz wspaniały przodek. Lecz ten sam talent, 
ta sama duchowość, ta sama wiara, ta sama miłość, ta sama skromność, 
ta sama świętość, które widzicie u niego, dzisiaj w całości nie ujawniają 
się w nas, ale jestem przekonany, że się ujawnią.
 Niech nasz wielki przodek, Dawid Agmaszenebeli błogosławi nas 
i umacnia. Niech Dawid Agmaszenebeli da wam prawdziwą wiarę. Przez 
modły Dawida Agmaszenebli niech Bóg wam da świętość, którą mieli 
nasi przodkowie.
 Niech Bóg błogosławi i umocni was, i całą Gruzję!

Z języka gruzińskiego przełożył 
David Kolbaia

ELIASZ II
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MTSKHETA – GEORGIANS’ NEW JERUSALEM

by Tamila Mgaloblishvili
Tbilisi

 The fi rst replicas of the city of Jerusalem began to appear in different 
parts of the world as early as the fi rst half of the fourth century. Howe-
ver, among them, to my mind, special note must be made of the ancient 
capital of Georgia, Mtskheta, a new Jerusalem, where from the 5th – 10th 
centuries holy service followed the Jerusalem practice – the rights of holy 
service as performed in the church of the holy Sepulchre.
 According to the old Georgian chronicles Moktsevai kartlisai (Co-
nversion of Kartli) and Kartlis Tskhovreba (The life of Georgia) 8th-11th 
cc., the mantle of Elijah the Prophet and the chiton of Christ are buried in 
Mtskheta. They were brought to Mtskheta by the Jews persecuted from 
the Holy Land who kept the secret of their location for several centu-
ries1.
 Beginning from the 320s, after the formal adoption of Christianity in 
Iberia, the attitude of the Georgians to the Holy Land and to the Holy City 
of Jerusalem in particular became special.
According to old Georgian written records, the Illuminator of Kartli, 
Equal-to-the-Apostles St Nino arrived in Kartli from Jerusalem in the 
beginning of the fourth century. She found the fi rst shelter in Urbnisi and 
remained there for a month among the community of Jews for “Hebrew 
language”2.
 After leaving Urbnisi, St Nino arrived in Mtskheta where she develo-
ped close relations with the local Jews.  Jews were among the fi rst people 
converted by her to Christianity, namely Abiatar, fi rst Christian priest in 
Mtskheta, his daughter Sidonia and Sidonia’s female friends. According 
to the Georgian written sources it is clear that St Nino came to Iberia 

Pro Georgia, 2011, t. 21, s. 11-19

1 „ m o q c e v a Á  q a r T l i s a Á ” ,  Z v e l i  q a r T u l i  a g i o g r a f i u l i  l i -

t e r a t u r i s  Z e g l e b i,  I, I. Abuladze edited, Tbilisi., 1963, pp. 127-128, 130.
2 see: „m o q c e v a Á  q a r T l i s a Á ” , I,  p. 117-118; T. M g a l o b l i s h v i l i, k l a r j u l i 

m r a v a l T a v i, p. 169.
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3 see: T. M g a l o b l i s h v i l i, k l a r j u l i  m r a v a l T a v i, p. 169.
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 168-182.
6 P. G u r a n, “The Constantinople - New Jerusalem, At the crossing of sacred space and political 
theology”, in New Jerusalems, Hierotopy and Iconography of Sacred Spaces, ed. A. Lidov, 2009, 
p. 42-46. 
7 S. M a s o n, Josephus and the New Testament, Hendrickson Publishers, 2003, p. 268-269; m o c i -

q u l T a  s a q m e n i  2:16, 25; 4:11, 25; 8:35; 24:27, 44.
8 К. К е к е л и д з е, Иерусалимский Канонарь VII века, 1912; К. К е к е л и д з е, Литургические 
грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение, 1908; 
G. G a r i t t e, Le Calendrier Palestino-Géorgien du Sinaiticus 34 (X-e siècle), ed. G. Garitte, 
1958; Le grand Lectionnaire de l’Eglise de Jerusalem (V-VIII siècle), ed. M. Tarchnischvili, I-II, 
1959-1960, CSCO, vol. 188, 189;  A. R e n o u x, Le codex arménien Jérusalem 121, I,II, 1971; 
A. S h a n i d z e, „x a n m e t i  l e q c i o n a r i ” , Z v e l i  q a r T u l i  e n i s  Z e g l e b i,  

following the tracks of the chiton of Christ. The sources also include 
the story of bringing the chiton by the Mtskheta Jews from Jerusalem to 
Mtskheta and of its secrete burying3. 
 It is to be noted that the stories of converting Iberia to Christianity 
highlight the contribution of the Mtskheta Jews and relate their ancestors 
to the fi rst century Jerusalem4. 
 According to the same sources, the entire teaching of St Nino and her 
history is of Jerusalem, Palestinian origin and therefore shall not be rela-
ted to a different cycle5. 
 Now let us consider how Mtskheta emerged as a New Jerusalem of 
the Georgians thanks to the zealous efforts of St Nino. The term – New 
Jerusalem – here implies the Jerusalem restored by Constantine the Great 
by tracing the holy places of the earthly life of Jesus Christ6. I mean the 
Holy City, where the Jesus Christ was crucifi ed and resurrected, where he 
appeared as a Messiah who was foreseen by prophets in the Old Testa-
ment7.
 The transformation of Mtskheta, ancient Georgian capital, into a Chri-
stian city was also related to the establishment of holy places of Christ’s 
early life in the city. However, together with the foundation of holy sites 
and the translation of holy relics, the foundation of new Jerusalem in 
Mtskheta, unlike other new Jerusalems, was the Jerusalem rite of liturgy 
offi ciated at the Holy Sepulchre. The liturgy in Mtskheta and in all of 
Kartli was conducted in Georgian beginning from the 5th century – here 
I mean Jerusalem liturgical books, such as Jerusalem Lectionary, Ancient 
Tropologion and Polycephalon. The Georgian translations of the above 
mentioned books are already known early as the 5th and 6th centuries. As 
the Greek originals of these books are lost, the Georgian translations have 
acquired the importance of original texts8. 

TAMILA MGALOBLISHVILI
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t. I, Tbilisi, 1944; A. S h a n i d z e, x a n m e t i  m r a v a l T a v i , T b i l i s i s  u n i v e r -

s i t e t i s  m o a m b e, vol. VII, 1926; e l .  m e t r e v e l i , c .  W a n k i e v i , l .  x e v s u -

r i a n i , u Z v e l e s i  i a d g a r i, 1980; M. van E s b r o e c k, Les plus anciens homéliaires 
géorgiens, 1975; T. M g a l o b l i s h v i l i, k l a r j u l i  m r a v a l T a v i, 1991.
9 „m o q c e v a Á  q a r T l i s a Á”,  Z v e l i  q a r T u l i  a g i o g r a f i u l i  Z e g l e -

b i, I, p. 122-123.
10 Ibid., p. 84, 138.
11 Ibid.,  გვ. 160; q a r T l i s  c x o v r e b a, vol. I, p. 111-119.
12 see. T. M g a l o b l i s h v i l i, k l a r j u l i  m r a v a l T a v i, pp. 179; А. О л е с н и ц -
к и й, Ветхозаветный храм, p.176.

 St. Nino found Mtskheta a fully pagan town. Initially she stayed at 
the royal garden in Mtskheta, where, according to tradition, the chiton of 
Christ was buried. St Nino stayed for almost nine months in the garden 
praying for the conversion of the country9. Later, she found a solitary 
abode in Makvlovani (a Thorny Bush), outside the city wall10. 
 After the conversion of the royal family, St Nino commenced intensi-
ve ecclesiastical building in the capital.
 According to the Georgian historical records, St Nino fi rst erected a 
small wooden church (known as Lower Church) in the royal garden. The 
name of the church also reminds me the south-east part of the Holy City 
(the Lower City). For this, she used a marvellous cedar of Lebanon mi-
raculously standing on the site where Christ’s chiton had been buried in 
the royal garden. According to Kartlis Tskhovreba, she had seven pillars 
carved of this tree, six of which were easily erected by builders. The se-
venth one, referred to as ‘the pillar of light’ or ‘the life giving pillar’ in the 
chronicle, could be erected only after the ardent prayers of St Nino. It rose 
to the sky like a pillar of fl ame and then returned to its base. By describing 
this miracle, the chronicler highlights the fact of the sacralisation of the 
church and makes reference to the name of the church Tsmidai tsmidatai 
(Holy of Holies)11. 
 It is without doubt that Holy of Holies, the name given the aforemen-
tioned records, as well as the number of the carved pillars, is associated 
with the Temple of Solomon from the Old Testament. Holy of Holies re-
fers to the tent of Moses and the holy site in the Temple of Solomon 
where the Ark of Covenant was located. However, the Holy of Holies was 
the sacred place not solely because it kept Ark of the Covenant, but also 
because it was the place of the revelation of the Lord. It is also why the 
Ark of the Covenant was located here12.  
 The lower church of Mtskheta, the Holy of Holies, like the Holy of 
Holies of Solomon, was the most sacred site in all Georgia, since it was 
the place of the Lord’s revelations, where, unlike the Holy of Holies of 
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Moses and Solomon, the chiton of Christ was buried instead of the Ark 
of the Covenant. However, the church was also a great Zion, as noted in 
Kartlis Tskhovreba. 
 It is obvious that beginning from the period of presence of St Nino 
in Mtskheta, Holy of Holies, the church erected by Georgians in new Je-
rusalem, was the replica  of the Temple of Solomon, but it also carried the 
name of Great Zion like the Temple of the Old Testament13.
 It is an established fact that beginning from the 4th century, the for-
mation of replicas of the holy sites of Jerusalem from the Old and New 
Testaments began in different parts of the world. The most ancient seems 
to be the tradition of ancient church in Tyre consecrated in the year 315. 
According to Eusebius of Caesarea, the name of the basilica is related to 
King Solomon – it is Holy of Holies and Zion at the same time, while the 
city of Tyre is the New Jerusalem of Phoenicia14.  
 Other examples from the ancient written records include the account of 
a miraculous conversion of Iberia and Aksum (Ethiopia)15. Aksum was 
a new Jerusalem of the sixth century, and the reason of its consideration as 
holy city is, like in the case of Mtskheta, Zion, i.e. Temple of Solomon, whe-
re, according to tradition, the Ark of the Covenant had been transferred.
 It seems natural that Zion in Aksum was also incorporated in the Chri-
stian sacral geography. The confi rmation of this might be the arrival of thir-
teen Syrian fathers into Iberia16 and of nine Syrian fathers into Aksum17.
 Both in Iberia and Aksum the Syrian fathers found the earthly repli-
cas of the holy city of Jerusalem with their holy sites, all of which came 
from the Old Testament Temple, namely Holy of Holies, i.e. Great Zion 
in Mtskheta, in which the chiton of Christ had been interred, and Zion in 
13 q a r T l i s  c x o v r e b a, vol. I, p. 198.
14 see. Eusebius Hist Eccl. X,3; X,4.3; 4.25; 4.36; 4.45; X, 4.44; X. 4.70; see also: А.М. П е н т -
к о в с к и й «Иерусалимизация» литургического пространства в византийской традиции, Но-
вые Иерусалимы, ред. А.М. Лидов, 2009, р. 60-61; see also: M. B a r k e r, Temple Themes in Chri-
stian Worship, p. 15.
15 C. H a a s, “Mountain Constantines: The Christianization of Aksum and Iberia”, Journal of Late 
Antiquity, 1, 2008, p. 101-126.
16 For the bibliography about the Syrian Fathers arrival in Kartli see: D. M e r k v i l a d z e, a s u -

r e l  m a m a T a  q a r T l S i  m o s v l i s  d r o,  Tbilisi,  1996, 1-33; see also: Z. A l e k -
s i d z e, „a b i b o s  n e k r e s e l i s  m a r t v i l o b i s  S e s w a v l i s  e q t o l o -

g i u r - q r o n o l o g i u r i  s a k i T x e b i”, m r a v a l T a v i, XVIII, 1999, pp. 12-29; 
Z. A l e k s i d z e, m a n d i l i o n i  d a  k e r a m i o n i  Z v e l  q a r T u l  m w e r l o -

b a S i , a k a d e m i a, Tbilisi 2001, pp. 9-15; Z. A l e k s i d z e,  „ v i n  a r i s  s i n a s  m T a z e 

a R m o C e n i l i  a s u r e l  m a m a T a  c x o v r e b a S i  m o x s e n i e b u l i  a m a s p o 

d e d o f a l i ? ”  k r e b .  a x l o  a R m o s a v l e T i  d a  s a q a r T v e l o, IV, Tbilisi, 
2005, pp. 206-207.
17 C. H a a s, Mountain Constantines: The Christianization of Aksum and Iberia, p. 101-106.
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Aksum to which the Ark of the Covenant was translated. It appears that 
the holy sites of Mtskheta and Aksum marked the extreme borders of 
the Christian oecumene (inhabited world) by the 6th century between the 
Caucasus and the Red Sea18. 
 With regard to Zion of Aksum, of note is another ancient oral narrative, 
according to which the site for the church of Zion was marked by means 
of ‘light, pillar of light’. It is also worth mentioning that there used to be a 
pillar erected in the central temple of Lalibela (again Ethiopia) called the 
‘pillar of light’. As noted by the Russian scholar A. Lurie, while studying 
these ancient Ethiopian narratives one is more prone to refer to these pil-
lars as Svetitskhoveli, standing in the fi rst church built in Mtskheta, rather 
than calling them Ethiopian names19. Later in the 11th century, the name 
was given to the cathedral built in its place, though it was consecrated to 
the name of the Apostles. 
 Returning to Georgia, as noted, according to the Vita of St Nino, after 
staying in the royal garden for some time, St Nino moved to Makvlovani 
(Thorny Bush), outside the city wall. It is in Makvlovani (Thorny Bush) 
that the construction of another smaller wooden church was started so as 
not to damage Makvlovani (Thorny Bush), the abode of St Nino, where 
she witnessed numerous miracles and ‘great healings’.
 The site for a church at Makvlovani (Thorny Bush) was sacralised 
by St Nino herself: according to records, with the Virgin’s blessing, she 
carved a cross from a branch of vine, which she tied with her hair and 
erected it and continued to pray ardently (the cross continues to be known 
as St Nino’s Cross and is still kept in Sioni Cathedral in Tbilisi). Makvlo-
vani (Thorny Bush), in its turn, is certainly related to Prophet Moses and 
the holy Biblical place. 
 In written records this church is referred to as Upper Church. This 
name seems to be related again to Jerusalem, the ancient name of Zion 
hill quarter located near David’s Tower, or Upper City, a small church of 
which, according the Cyril of Jerusalem, was Upper Church20. Of note is 
also the fact that Mount Zion in Jerusalem is slightly more elevated than 
the Old Testament Temple and the Church of Christ’s Sepulchre. The site 
18 Compare with: C. H a a s, Mountain Constantines: The Christianization of Aksum and Iberia, 
pp. 101-106.
19 see: В.М. Л у р ь е, “Из Иерусалима в Аксум через храм Соломона: архаичные предания 
о Сионе и Ковчеге завета в составе Кебра Негест и их трансляция через Константинополь”, 
Христианский Восток, т. 2 (VIII), 2001, p. 178.
20 see:  Patrologia Graecae, Cursus Completus Omnium ss. partum doctorum scriptorium que eccle-
siasticorum, sive latinorum, sive graecorum, Accurante J.P.Migne, t.33.
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of the Upper Church in Mtskheta is slightly elevated as compared to the 
location of the fi rst church in Mtskheta, i.e. Holy of Holies or the Lower 
Church. Hence, according to the Vita of St Nino, the locations of both 
churches at Mtskheta are sacral. The fi rst church was built where the chi-
ton of Jesus had been buried, while another one was erected in Makvlo-
vani associated with the holy site of the Old Testament. 
 Equally notable seems to be the story of the erection of three crosses 
in the Vita, according to which St Nino made three crosses from a won-
derful miraculous tree in Mtskheta. The locations for these crosses were 
also miraculously indicated by stars to the saint. The fi rst cross was 
placed by St Nino on the top of a hill across Mtskheta as a symbol of 
the victory of Christianity. This is a triumphal cross which marked ano-
ther holy site in Mtskheta – the Golgotha of the Georgians. The other 
two crosses were also erected on the sites indicated by stars to the east 
and west of Mtskheta respectively21. The setting up of the three crosses 
marked the boundaries of the sacral space of Christianity in Iberia in the 
time of St Nino. 
 As mentioned, the Georgian Golgotha was identifi ed as a site for the 
fi rst cross. The cross, like the one of Golgotha in Jerusalem, stood in the 
open air until the end of the 6th century when Holy Cross Monastery was 
built in the image of the Holy City to defend the cross. Beginning from 
the time of St Nino onwards, this cross has been related to the Feast of 
Cross, one of the most ancient Jewish-Georgian traditions, which was 
conducted as a procession with prayers each year and started from a lower 
church. This reference to this feast was made in the Georgian translation 
of a Jerusalem lectionary as early as the 5th century (i.e. a lectionary from 
the 7th century describing a 5th century liturgical practices), and is also to 
be found in the calendar by Ioane Zosime22. 
 According to the aforementioned liturgical calendars and Georgian 
historical records, the name of this feast was ‘Aghvsebis Zatikis Zatiki” 
– i.e. the third Sunday after Easter Sunday. It is important to note that be-
ginning from the period of St Nino this festival was associated in Georgia 
with the Golgotha of the Georgians – Mtskheta Holy Cross, while in Jeru-

21 „moqcevaÁ qarTlisaÁ”,  I, p. 86, 147-152.
22 A. S h a n i d z e, x a n m e t i  l e q c i o n a r i, Tbilisi, 1944 pp. 063-064; G. G a r i t t e Le 
Calendrier Palestiono-Géorgien du Sinaiticus 34, Bruxelles, 1958, p. 117; see also: T. M g a l o b l i -
s h v i l i, k l a r j u l i  m r a v a l T a v i, pp. 155-157; T. M g a l o b l i s h v i l i, w m .  j v r i s 

u Z v e l e s i  d R e s a s w a u l i  q a r T u l  w e r i l o b i T  w y a r o e b S i , k r e b . 

w m i n d a  n i n o, 2008, p. 226-233.
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salem is was related to the Georgian Holy Cross Monastery in Jerusalem, 
as indicated by 14th and 15th century Latin pilgrims23. 
 It is also remarkable that the Golgotha Cross became widely popular 
in Georgia in the period when St Nino was active. In Georgia it is known 
as a pre-altar cross beginning from the ninth-tenth century. At present, 
none of its analogues seems to have preserved either in West or East Geo-
rgia. An important part of these crosses survive mostly in the highland 
region of Svaneti, Georgia, which appear to be unique medieval replicas 
of the Golgotha Cross of Jerusalem.
 Thus, according to Georgian written records, St Nino built two chur-
ches in Mtskheta (the second one was fi nished after her death). It was in 
her time that a number of holy sites were marked, which was important in 
terms of adopting Jerusalem rite in Kartli. It is also obvious that the acti-
vity of St Nino in Iberia is based on the knowledge of Jerusalem tradition 
in the fi rst half of the fourth century. Hence, her activity is to be dated to 
this very period.  
 After the death of St Nino, Georgians zealously continued to further 
reinforce the Jerusalem rite imported and adopted by the saint.
 Beginning from the fourth century, after the entry of St Nino in Kartli, 
the Georgians showed a great eagerness to become familiar with Chri-
stian culture and undertook the translation and dissemination of literature 
needed by the newly established church. To this aim and with the efforts 
of the Georgian kings, nobles, ecclesiastic fi gures and Peter the Iberian in 
particular, the fi rst seats of culture and scriptoria, as well as monasteries 
were founded on the Holy Land. The earliest surviving Georgian ma-
nuscripts (Georgian graphite of Nazareth), dating from the fourth-fi fth 
century, were discovered on the Holy Land24. It also offers a fi rst confi r-
mation of the Georgian chronology – “Dasabamitgan” - from the foun-
dation of the world (Lea di Segni)25 and ethnomym Kartveli (Georgian) 
(fi fth-sixth century)26, which are to be found in Georgia from the eighth-

23 Fra Niccolo of Poggibonsi, “A voyage beyond the seas, 1346-1350”, Studium biblicum Franu-
scanum, Collectio Maior, n. 2, 1993, p. 57; see: Viazo da Venezia al sancto Iherusalem (1480-1500), 
Roma, 1972; see also: i .  d a v i d i , n a w e r e b i t. .I, 1976, p. 296-297.
24 see: Z. A l e k s i d z e, „ l u v r i , s i n a s  m T a , n a z a r e T i , e p i g r a f i k u l i 

e t i u d e b i , k r e b .  m n e m e , e t i u d e b i”, 2000, pp. 18-25.
25 L. D i  S e g n i, “The Beit Safafa inscription Reconsidered and the Question of Local Era in 
Jerusalem”, Israel Exploration Journal, v. 43, 1993, pp. 157-168; L. D i  S e g n i, A Georgian Chro-
nological System in the sixth-century Jerusalem, 1997, pp. 1-8, (not-published).
26 T. M g a l o b l i s h v i l i, An Unknown Georgian Monastery in the Holy Land, Aram, Palestinian 
Christianity, Pilgrimages and Shrines, 2006-2007, pp. 533-537.
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ninth century. It can also be assumed that the Georgian alphabet was also 
created here, and the ancient Jerusalem liturgical books were translated 
in Georgian in order for the liturgy to be held in Georgian. However, this 
is just an assumption (it was a great pleasure for me to learn that the Au-
strian scholar of Byzantine studies, Zaibt, proposed a similar opinion in 
his article which he had sent to me before publishing, for which I am very 
grateful to him)27. 
 It is clear that beginning from the fi fth to the tenth century liturgy in 
Iberia was conducted according to Jerusalem tradition, due to which this 
period can justly be referred to as the Period of Jerusalem in Iberia. The 
fi fth and sixth centuries saw the translation of fi rst liturgical books into 
Georgian, namely of a lectionary, a hymnary and a polycephalon. These 
books were used by the Georgian Church in Georgian. One of the most 
important results of King Vakhtang Gorgasali in the fi fth-sixth century, 
I believe, was the adoption of the Jerusalem practice of liturgy in Kartli 
(Church of Holy Sepulchre) and the adoption of Georgian as a language 
of liturgy. I think it is also important that Georgians offi ciated their litur-
gies in their native language not only in Iberia, but also in Palestine, in the 
lauras of St Saba and St Theodosius, which is confi rmed by a will (532) 
of St Saba, as well as the biography of St Theodosius (6th century)28. 
 After St Nino, the Georgians made continued efforts to create a New 
Jerusalem of the Georgians in Iberia. King Vakhtang Gorgasali (fi fth-
sixth centuries) fi nally prepared the grounds for the Jerusalem rite. His 
efforts included not only the translation of liturgical books, but also the 
establishment of holy sites fi rst in Mtskheta, the ancient capital of Kartli 
and later beyond its borders. 
 As mentioned above, Holy of Holies, i.e. Great Zion was founded by 
St Nino in the fourth century on the site where Christ’s chiton had been 
buried. In the fi fth century the Church became consecrated to the Apostles 
and became the Mother of All churches, again in the image of the Jeru-
salem of the fi fth century, while from the eleventh century onwards the 
church has been known as Svetitskhoveli. 
27 W. S e i b t, Wo, wann und zu welchem Zweck dürfte das georgische Alphabet geschaffen worden 
sein? (not-published).
28 “Cyrillus Scythopolitanus”, Vita Sancti Sabae, ed. E. Schwartz, Leipzig, 1939; Fr. trans. Festugière 
1962 b, 32, 118, 17; 44 n. 61; “Theodorus Petraeus”, Vita sancti Theodosii, ed. H. Usener, Leipzig, 
1890; Fr. Trans. Festugière 1962 b, 124 n. 29; see also: J.T. M i l i k, “Notes d’epigraphie et to-
pographie palestiniennes”, Revue biblique 67, 354-67; 550-91; see also: K. K e k e l i d z e, „ v i n 

a r i a n  b e s e b i ” , e t i u d e b i, 1956, vol. I, pp. 84-98; J. P a t r i c h, “Sabas, Leader of Pale-
stinian Monasticism”, Dombarton Oaks Studies XXXII, 1995, p. 251, 338.
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 Across the fi rst temple erected is the Golgotha of the Georgians, 
i.e. the Mtskheta Holy Cross. Nearby are also to be found Getsemany, 
Bethlehem, Bethany, Tabor, Church of St Stephen the Proto-martyr, the 
today’s Antioch in the vicinity of which on the left side of the Mtkvari 
is the Georgian baptistery - our Jordan. 
 This is how Mtskheta turned into a second live Jerusalem of the Geo-
rgians (4th-5th centuries), which makes it and its environs unique in the 
entire Christendom.
The connection between the Holy of Holies (the fi rst church) and the 
Holy Cross Monastery at Mtskheta (the Golgotha of the Georgians) 
is extremely important: historical records give an extensive account of 
the heavenly miracles related to the two churches, which had also served 
as reasons for their construction. Throughout the centuries the Georgians 
maintained a tradition of procession with prayers from the Holy of Holies 
to the Holy Cross Monastery. Unfortunately, after the loss of Georgia’s 
independence, a military base was set up between Holy of Holies (what 
is now Svetitskhoveli) and Mtskheta Holy Cross (the Golgotha of the 
Georgians), which did not allow the Georgians to practice their centu-
ries-old tradition during seventy years. It was only in 2007, after the wi-
thdrawal of the Russian military bases from Mtskheta that the Georgian 
Church succeeded in restoring the ancient cross tradition. 
 In the fi fth century, King Vakhtang Gorgasali, later a saint, transferred 
the capital city of Tbilisi and in the image of Mtskheta, founded holy pla-
ces refl ecting the early life of Christ as replicas of those in Mtskheta for 
offi ciating Jerusalem liturgy. He retained Mtskheta as a spiritual capital 
and catholicate, where Kings used to be consecrated, where myrrh is still 
boiled and where Catholicos Patriarchs of All Georgia are consecrated. 
 To my mind, this decision by Vakhtang Gorgasali was mostly a politi-
cal one as it aimed at protecting holy capital Mtskheta, New Jerusalem of 
Georgians, involved in constant wars, from devastating inroads. Different 
was the case with the Holy City of Jerusalem, which underwent numero-
us invasions and inroads aiming at its subjugation, which, unfortunately, 
continues to the present day. 
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EPHRÄM DER SYRER IN GEORGISCHER ÜBERLIEFERUNG

von Sophia Vashalomidze
Halle/Saale

 Ephräm der Syrer (syrisch: Afrêm)  gehört zu den Klassikern der sy-
rischen Kirche. Er wirkte vor den großen Kirchenspaltungen und wird 
daher in östlichen wie westlichen Kirchen verehrt. Voraussetzung dafür 
war, dass seine Werke bereits zu seinen Lebzeiten in verschiedene orien-
talische Sprachen und auch ins Georgische übersetzt wurden. Teile seiner 
Werke sind bis heute Bestandteile der georgisch-orthodoxen aber auch 
anderer Liturgien. Demgegenüber tritt seine historische Bedeutung und 
das wissenschaftliche Interesse an Ephräm hinter seinem theologischen 
Ansehen in Georgien zurück. 
 Dieser Artikel macht es sich zur Aufgabe diese Ambivalenz näher zu 
beschreiben, um die Bedeutung Ephräms des Syrers für die georgische 
Kirchengeschichte stärker als bisher zu betonen. Vor allem das sogenan-
nte „Nemrotbuch“ wird immer wieder in verschiedenen kirchenhistori-
schen Quellen – beispielsweise von Leonti Mroveli1 – erwähnt. 
 Ivane Ǯavaxišvili wies nach, dass es sich dabei um eine georgische 
Version eines Genesis-Kommentars von Ephräm dem Syrer handelte, der 
zum orientalischen Geschichtenkreis der „Schatzhöhle“2 gehört. Syrische 
1 Leonti Mroveli, dem Erzbischof von Ruisi vor 1072, werden relativ unbestritten, die ersten zwei 
Teile der Kartlis cxovreba zugeschrieben. Das Epitheton Mroveli lässt darauf schließen, dass er die-
ses Amt an diesem Ort innehatte. Vgl. Fähnrich, Heinz. Georgische Literatur. Aachen, 1993: S. 60 
sowie Vgl. T a r c h n i š v i l i, Michael/Aßfalg, Julius. Geschichte der kirchlichen georgischen Lite-
ratur. Auf Grund des ersten Bandes der georgischen Literaturgeschichte von K[orneli] Kekelije. Città 
del Vaticano. 1955: S. 92.  
Im Allgemeinen wird Leonti Mroveli dem 11. Jahrhundert zugeordnet. Vgl. Rapp, Stephen H. Stu-
dies in medieval Georgian Historiography. Early Texts and Eurasian Context [Coulie, Bernd. Corpus 
Scriptorum Orientalum. Vol. 601. Subsidia Tomus 113]. Louvain. 2003: S. 159; A ß f a l g, Julius. 
Georgische Literatur, in: ders./Krüger, Paul (Hrsg.). Kleines Wörterbuch des christlichen Orients. 
Wiesbaden 1975: S. 135–137. Hier: 136. Eine Ausnahme bildet hier Mixeil Tarxnišvili. Er meint, 
dass das schriftstellerische Werk Mrovelis spätestens in die Zeit vor der zweiten Hälfte des 8. Jahr-
hunderts fi el. Vgl. T a r c h n i š v i l i, Michael/Aßfalg, Julius. a.a.O. 1955: S. 92.
2 Vgl. Allgemein dazu: G ö t z e, Albrecht, Die Schatzhöhle : Überlieferung u. Quellen [Sitzungsbe-
richte d. Heidelberger Akad. d. Wiss.; 4], Heidelberg, 1922; B e z o l d, Karl (Hrsg.), Die Schatzhöhle: 
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Missionare3 wirkten zwar bei der Christianisierung Georgiens mit, aber 
die Ausbildung der autokephalen georgischen Kirche sowie des georgi-
schen Selbstbewusstseins verdrängte solche außergeorgischen Einfl üsse 
zugunsten einer spezifi sch georgischen Apostelin. Alles in allem sind we-
itergehende Studien der ins Georgische übersetzten Texte Ephräms des 
Syrers notwendig, um insbesondere seine individuelle und die Bedeutung 
der syrischen Liturgie für die Entwicklung der georgischen Orthodoxie 
im Allgemeinen analysieren zu können.

Einleitung
 In meinem Beitrag erörtere ich das Problem, in welchen Zusammen-
hängen Ephräm der Syrer bzw. Eprem Asuri in der georgischen Literatur-
geschichte vorkommt. Er gilt als Begründer der sogenannten Perserschu-
le und neben seinem älteren Zeitgenossen Aphrahat als einer der größten 
Theologen sowie einer der Klassiker der syrischen Kirche. Schon früh 
fanden seine Werke Einzug in die Liturgie und sollen schon zwei Jah-
rzehnte nach dem Tode Ephräms gottesdienstliche Verwendung gefunden 
haben. Ephräm lebte und wirkte vor den großen Kirchenspaltungen, de-
shalb wird er in nahezu allen östlichen und westlichen Kirchen sehr ge-
schätzt und als Heiliger verehrt. So wurde Ephräm der Syrer im Jahr 1920 
auch von der katholischen Kirche offi ziell zum Kirchenlehrer erklärt.4  
Das Fest Ephräm des Syrers wird in der Römisch-Katholischen Kirche 
heute am 9. Juni gefeiert, früher war es der 1. Februar. In den Orthodoxen 
Kirchen wird sein Gedenktag hingegen am 28. Januar begangen.
 Seine breite Verehrung verwundert nicht, wurden doch seine Werke 
bereits zu seinen Lebzeiten ins Griechische, Armenische, Georgische, 
Koptische, Äthiopische, Arabische und über das Griechische auch ins 
Lateinische übertragen. Ihm zugeschriebene Werke in liturgischer Form 
sind Bestandteile der Liturgien der syrischen, armenischen, koptischen, 
griechischen und sogar in russischen und slawischen sowie eben auch – 
was uns hier interessiert – der georgisch-orthodoxen Kirche.

syrisch und deutsch = Spelunca / Ephraem Syrus. Teil 1: Übersetzung: Die Schatzhöhle aus dem 
syrischen Texte dreier unedirter Handschriften in’s Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen verse-
hen, Leipzig 1883 und Teil 2: Texte: Die Schatzhöhle nach dem syrischen Texte der Handschriften 
zu Berlin, London und Rom nebst einer arabischen Version nach den Handschriften zu Rom, Paris 
und Oxford. Leipzig 1888.
3 Abulaʒe, Ilia, Asurel moγvaeta cxovrebis ignta ʒveli redakciebi. Tbilisi, 1955.
4 A ß f a l g, Julius/K r ü g e r, Paul (Hrsg.). Kleines Wörterbuch des christlichen Orients. Wiesbaden. 
1975: S. 109.
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 Allerdings muss festgestellt werden, dass das theologische Ansehen 
Ephräms sich in Georgien weder in einer historischen Bedeutung noch 
in einem gesteigerten wissenschaftlichen Interesse niedergeschlagen hat. 
Dieser Artikel kann die Ursachen dieser Ambivalenz nicht aufdecken, 
aber er kann sie zumindest beschreiben, um die Bedeutung der Schriften 
Ephräms des Syrers für die georgische Kirchengeschichte stärker hervor- 
und mehr ins Interesse der Kartvelologie zu heben. 
 Bevor ich aber auf die georgischen Quellen über Ephräm den Syrer 
bzw. die Übersetzungen seiner Texte eingehe, möchte ich mich zunächst 
kursorisch seinem Leben und seinem Werk im Allgemeinen widmen.

Ephräms Leben und Wirken5 
 Ich fasse zunächst einige bekannte Fakten aus der Vita des Ephräm 
der Syrer zusammen: Ephräm der Syrer6 war ein Heiliger, Schriftsteller 
und Kirchenlehrer. Er lehrte als Asket in Nisibis (heute Nusaybin), bis 
Kaiser Jovian im Jahr 363 die Stadt den Persern überlassen musste. Seit-
dem lebte er in der Nähe der Stadt Edessa.
 Nach einer Überlieferungsvariante ist er der Sohn einer christlichen 
Mutter aus Amida und eines heidnischen Priesters aus Nisibis, nach einer 
anderen Tradition der Sohn christlicher Eltern aus dem Gebiet um Nisi-
bis. Im Alter von 18 Jahren wurde Ephräm christlich getauft und stand 
seitdem unter dem Einfl uss von Jakobus, dem ersten Bischof von Nisi-
bis. Ephräm bekämpfte die monastische Bewegung, die in Mesopotamien 
stark vom Manichäismus beeinfl usst war. 
 Aufgrund seiner Frömmigkeit und Intelligenz wurde er zum Lehrer 
der Schule von Nisibis und später zu deren Leiter ernannt. Es ist überlie-
fert, dass er in Nisibis durch Bischof Basilios von Cesarea zum Diakon 
geweiht wurde. Ephräm wurde als einziger großer Kirchenlehrer nie zum 
Priester geweiht, sondern blieb der Legende nach aus Demut sein Leben 
lang Diakon. Im Jahre 363 trat Kaiser Jovian im Grenzkonfl ikt mit den 
Persern die Stadt Nisibis an sie ab. Daraufhin verließ Ephräm mit vielen 
anderen Christen seine Heimatstadt und ließ sich nach kurzen Aufenthal-
ten im Gebiet von Beth Garmai und Amida in Edessa nieder, der Haupt-
stadt der Osrhoene. 

5 Vgl. Allgemein: T a m c k e, Martin, Ephraem der Syrer: Einführung in Leben und Werk; Vortrag, 
der vor der Solidaritätsgruppe Tur Abdin in Würzburg am 3.03.2000 gehalten wurde, 31S.
6 Syrisch: Mor Aphrêm Sûryoyo, geb. um 306 in Nisibis, heute Nusaybin/Türkei, gest. 9. Juni 373 in 
Edessa (heute Şanlıurfa/Türkei) nach der Chronik von Edessa.
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 Edessa war zu jener Zeit das römische Verwaltungszentrum jenes 
Landstrichs, zugleich aber auch die Stadt mit der wohl größten Christen-
gemeinde. Unklar ist, ob Ephräm hier die später berühmte sogenannte 
Perserschule von Edessa gründete oder ob eine bereits vorhandene Schu-
le durch ihn und seine Schüler einen Aufschwung erlebte. 
 Der Überlieferung zufolge lebte Ephräm als Eremit in einer Einsiede-
lei und verbrachte seine Nächte mit Gebet und dem Studium der Heiligen 
Schrift. Dies ist jedoch wohl die spätere Interpretation seiner Zugehörig-
keit zu den Bundessöhnen. Gregor von Nyssa hinterließ uns von ihm fol-
gendes Portrait: „Ephräm ist ein Nacheiferer der ersten Apostel; er kann 
allen Mönchen und Eremiten als Vorbild dienen.“

Ephräms Werke
 Ephräm verfasste seine Werke in syrischer Sprache. Grundlage 
seiner Lehre ist seine gute Kenntnis der ganzen Bibel, die er zume-
ist paraphrasierend zitiert. In seinen Werken geht es um einen Über-
gang vom Alten Testament zum Neuen Testament. In seinen Schriften 
kommentierte er zu diesem Zweck u. a. zahlreiche alttestamentarische 
Texte z. B. Genesis, Exodus, Josua, Richter, 1. Samuel, 2. Samuel, 
1. Könige, 2. Könige, 1. Chronik, 2. Chronik und Hiob. Seine Kom-
mentare zu Genesis und Exodus sind in syrischer Sprache bis heute 
erhalten. Gleiches gilt für den Kommentar zu bekannten Evangelien, 
dem Diatessaron. Lediglich in armenischen Übersetzungen sind dage-
gen seine Kommentare zur Apostelgeschichte und den Paulusbriefen, 
von denen er den dritten Korintherbrief für echt hielt, erhalten. Seine 
exegetischen Werke werden in den Katenenkommentaren beider syri-
scher Konfessionen schon früh durch die Auslegungen der antiocheni-
schen Schule verdrängt. 
 In seinen dogmatisch-polemischen Prosaschriften bekämpft Ephräm 
Bardesanes, Markion und Mani. Neben den Kommentaren und diesen 
Refutationes gilt von den Prosaschriften nur die Homilie über unseren 
Herrn als echt.
 Die Gesangspoesie der Madrashè Ephräms ging wohl auf Bardesa-
nes, der in solcher Form seine Lehre verkündet hatte, zurück. Ephräm 
übernimmt diese Form der Dichtung von Kirchenliedern mit ihrer spe-
zifi schen Melodieform. Seine 15 Hymnen über das Paradies greifen in 
ihrer Bildersprache möglicherweise auf jüdische Traditionen zurück, die 
in der syrischen Kirche häufi g übernommen und abgewandelt werden. In 
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7  Vgl. u.a.: Brock, Sebastian, The Harp of the Spirit. Eighteen Poems of Saint Ephrem. Introduction 
and Translation by... London 1983/2, 89S. (Studies Supplementary to Sobornost No.4), in: Oriens 
Christianus 69 (1985): S. 225f.; Bride of Light, Hymns on Mary from the Syriac Churches, Kottay-
am, Kerala/Indien 1994, 171S., in: Oriens Christianus 80 (1996): S. 262–265.
8 Vies géorgiennes de S. Syméon Stylite I’Ancien et de S. Éphrem, éditées par Gérard Garitte, Lo-
uvan 1957 [Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium; 171/ Scriptores iberici, 7]. S. 78–117.
9 Zur Vita, S. 3, 39, 66–77. Vgl. T a r c h n i š v i l i, Michael/Aßfalg, Julius. Geschichte der kirchli-
chen georgischen Literatur. Auf Grund des ersten Bandes der georgischen Literaturgeschichte von 
K[orneli] Kekelije. Città del Vaticano. 1955: S. 364.
10 Vita, S. 67, 75. Vgl. Peeters, Paul. Les débuts du christianisme en Géorgie d’après les sources 
hagiographiquues. In: Delehaye, Hippolytus u. a. (Hrsg.). Analecta Bollandiana: revue critique d’ha-
giographie 50. Bruxelles. 1932: 360. In: T a r c h n i š v i l i, a.a.O.: S. 364.

56 Hymnen gegen die Häresien wendet er sich gegen die aus den Prosa-
schriften bekannten Gegner Bardesanes, Markion und Mani, während er 
sich in den 87 Hymnen über den Glauben mit dem Arianismus auseinan-
dersetzt und eine eigene Christologie und Trinitätslehre entwickelt.7 
 Die Mutter Gottes nimmt eine besondere Rolle in Ephräms Werken 
ein. Immer wieder bestaunt er in seinen Marienliedern das Mysterium 
des Wirkens Gottes, wie es in Maria zum Ausdruck kommt. Immer wie-
der besang er dabei das Geheimnis der erlösenden Zuwendung Gottes 
zu allen Menschen. Gegen die theologische Spekulation forderte er die 
konsequente Umsetzung von theologischen Einsichten in die christliche 
Lebensgestaltung, da ihm ein ausschließliches Untersuchen der Größe 
Gottes durch die „Grübler“, gemeint sind wohl die Arianer, als unange-
messen erschien.
 Im 5. Jahrhundert entstand die syrische Schatzhöhle, die die Heils-
geschichte von der Schöpfung bis zur Kreuzigung im Stile der Hymnen 
Ephrems paraphrasiert und die ebenfalls Ephräm zugeschrieben wurde. 
Sie galten lange als Werk Ephräms. Allerdings stehen sie jedoch deutlich 
unter monophysitischem Einfl uss.

Georgische Quellen zum Ephräm der Syrer
 Eine Vita Ephräms des Syrers wurde von einem anonymen Übersetzer 
ins Georgische übertragen.8 Andere mittelalterliche Quellen der georgi-
schen Geschichte und Kirchengeschichte erwähnen Ephräm den Syrer 
oder Eprem Asuri, wie er auf Georgisch genannt wird, dagegen nur sehr 
randständig. So berichtet zum Beispiel die Vita des heiligen Gregor von 
Chanʒta,9 dass dieser „die kirchlichen Lehrsätze und die Aussprüche der 
heiligen Lehrmeister“ auswendig kannte. Erwähnt werden neben dem 
Thesaurus (Ganʒi) des Cyrils von Alexandrien auch einige dogmatische 
Schriften Gregors des Theologen und eben auch Ephräms des Syrers.10 
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 Zwar sind die dort aufgeführten altgeorgischen Handschriften nicht 
mehr erhalten, aber uns stehen dafür ähnliche Manuskripte aus dem gle-
ichen Zeitraum zur Verfügung. Die Verehrung, die Ephräm dem Syrer 
unter seinem georgischen Namen Eprem Asuri auch in Georgien in der 
Vergangenheit entgegengebracht wurde und auch noch heute entgegenge-
bracht wird, schlug sich nämlich in verschiedenen georgisch-liturgischen 
Texten nieder. Nach Tarxnišvilis „Geschichte der kirchlichen georgischen 
Literatur“ wurden die syrischen Texte Ephräms des Syrers hauptsächlich 
von seinem georgischen Namensvetter Eprem Mcire, das heißt Ephräm 
der Kleine ins Georgische übersetzt. 
 An dieser Stelle stellt sich die Frage, in welchem Zusammenhang 
Ephräm der Syrer mit dem georgischen Eprem Mcire steht. Ephräm der 
Syrer gehört zu den bekannten Schriftstellern, deren Werke frühzeitig 
ins Georgische übersetzt wurden. Seine seit dem 10. Jahrhundert ins 
Georgische übersetzten Schriften bilden zwei nach den Übersetzung-
sorten getrennte Gruppen: Die erste umfasst 16 vom heiligen Euthy-
mius auf dem griechischen Athos,11 die zweite 25 von Ephrem Mcire 
auf dem Sinai georgisch bearbeitete und übersetzte Titel12 Ephräms des 
Syrers.13 
 Der heilige Euthymius, georgisch Ektime Atoneli, übertrug als Abt 
des Iwiron-Klosters auf dem Athos zwischen 983 und 991 zahlreiche 
wichtige Schriften zur Askeze und Mystik ins Georgische.14 Es verwun-
dert nicht, dass sich darunter Texte des bedeutenden syrischen Kirchen-
lehrers und Schriftstellers Ephräms dem Syrer befanden. Unter anderem 
übersetzte Euthimius auch fünf Unterweisungen Ephräms: (1.) „An den 
Mönch und Abt. Johannes“, (2.) „An den Mönch Neophytus“, (3.) „Über 
die Seligkeit der Aszeten“, (4.) „Freitagsgebete“ sowie (5.) „Ermahnung 
an sich selbst und Bekenntnis“.15

 Von dem anderen georgischen Übersetzer, dem kleineren Eprem 
Mcire ist dagegen bekannt, dass er gegen Ende des 11. Jahrhunderts 
starb. Wenn wir nicht annehmen wollen, dass Ephräm der Syrer ein 
biblisches Alter von mehr als einem halben Jahrtausend erreicht habe, 
kann es sich also bei diesen beiden Ephräms nicht um ein und dieselbe 
11 Athos-Hss. Nr. 69, Hs. A. Nr. 56 u. Nr. 1179.
12 Sinai-Hss.: Nr. 36–84, Nr. 97 (Nr. 78).
13 Vgl. K e k e l i j e, Korneli, Jveli kartuli literaturis istoria I, Tbilisi, 1980: S. 546.
14 Vgl. A ß f a l g, Julius/K r ü g e r, Paul (Hrsg.). Kleines Wörterbuch des christlichen Orients. Wies-
baden. 1975, S. 113f.
15 Hss. A. Nr. 1104, fol. 298–337: Nr. 612, fol. 563–637. Vgl. dazu auch: Kekelije, Korneli, Jveli 
kartuli literaturis istoria I, Tbilisi, 1980: S. 204.
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Person handeln. Dabei galt der georgische kleinere Ephräm als bedeu-
tender Gelehrter, Philologe, Philosoph und Übersetzer des georgischen 
Mittelalters, der auf dem Schwarzen Berge bei Antiochien und in Jeru-
salem gewirkt habe.16  Dort übersetzte der kleinere georgische Eprem 
mit „Asketion“ eine der zentralen Schriften des älteren syrischen Eph-
räms ins Georgische.17 
 Der Text des Asketion besteht aus zwei Teilen: Ephräm I enthält 18 
Kapitel und Ephräm II hingegen 32 Kapitel. Diese Einteilung rührt, 
wie aus dem Anderdzi, was Testament bedeutet, des Übersetzers he-
rvorgeht, von griechischen Texten her, die er in Sankt Symeon und 
im Kloster zur Quelle eingesehen hätte. Demnach hat der georgische 
Ephräm die Texte des älteren syrischen Ephräms wohl vor allem aus 
dem Griechischen und nicht anhand der syrischen Originale ins Geor-
gische übertragen. 
 Die Kommentare Ephräms des Syrers zu den alttestamentarischen 
Apokryphen von Makabäer 3 und 4 erfuhren dagegen wohl nie eine Über-
setzung ins Georgische; denn seine Kommentare zu den kanonischen 
Büchern Makkabäer 1 und 2 wurden erst im 18. Jahrhundert aus dem 
Altkirchenslawischen ins Georgische übersetzt. In diesen Kontext gehört 
auch ein Genesiskommentar Ephräms des Syrers der so genannte „Be-
richt unseres heiligen Vaters Ephräm: Kommentar (Targmani = Targum) 
zur Erschaffung des Himmels, der Erde und Adams, wie man seinen Leib 
auf den Tabor brachte und dort begrub“. 
 Die Schrift stellt, wie schon Ivane Ǯavachišvili nachwies,18 eine 
georgische Version der vielen unterschiedlichen Redaktionen aus 
dem Bereich der „Schatzhöhle“ dar. Das so genannte „Nebrot Buch“, 
das in der georgischen Geschichtsschreibung häufi g erwähnt wird, 
ist offensichtlich mit diesem Kommentar Ephräms des Syrers iden-
tisch. Insofern ist es erklärlich das die „Schatzhöhle“ auf Georgisch 
„Ganʒta Kvabi“ sowohl in georgischen, als auch im syrischen und 
byzantinischen Schrifttum Ephräm dem Syrer zugeschrieben werden. 

16 Žordania, Tedo, Kronikebi da sxva masala sakarthvelos istoriisa (Chroniken I), Tifl is, 1893: 
S. 225, Vgl. T a r c h n i š v i l i, Michael/A ß f a l g, Julius. Geschichte der kirchlichen georgischen 
Literatur. Auf Grund des ersten Bandes der georgischen Literaturgeschichte von K[orneli] Kekelije. 
Città del Vaticano. 1955: S. 182.
17 Hss. A. Nr. 62; 154; 166; 196; 673; Gelati – Hs. Nr. 8, fol. 411–907. Vgl. T a r c h n i š v i l i, a.a.O.: 
S. 189.
18 Ǯ a v a x i š v i l i, Ivane, Gosudarstvennij stroj drevnej Gruzii i drevnej Armenii. T. I: 19–27; Ders. 
Jveli kartuli saistorio mcerloba, 112–126. In: Kekelije, Korneli: Jveli kartuli literaturis istoria I, Tbi-
lisi, 1980: S. 438.
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Es muss in frühester Zeit eine georgische Übersetzung dieses Kom-
mentars gegeben haben, deren Herkunft jedoch im Dunkeln liegt, da 
es dem bedeutendsten georgischen Geschichtsschreiber des 7. und 8. 
Jahrhunderts, Leonti Mroveli, bereits bekannt war und von ihm als 
Quelle verwendet wurde.19 
 Neben der Genesis sowie verschiedenen mündlichen und schriftlichen 
Überlieferungen gibt Leonti Mroveli auch mehrere apokryphe und ge-
schichtliche Werke namentlich als Quellen an. Unter letzteren ist vor al-
lem das so genannte „Nemrotbuch“ hervorzuheben, das offenbar mit dem 
Genesis-Kommentar Ephräms des Syrers identisch und wiederum nichts 
anderes ist als eine der vielen Rezensionen der apokryphen „Schatzhöhle-
“.20 Eine georgische Redaktion der Schatzhöhle, besorgte Zaza Avališvili 
1927 in der Zeitschrift Revue de L’Orient chrétien.21 Es gibt aber auch 
noch weitere georgische Editionen dieser Texttradition.22 
 Alle hier genannten Texte sind bereits ediert und im Rahmen des 
Titustextservers des Institutes für vergleichende Sprachwissenschaften 
der Goethe-Universität Frankfurt am Main maschinenlesbar und daher 
leicht zu bearbeiten, breiten Fachkreisen zugänglich gemacht. Dennoch 
hat sich diese Editionstätigkeit georgischer Manuskripte kaum in wissen-
schaftlichen Arbeiten niedergeschlagen. Bisher werden die georgischen 
Übersetzungen Ephräms nur in syrologischen Analysen eher randstän-
dig erwähnt, um ihre Bedeutung für den gesamten Oriens Christianus zu 
unterstreichen. Eigenständige Bearbeitungen der georgischen Texte vor 
allem aus kartvelologischer oder gar einer tatsächlich komparatistischen 
Perspektive stehen bisher allerdings aus.

19 Vgl. Hs. A. Nr. 153, fol.: 141–142, Vgl. Tarchnišvili, Michael/Aßfalg, Julius. Geschichte der 
kirchlichen georgischen Literatur. Auf Grund des ersten Bandes der georgischen Literaturgeschichte 
von K[orneli] Kekelije. Città del Vaticano. 1955: S. 336.
20 Vgl. Carl B e z o l d, Die Schatzhöhle I. Aus dem syrischen Texte dreier unedirter Handschriften 
in’s Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Leipzig 1883, II.  
Nach dem syrischen Texte der Handschriften zu Berlin, London und Rom nebst einer arabischen Ver-
sion nach den Handschriften zu Rom, Paris und Oxford (eb.1888) > Die Schatzhöhle. (The Cave of 
Treasures/La Caverne des Trésors). Eine Sammlung biblischer Geschichten aus dem sechsten Jahrhun-
dert jemals Ephraem Syrus zugeschrieben. Syrischer Text und arabische Version, herausgegeben nach 
mehreren Handschriften zu Berlin, London, Oxford, Paris und Rom mit deutscher Übersetzung und 
Anmerkungen (APA [Academic Publishers Associated]-Philo Press: Amsterdam[-Maarssen] 1981).
21 Notice sur une version géorgienne de la caverne des trésors [Texte imprimé]). In: Revue de L’O-
rient chrétien 26, 3e série, Tom. 6, 1927–1928 (Paris, A. Picard 1929): p. 381–405.
22 z.B.: E Version La Caverne des Trésors. Version géorgienne éditée par C[iala] K o u r c i k i d z é 
(CSCO 526. Scriptores Iberici 23) E. Peeters: Louvain 1993 [XVIII+142p.] und La Caverne des 
Trésors. Version géorgienne traduit par Jean-Pierre Mahé (CSCO 527. Scriptores Iberici 24) E. Pe-
eters: Louvain 1992 [XL+120p.].
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Zusammenfassung und Ausblick
 Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der historiographische 
Rang Ephräms des Syrers in Georgien weit hinter seiner liturgieprak-
tischen Bedeutung in der georgischen Orthodoxie zurückfällt. In den 
(kirchen-)geschichtlichen Quellen wird er entweder nur am Rande oder 
implizit erwähnt. Auf das so genannte „Nemrotbuch“ beziehen sich mit-
telalterliche Autoren wie Leonti Mroveli oft und gern, allerdings scheint 
sein Autor dabei in Vergessenheit geraten zu sein. Dabei konnte Ivane 
Ǯavachišvili nachweisen, dass es sich dabei um die georgische Überset-
zung eines Genesis-Kommentars Ephräms des Syrers handelte, der zum 
Kontext der so genannten orientalischen „Schatzhöhle“-Überlieferungen 
gehört.
 Zwar waren syrische Einfl üsse für die Durchsetzung des Christentums 
in Georgien wichtig, was auf das missionarische Wirken der Dreizehn 
syrischen Väter zurückgeht.23 Die syrischen Väter24 (um 550) stammten 
aus Mesopotamien. Sie werden in der georgischen Literaturgeschichte 
Asurebi (georgisch: asurebi/Syrer, Assyrer)25 genannt. Man kann sie als 
Aufklärer Georgiens bezeichnen und muss sie der heiligen Nino als Apo-
stelin gegenüberstellen. 
 Die Christianisierung wurde nach der gängigen Überlieferung erst im 
6. Jahrhundert unter der Regierung des Königs Parsman VI. (542–557) 
durch die Dreizehn syrischen Väter26  vollendet. Der Katholikos Arsen 
II. von Kartli verfasste eine Anzahl Viten der syrischen Väter, die das 
Klosterleben in Georgien begründeten. Seine Werke lassen gut erkennen, 
wie die Klostergründungen erfolgten, wie sich diese Stätten allmählich zu 
Kultur- und Bildungszentrum entwickelten und wie sich die ideologische 
Situation wandelte.
 Hervorzuheben sind vor allem die Viten von Ioane Zedazneli, Šio 
Mg.vimeli, Davit Gareǯeli, Abibo Nekreseli, Anton Martopeli, Iase 

23 Vgl. Dazu Vgl. K e k e l i ӡ e, Korneli, Jveli kartuli literaturis istoria I, Tbilisi, 1980 und Vgl. 
A ß f a l g, Julius/K r ü g e r, Paul (Hrsg.). Kleines Wörterbuch des christlichen Orients. Wiesbaden. 
1975: S. 135; Vgl. Dazu auch Merkvilaʒe, Davit, Asureli mamebi, meekvse saukunis sirieli sasuliero 
moγvaeni sakartveloši. Tbilisi 2006.
24 Ioane Zedazneli, Davit Gareǯeli, Stepane Xirseli, Ioseb Alaverdeli, Zenon Ialtoeli, Anton 
Martopeli, Iase fi lkneli, Šio Mγvimeli, Isidore Samtavneli, Abibos Nekreseli, Mixeil Ulumbeli, Pi-
ros Breteli und Tate Stepancmindeli.
25 Vgl. F ä h n r i c h, Heinz. Geschichte Georgiens von den Anfängen bis zur Mongolenherrschaft. 
Aachen. 1993: S. 38, 40f. und S. 50. 
26 P e r a ʒ e, G[rigol]. Die Anfänge des Mönchtums in Georgien. In: Zeitschrift für Kirchengeschich-
te. Bd. 46. Gotha. 1927. S. 34–75. 
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Cilkneli und Ioseb Alaverdeli. Zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert 
wurden daraus metaphrasierende Fassungen gebildet, die in vielen 
Handschriften belegt sind.27 Natürlich haben den Verfassern der er-
wähnten Redaktionen andere, noch viel ältere schriftliche Nachrich-
ten über die syrischen Väter vorgelegen; denn es ist fast undenkbar, 
dass Leben und Werk so berühmter Mönche, deren Einfl uss auf das 
gesamte religiös-kirchliche Leben Georgiens kaum überschätzt wer-
den kann, bis zum 9./10. Jahrhundert keinen schriftlichen Nieder-
schlag gefunden haben sollten. Für die Existenz älterer schriftlicher 
Nachrichten sprechen zahlreiche Andeutungen, die sich in späteren 
Texten fi nden.28 
 Der Mönch Johannes Zedazneli mit seinem Diakon Elias und seine 
zwölf Gefährten kamen aus dem syrischen Zweistromland und aus An-
tiochien und wirkten auf allen Gebieten kirchlichen und religiösen Le-
bens29. Sie festigten die junge Kirche und reformierten das bei den Geo-
rgiern bereits bekannte und beliebte monastische Leben. Das bis dahin 
vom Einsiedlertum bestimmte mönchische Klosterleben hoben sie auf 
die Höhe einer gemeinschaftlichen Lebensgestaltung. Sie verliehen ihm 
damit Impulse, die weit über Georgien hinaus in das Byzantinische Reich 
ausstrahlen sollten. 
 Allerdings verdrängten der historische Prozess und insbesondere die 
Herausbildung einer autokephalen georgischen Kirche und die Entwic-
klung des georgischen Selbstbewusstseins viele außergeorgische Ein-
fl üsse zugunsten einer eigenen, sehr speziellen, weiblichen Apostelin, 
der heiligen Nino, aus dem kollektiven Bewusstsein der georgischen 
Kirche.30  
 Neben Ephräm der Syrer, den Syrischen Väter, der heiligen Nino 
wird auch dem syrischen Apostel Thomas, eine hohe Verehrung ent-
gegengebracht. Nach Tarxnišvilis „Geschichte der kirchlichen georgi-
schen Literatur“ fi nden wir drei verschiedene liturgische Textgattungen, 
27 Vgl. dazu auch F ä h n r i c h, Heinz. Georgische Literatur. Aachen. 1993: S. 47
28 Vgl. T a r c h n i š v i l i, Michael/Aßfalg, Julius. Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur. 
Auf Grund des ersten Bandes der georgischen Literaturgeschichte von K[orneli] Kekelidze. Città del 
Vaticano. 1955: S. 411.
29 Vgl. Ǯ u a n š e r. Cxovreba vaxtang gorgaslisa. In: Q a u x č i š v i l i, Simon (Hrsg.). Kartlis Cxo-
vreba (Das Leben Kartlis). Bd. 1. Tbilisi. 1955, S. 139–244. Hier S. 207–215. Zur Übersetzung vgl. 
Dshuanscher. Das Leben Vachtang Gorgasals. In: Pätsch, Gertrud (Hrsg.). Das Leben Kartlis. Eine 
Chronik aus Georgien (300–1200). Leipzig. 1985: 201–322. Hier: S. 276–290.
30 T a r x n i š v i l i, Michael. Die Legende der heiligen Nino und die Geschichte des georgischen 
Nationalbewußtseins. In: Dölger, Franz (Hrsg.) Byzantinische Zeitschrift 40. Leipzig/Berlin. 1940: 
S. 48–75.
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die mit dem Apostel Thomas verbunden sind.31 Tarxnišvili erwähnt 
Memoralia32  (georgisch: Mosaxsenebeli), das apokryphe Thomasevan-
gelium33 sowie Fragmente der syrischen Thomasakten in georgischer 
Übersetzung34.
 Die Mosaxsenebeli des heiligen Apostels Thomas – georgisch minda 
mocikuli toma – werden am 7. Juli: („Der selige Apostel Thomas ging in 
das Haus Vežans“), am 3. Oktober: („Als sie in der Welt herumwander-
ten“) und am 6. Oktober: („Zu jener Zeit waren alle Apostel zu Jerusa-
lem“) gelesen. Sie sind neben anderen Memoralia, z. B. die des heiligen 
Johannes, des Evangelisten Lukas sowie der Apostel Jakobus und Phi-
lippus vor allem in georgischen Handschriften (H–341 sowie H–1347) 
enthalten.35

 Dass das Thomas Evangelium auch in Georgien zu den neutestamen-
tlichen Apokryphen gehört, wird auf einen Briefwechsel zwischen dem 
Bischof Georg von Čqondidi und Euthymios von Iwiron zurückgeführt, 
der teilweise erhalten ist. Eine deutsche Redaktion dieser Dokumente be-
sorgte Grigol Peradze.36 
 Was selbst einem zentralen syrischen Apostel widerfuhr, kann de-
mentsprechend auch für einen syrischen Kirchenlehrer gelten. Auf diese 
Weise erklärt sich meines Erachtens die Ambivalenz der praktischen, the-

31 Die Schriften, die unter Thomas’ Namen umlaufen, sind damit noch nicht erschöpft. Vom „he-
iligen Apostel Thomas“ stammen angeblich Erzählungen über Jesu Kindheit, eine bekannte Legen-
densammlung (syr., griech., lat., slav.), die Parallelen zu indischen Erzählstoffen aufweist (NTApo I 
p. 273, 292) und vermutlich in der Gegend von Nisibis verfasst wurde (Gunther, Meaning p. 122f.).  
Als weiteres Pseudoepigraphon des Apostels kommen die manichäischen Thomas-Psalmen in Frage 
(Text/Übs.: C. R. C. A l l b e r r y, A Manichaean Psalm-Book II, 1938, S. 203–228; A d a m, A.: Die 
Psalmen des Thomas und das Perlenlied als Zeugnisse vorchristlicher Gnosis, BZNW 24, 1959; 
N a g e l, P.: Die Thomaspsalmen des koptisch-manichäischen Psalmenbuches 1980).  
In der Regel wird angenommen, dass sie von einem Schüler Manis namens Thomas gedichtet stam-
men. Da es für dessen Existenz jedoch keine manichäischen Originalquellen gibt, steht einer Zuwe-
isung an den Apostel im Grunde nichts im Wege (W. E. C r u m, Coptic Anecdota, in: JThS 44, 1943, 
p. 181 Anm. 9; F. F. C h u r c h – G. G. S t r o u m s a, Mani’s disciple Thomas and the Psalms of Tho-
mas, in: VigChr 34, 1980, p. 47–55). Zu den Schriften, die unter dem Namen des Apostels umliefen, 
vgl. noch G. B o r n k a m m, Thomas (Nr. 1). In: PRE [2. R.] VI.1 (1936): 317ff. und S c h o l t e n, 
Cl.: Thomas, Tómas IV. Apokryphe Schriften. Iin: LThK IX (32000): S. 1507–1509.
32 Vgl. T a r c h n i š v i l i, Michael/A ß f a l g, Julius. Geschichte der kirchlichen georgischen Litera-
tur. Auf Grund des ersten Bandes der georgischen Literaturgeschichte von K[orneli] Kekelije. Città 
del Vaticano. 1955: S. 347.
33 Ebd.: S. 331f. und 338.
34 Ebd.: S. 344.
35 Ebd.: S. 347.
36 P e r a d z e, Grigol, Ein Dokument der mittelalterlichen Liturgiegeschichte Georgiens, in: Ky-
rios I, Vierteljahrschrift für Kirchen- und Geistesgeschichte Osteuropas. Heft 1, Königsberg, 1936: 
S. 74–79.
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ologisch-liturgischen Bedeutung in Relation zu seiner historischen und 
wissenschaftlichen.
 Daraus lässt sich schlussfolgern: further research is needed, um die 
Bedeutung der syrischen für die Entwicklung der georgischen Orthodo-
xie nicht nur stärker bewusst zu machen, sondern auch in vergleichender 
Perspektive herausarbeiten und untersuchen zu können. Wir wissen also 
zu Ephräm dem Syrer in Georgien, dass wir bisher nur sehr wenig da-
rüber wissen. 

SOPHIA VASHALOMIDZE
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KLASZTORY GRUZIŃSKIE W PALESTYNIE
W PRACACH ŚW. GRZEGORZA PERADZE

napisał ks. Henryk Paprocki
Warszawa

 Grzegorz Peradze wiele uwagi poświęcał historii monastycyzmu gru-
zińskiego, który odegrał znaczącą rolę w rozwoju kultury i nauki gruziń-
skiej. Oprócz tezy doktorskiej o historii monastycyzmu gruzińskiego od 
jego początków do 1065 roku, czyli do śmierci św. Jerzego Hagioryty, 
oraz artykułów opublikowanych w pierwszym tomie „Dzieł zabranych”, 
jak szkice z kultury gruzińskiej i kronika monasteru św. Jana Chrzciciela, 
na szczególną uwagę zasługują badania nad historią monasterów gruziń-
skich w Ziemi Świętej. W 1936 roku Grzegorz Peradze odbył podróż do 
Ziemi Świętej i Syrii, opis której to podróży opublikował częściami w kil-
ku czasopismach. W 1937 roku opublikował w czasopiśmie „Georgica” 
duży artykuł Historia gruzińskich mnichów i monasterów w Palestynie 
w opisach pielgrzymów niebędących Gruzinami, liczący 68 stron. Czaso-
pismo „Georgica” wydawał w trudnych warunkach emigracyjnych polityk 
gruziński Andria Guguszwili (1895-1970). Do niedawna było to czasopi-
smo prawie niedostępne, ostatnio znalazło się w Internecie1. Zamieszczo-
no w nim szereg bardzo ważnych artykułów odnoszących się do historii 
i kultury Gruzji. Grzegorz Peradze opublikował w „Georgica” trzy artykuły, 
a mianowicie o gruzińskich rękopisach w Anglii2, o wpływie Gruzinów 
na kulturę narodów Bałkańskich3 i omawiany artykuł o obecności Gruzi-
nów w Ziemi Świętej4. Grzegorz Peradze zamierzał opublikować jeszcze 
jeden artykuł, a mianowicie Monastery gruzińskie w Palestynie według 

1 Stronę internetową pod nazwą Georgian Language & Culture należy szukać pod adresem: 
www.ocf.berkeley.edu/~ shorena/publications.html
2 G. P e r a d z e, Georgian Manuscripts in England, „Georgica”, 1(1935), z. 1, s. 80-88.
3 G. P e r a d z e, Georgian Infl uences on the Cultures of the Balkan peoples, „Georgica”, 1(1936), 
z. 2-3, s. 14-23.
4 G. P e r a d z e, An Account of the Georgian Monks and Monasteries in Palestine as revealed in the 
Writings of non-Georgian Pilgrims, „Georgica”, 2(1937), z. 4-5, s. 181-246+2 ilustracje.
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źródeł gruzińskich. Niestety, czasopismo „Georgica” przestało się ukazy-
wać i artykuł ten nigdy nie został opublikowany.
 Znaczenie artykułu, na który pragnę zwrócić uwagę, jest ogromne. 
Nie przypadkiem profesor Gocza Dżaparidze przetłumaczył ten artykuł 
na język gruziński i opublikował w Gruzji5.
 Historia kolonii mnichów gruzińskich w Palestynie jest najbar-
dziej barwną kartą w historii kultury gruzińskiej. Początki kontak-
tów Gruzji z Ziemią Świętą pokrywają się z powstaniem chrześci-
jaństwa w Gruzji. Legendy głoszą, że historia Gruzji zaczęła się 
z przyjściem Chrystusa.
 Gruzini posiadali na własność wiele monasterów, łącznie z Golgotą, naj-
bardziej świętym miejscem chrześcijaństwa. Kulminujący moment domina-
cji Gruzinów w Ziemi Świętej zbiega się ze złotymi czasami w samej Gruzji, 
od X do XII wieku. Inny, krótki okres świetności gruzińskich monasterów, 
przypada na późne średniowiecze, dzięki pomocy egipskich mameluków, 
wywodzących się z Kaukazu. Wraz z nadejściem panowania tureckiego 
w Ziemi Świętej (od 1517 roku) nastąpił stopniowy upadek gruzińskiej 
świetności.
 Historia kolonii gruzińskich w Palestynie jest równocześnie historią 
politycznej siły i kultury Gruzji. Te kolonie były źródłem największych 
literackich dzieł gruzińskich, zarówno w tłumaczeniach, jak i w orygina-
łach.
 W części pierwszej autor cytuje fragmenty z literatury pielgrzymów, 
które odzwierciedlają historię gruzińskich kolonii w Palestynie. Oczywi-
ście, ma świadomość tego, że nie przedstawia w całości literatury piel-
grzymów, z uwagi na fakt, że jest niemożliwością odnalezienia gdzie-
kolwiek pełnej kolekcji tych dzieł. Żadna biblioteka na całym świecie, 
nawet słynne British Museum, nie posiada całej kolekcji literatury piel-
grzymów. Poza tym większa część tej literatury nie była edytowana, 
i spoczywa jako nieodkryty skarb, nie tylko w muzeach i bibliotekach 
Europy, ale także w prywatnych kolekcjach, a ten fakt czyni tę literatu-
rę jeszcze bardziej niedostępną. Ponadto literatura pielgrzymów istnieje 
w dużej ilości języków, nie można więc oczekiwać, że ktokolwiek pozna 
ją w całości.
 Jest to zadanie raczej dla placówki naukowej, czy też dla społeczeństwa, 
a nie dla pojedynczego człowieka. Zwłaszcza, że kompilacja wymaga wiele 

5 G. P e r a d z e, ucxoel piligrimTa cnobebi palestinis qarTveli bere-

bisa da qarTuli monastrebis Sesaxeb, opr. G. D ż a p a r i d z e, Tbilisi, 1995.
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wstępnych studiów, podróży i niekończących się poszukiwań w bibliotekach. 
Przez dziesięć lat Grzegorz Peradze kolekcjonował (z przerwami) te mate-
riały z literatury pielgrzymów, które dotyczyły Gruzinów. W tym okresie 
miał możliwość odwiedzenia Anglii i studiowania literatury pielgrzymów 
w British Museum. W Paryżu i Lipsku (gdzie znajduje się biblioteka doty-
cząca niemieckiej społeczności w Palestynie) także miał sposobność uzu-
pełnienia kolekcji notatek na temat monasterów gruzińskich. Latem 1936 
roku odwiedził Ziemię Świętą6. Podczas tej podróży postanowił opubliko-
wać swój zbiór notatek. Zapiski obejmują okres od V wieku (informacja 
o monasterze założonym przez Piotra Liberyjczyka) do 1862 roku. Przed-
stawione informacje pozwoliły ojcu Grzegorzowi Peradze stwierdzić, że 
Gruzini posiadali w Ziemi Świętej około 20 monasterów, w pewnym okre-
sie należała też do nich Golgota. Wyjątkową rolę w historii kultury gruziń-
skiej odegrał monaster Dżwari.
 Obecnie wiemy, że Gruzini posiadali w Ziemi Świętej 42 monastery7, 
14 monasterów w okolicach Antiochii, a poza tym monastery w Trape-
zundzie, Tesalonice, Konstantynopolu, Petriconi (Baczkowo), na górze 
6 G. P e r a d z e, Róże jerychońskie. Dziennik podróży do Ziemi Świętej i Syrii (5. VII.-28. IX. 1936), 
„Pro Georgia”, 13(2006), s. 7-112.
7 Dzięki uprzejmości Pani Profesor Tamili Mgalobliszwili możemy opublikować aktualną listę mo-
nasterów i kościołów, które należały w Ziemi Świętej do Gruzinów. Lista ta nie jest pełna i nie obej-
muje przynajmniej jeszcze pięciu monasterów:

KOŚCIOŁY I MONASTERY W ZIEMI ŚWIĘTEJ
NALEŻĄCE DO GRUZINÓW

1. Monaster św. Jakuba na górze w pobliżu Cytadeli (V w.).
2. Monastery św. Theodora w Bir-el-Kutt, w pobliżu Jerozolimy (VI-VI w.).
3. Niedawno odkryty monaster w Umm Leisun, w pobliżu Jerozolimy (V-VI w.).
4. Monaster Świętego Krzyża w Jerozolimie (V-VII w.; XI-XVII w.); obecnie należy do Grec-

kiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.
5. Monaster św. Jakuba (V-VII w.; XI-XII w.); obecnie ormiańska katedra św. Jakuba w Jerozo-

limie, Dzielnica Ormiańska w Starym Mieście.
6. Monaster św. Symeona (= Katamonia) w Jerozolimie (XI-XVI w.); obecnie należy do  Grec-

kiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.
7. Monaster św. Jana Ewangelisty w Jerozolimie, Dzielnica Chrześcijańska w Starym Mieście 

(XIII-XVI w.); obecnie Monaster St. Salvatore Ojców Franciszkanów.
8. Monaster na Górze Kuszenia, w pobliżu Jerycha (XIII-XIV w.); obecnie należy do  Greckie-

go Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.
9. Monaster Praetorium przy Via Dolorosa w Jerozolimie, Dzielnica Muzułmańska w Starym 

Mieście (XIV w.); obecnie należy do  Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.
10. Monaster św. Tekli w Jerozolimie, Dzielnica Chrześcijańska w Starym Mieście (XIII-XVII 

w.); obecnie należy do  Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.
11. Monaster św. Jerzego w Jerozolimie, Dzielnica Żydowska w Starym Mieście (XIII-XVII w.); 

obecnie należy do  Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.
12. Monaster św. Katarzyny w Jerozolimie, Dzielnica Chrześcijańska w Starym Mieście (XIII-

XVII w.); obecnie należy do  Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.
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Olimp, na górze Synaj i na Atosie8. W sumie daje to ponad 60 monaste-
rów poza granicami Gruzji.
 Klasztor Świętego Krzyża został rzekomo zbudowany przez św. ce-
sarza Konstantyna Wielkiego – tak przynajmniej utrzymują Grecy – ale 
brak na to dowodów. Właściwie został on zbudowany w XI stuleciu przez 

13. Monaster św. Demetriusza w Jerozolimie, Dzielnica Chrześcijańska w Starym Mieście (XIII-
XVII w.); obecnie należy do  Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.

14. Monaster św. Teodora w Jerozolimie, Dzielnica Chrześcijańska w Starym Mieście (XIII-
XVII w.); obecnie należy do  Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.

15. Monaster św. Mikołaja w Jerozolimie, Dzielnica Chrześcijańska w Starym Mieście (XIII-
XVII w.); obecnie należy do  Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.

16. Monaster św. Bazylego w Jerozolimie, Dzielnica Chrześcijańska w Starym Mieście (XIV-
XVII w.); obecnie należy do  Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.

17. Monaster Świętych Archaniołów, (XV-XVII w.) w Jerozolimie, Dzielnica Ormiańska w Sta-
rym Mieście; obecnie należy do  Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.

18. Monaster św. Mikołaja, Metochion monasteru Świętego Krzyża w Jerozolimie (XVI-XVII 
w.), zlokalizowany w pobliżu poprzedniego, obecnie całkowicie zniszczony.

19. Monaster św. Anny (Saidnaya) w Jerozolimie, Dzielnica Chrześcijańska w Starym Mieście 
(XVII-XVIII w.); obecnie należy do  Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.

20. Monaster św. Abrahama w Jerozolimie, Dzielnica Chrześcijańska w Starym Mieście (XVIII 
w.); obecnie należy do  Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy.

KOŚCIOŁY I MONASTERY W ZIEMI ŚWIĘTEJ
DZIELONE PRZEZ GRUZINÓW Z INNYMI WSPÓLNOTAMI

1. Monaster św. Saby na pustyni Judzkiej (VI-XVII w.).
2. Monaster św. Teodozjusza na pustyni Judzkiej (VI w.).
3. Grób Bogurodzicy i Getsemani na Górze Oliwnej (IX-XVII w.).
4. Kościół Świętego Grobu w Jerozolimie, Dzielnica Chrześcijańska w Starym Mieście 

(X-XVIII w.) –  a) Golgota; b) Kaplica Adama; c) Anastasis (Grecki Katolikon Prawo-
sławny); d) Kaplica św. Marii Magdaleny; e) Więzienie Chrystusa; f) Kaplica św. Heleny; 
g) Kaplica Znalezienie Krzyża.

5. Monaster św. Charytona na pustyni Judzkiej (X-XI w.).
6. Monaster św. Jana Chrzciciela nad rzeką Jordan (XI-XII w.).
7. Monaster Proroka Samuela, w Mountjoy, Nabi Samvil, w pobliżu Jerozolimy (XI-XII w.).
8. Monaster św. Gerasima i Monaster Kalamon nad rzeką Jordan (XI-XII w.).
9. Monaster św. Jana Chryzostoma na pustyni Judzkiej (XII w.). 
10. Kościół Narodzenia w Betlejem (XIV-XVIII w.).

KOŚCIOŁY I MONASTERY W ZIEMI ŚWIĘTEJ NALEŻĄCE DO GRUZINÓW,
KTÓRE JESZCZE NIE ZOSTAŁY ZLOKALIZOWANE

1. Katedra biskupia w Maiuma, w pobliżu Gazy (V w.).
2. Monaster św. Jana Chrzciciela (= Dertavi) (XI-XIII w.).
3. Monaster Derthupha (XI-XII w.).
4. Monaster Kappatha (XI-XIII w.).
5. Monaster Devtoubani (XIII-XIV w.).
6.   Kościół św. Jana Chrzciciela w Jerozolimie, Stare Miasto (XV w.) – Muristan (?).

8 G. P e r a d z e, Udział Gruzji w dziejach kultury duchowej na Bałkanach, „Pro Georgia”, 13(2006), 
s. 113-124; tenże, Aktywność literacka mnichów gruzińskich w monasterze Iwiron na Górze Atos, 
przeł. H. Paprocki, „Pro Georgia”, 17(2008), s. 45-56 = G. Peradze, Dzieła zebrane, Warszawa, 2010, 
UW, I, s. 117-127.
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Gruzina Jana Prochore. Nie jest jednak wykluczone, że on tylko prze-
budował już istniejący tam klasztor. Gruzińskie źródła także są sprzecz-
ne między sobą. Klasztor wzniesiono na miejscu, gdzie rosło drzewo, 
z którego później został wykonany krzyż. W pobożnych opowiadaniach, 
które się znajdują w literaturze pielgrzymiej, istnieją wzmianki o tym, że 
drzewo to zostało posadzone przez Lota na znak jego pokuty, potem zaś 
ścięte w czasach Salomona dla Świątyni Jerozolimskiej, ale ponieważ 
do budowy się nie nadawało, to leżało sobie koło bramy (chyba Bramy 
Jafskiej) Jerozolimy i służyło jako siedzenie dla przechodniów.
 Według tradycji gruzińskiej pierwszy chrześcijański król Mirian 
(IV wiek), miał założyć nieopodal tego klasztoru wieś gruzińską dla obro-
ny, a zarazem i dla obsługi klasztoru, i w tym celu przeniósł tutaj kilka 
chłopskich rodzin z Gruzji. Ta wieś nazywała się Malha, obecnie jest to 
dzielnica Jerozolimy.
 Biblioteka patriarchatu greckiego posiada 162 rękopisy gruzińskie, 
a w różnych monasterach Palestyny – jak opowiadają podróżnicy po Zie-
mi Świętej – jeszcze zachowały się z dawnych czasów dokumenty gru-
zińskie.
 W drugiej części artykułu Grzegorz Peradze przedstawił wyniki swo-
jej pracy badawczej na temat obecności Gruzji i Gruzinów w Palestynie, 
zaczerpnięte z piśmiennictwa pielgrzymów. Na wiele sposobów piśmien-
nictwo to wypełnia luki w naszej wiedzy na temat gruzińskiego życia 
i gruzińskiej kultury.
 Schyłek potęgi gruzińskiej zaczął się już w połowie XV wieku i do-
prowadził do podziału kraju na trzy królestwa i cztery księstwa. Wszczy-
nanie wojny pomiędzy tymi małymi państewkami nie było czymś nie-
zwykłym. Czasami nawet sprzymierzały się one z wrogami przeciwko 
swym własnym rodakom. Fakt, że Gruzja była podzielona, był nieznany 
w Jerozolimie, dowiedziano się o tym dużo później. Zamożni pielgrzy-
mi, którzy maszerowali dumnie przez ulice Jerozolimy z powiewającymi 
sztandarami i śpiewali hymny, dawali wrażenie wielkiej potęgi i świetno-
ści, wrażenie, które ostatnie wydarzenia zdawały się potwierdzać.
 Artykuł kończy się opisem inskrypcji gruzińskich w Palestynie, od-
krytych podczas podróży do Ziemi Świętej w 1936 roku9.

9 Polski przekład artykułu o monasterach gruzińskich ukaże się w drugim tomie „Dzieł zebranych” 
św. Grzegorza Peradze w 2011 roku.
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THE RELIGIOUS POLICY OF MIRIAN THE KING 
OF KARTLI

Marika Mshvildadze
Tbilisi

 Iberia was a strong state in the late-antique period. Very important trade roads 
were allocated along it. Because of such geopolitical aims, Iberia represented a 
huge sphere of interests for the big empires. For the domination over Iberia such 
empires were facing one another like Parthia (later Sassanid Empire) from one 
side and the Roman Empire from another. Accordingly, Kartli became a place 
of the collision of two ideologies – Western (Roman Empire) from one side and 
Eastern (Parthia, Sassanid Empire) from another. Concerning the question of 
orientation, the decisive role was given to the religious questions.
 In the second half of the I century B.C., the time of facing one another of 
such empires as Roman and Parthian, the royal court of Iberia had the policy 
absolutely independent of these two great states. It was unacceptable as for 
Iberia, and for Rome as well, the fact that Parthia gained a foothold on the 
territory of Armenia. It was the case, when the interests of Iberia and Rome 
coincided with each other. The distribution of the spheres of infl uence between 
Rome and Parthia signifi cantly depended on the fact, which country exactly 
would be controlling Armenia. Coincidence of interests plays a decisive role 
in the foreign relatives of one or another country and Kartli behaves accordin-
gly – as “the fi end and ally of Roman people” acknowledges, the Iberian kings 
are participating in the wars of Rome and Parthia trying to use the fi ght betwe-
en the pretenders to rule over Asia for the interests of their own country.
 For the I century A.D. due to its strategic location Iberia was having and 
controlling all the entrances and exits of the Northern Caucasus. For example, 
such important roads as Darial, Daruband, by means of which it would be 
possible to maneuver with the Northern-Caucasian tribes.
 The period of powerfulness of the Iberia comes on the period of reign of 
Pharsman I and Pharsman II. In the fi rst half of the I century the royal state 
of Iberia widened their borders and by fi ght took such a signifi cant fortress as 
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1 N. S h o s h i a s h v i l i, q a r T l i s a  d a  e g r i s i s  s a g a r e o  p o l i t i k a  d a 

d i p l o m a t i a  a x . w .  I I I - I V  s a u k u n e e b S i ,  q a r T u l i  d i p l o m a t i i s 

i s t o r i i s  n a r k v e v e b i, I, Tbilisi, 1998, pp. 63-84 (71).

Artaksata, located at the river Araks (Aras). At the same time they returned ter-
ritories at the sources of rivers Kura and Araks and almost went out the Black 
sea littoral. In the middle period of the II century Iberia again becomes the ally 
of Rome. During mentioned above period in the epoch of reign of Pharnavaz 
a part of Colchis was associated to Iberia. Accordingly, the most takable into 
consideration force in Transcaucasia was the Iberian kingdom.
 In the fi rst half of III century A.D. Kartli was saving the political condition 
existing in the I–II centuries. In the second half of III century Amazasp was 
the king of Kartli. In the fi rst period of his reign kingdom of Kartli presented 
a strong and wide state. Later, it follows from the political situation, expressed 
in the strengthening of Sassanid Empire and the political plans of it towards 
Kartli, Amazasp was forced to change the state orientation and acknowledge 
oneself as a vassal of Iranian shah Shapur I.
 Amazasp could not set Kartli free from the Iranian submission till the end, 
though, as it is seen, by diplomatic means he succeeded in caution of it against 
the Iranian aggression. He could not preserve Georgian state unity till the end.1 
In the last years of the reign of Amazasp, local aristocracy revolt against him 
with the help of Rome and Armenia. In spite of the help from Iran, he defeated 
and was killed in a battle. A son of the king of Armenia a nephew of Amazasp 
Rev was put on the throne of Kartli. He became famous as a  Rev I “the Just” 
(263-273). The following king of Kartli was fi ghting against Iran together with 
the Armenian king already. Soon Sassanid Empire for a few times defeats in 
the struggles against Rome. And in 298 in Nisibis a well-known agreement 
was concluded, which is known as a 40-years long peace treaty of Nisibis.
 According to the peace treaty mentioned above, Rome was acknowledged 
its suzerain rights over Armenia and received fi ve provinces of the northern part 
of Mesopotamia. Kartli and Armenia behaved under the infl uence of Rome. The 
king of Kartli had to get his royal signs from Romans (Petros Patrikius, Hist., 14). 
In spite of all this, Kartli and Armenia in fact were staying to be the independent 
states. This treaty was not broken for forty years. Rome was satisfi ed with the 
formal obedience of Kartli and did not interfere in its internal affairs.
 In the fi rst half of the IV century we see Mirian as a king of Kartli. The 
fact has to be noticed right at the moment, that if we conclude according to 
the Georgian sources, very small information about Iberia of that period can 
be found, more over, this references also need to be checked and critically 
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analyzed. The author of the Georgian chronicles “Life of the kings” dates the 
reign of Amazasp and the kings succeeding him including king Mirian after 
the fi rst half of the III century, what makes it older by some of ten years. But 
in spite of this anachronism, references of “Life of the kings” about the public 
activities of the kings of the III century (starting from Amazasp till Mirian) 
is confi rmed by the foreign sources and the opinion of the researchers, what 
really deserves confi dence. Though this references refl ect not the fi rst half of 
the III century, but the situation in the second half.2 So it follows, that analysis 
of the neighboring countries gets an important meaning, as well as the study 
of Georgian (Iberian) history in this context.
 According to the opinion, accepted in Georgian historiographies, the king 
of Iberia Mirian, who was reigning before the peace treaty of Nisibis (in 298), 
in 296-297 participated in the war between Iran and Rome, fi ghting against 
Rome. It was like this, because right in this war, Armenia was in the camp of 
Rome, and Kartli still appeared to be a partner of Iran. But in the last years, 
an excellent and important opinion regarding this question was expressed, 
which based on the analysis of historical facts, we think can be accepted. It 
is very hard not to agree with the opinion of L. Pataridze about the political 
situation existed in Kartli, what in its turn is connected with the behavior of 
king Mirian and the conversion of Kartli to Christianity.3 L. Pataridze does 
not connect mentioned above story from the history of Kartli with the war 
between Iran and Rome in 296-297. He connects it with the fi ght between 
Constantine I and Licinius, when following from the political situation the 
king of Kartli Mirian was fi ghting on the side of Licinius, the Emperor of the 
Eastern Rome.  
 It is true, the affairs described in “History of Mirian” could really be con-
nected not with the war between Iran and Rome in 296-297, but with the fi ght 
existed between Constantine and Licinius, which had place in 324 and follo-
wing from the existed political situation Mirian really was an ally of Licinius 
– the Emperor of Eastern Rome, in the war against Constantine – the Emperor 
of Western Rome. Earlier, in 321, he was sent to Licinius to fi ght against Con-
stantine. After Constantine won Licinius at Adrianopolis, the situation whole 

2 L. P a t a r i d z e,  q a r T v e l T a  g a q r i s t i a n e b a  ` q a r T l i s  c x o v r e b i s  m i -

x e d v i T ~ , q r i s t i a n o b a  s a q a r T v e l o S i , i s t o r i u l - e T n o l o g i u r i 

g a m o k v l e v e b i, Tbilisi, 2000, pp. 8-16.
3 R. R a m i s h v i l i, a R mo s a vl eT  s a q arT v elos  mT i a n eT i s  g a qr i s t i a -

n e b i s  Z ir iT ad i  s a f e x ur e b i  d a  T a v i s e b ur e b a n i  a r q eolog i ur i 

m a s al e b i s   d a  w er ilob iT i   w y aro e b i s   m i x e d v iT , q r i s t i a n ul i 

c i v il i z a c i a  d a  s a q arT v elo , k o n f er e n c i a  m i Z R v n il i  a dr e qr i -

s t i a n ul i  ar q eolog i i s  1 0 0  wl i sT a v i s a d m i , Tbilisi, 1994, pp. 16-19.
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over the Roman Empire fi nally changed to the better for Christianity. Accor-
dingly, after Licinius was defeated, the Emperor of the united Rome Constan-
tine decided to show oneself clearly on the arena, in order to put the end to the 
dispersions existed in the Empire and decide the question about the unity of 
country. It was necessary to take into arms questionable state management and 
control the situation. And he did it with an excellent result.
 Following from the existed political situation, as Mirian returns to Kartli, 
he makes a very important decision and in a very short period of time he be-
comes christened. His domain acts the same towards the new faith, it reaches 
Tkhoti mountain ridge at the West of Mtskheta. At the same period, St. Nino 
christened the mountaineers of Kartli and Kakheti.
 By our opinion, according to the religious diversity of colors existed in 
Kartli, without already existing rather strong Christian tribes in the country, 
it would be very hard for Mirian to pronounce a new monotheistic religion to 
be a state offi cial religion and preserve it, independent of whatever opinions 
it was conditioned by. According to the fact, we can say, that there is a basis 
to assume, that in III-IV centuries A.D. there was a defi nite quantity of follo-
wers of another monotheistic religion on the territory of Eastern Georgia, as 
a basis for king Mirian to carry out a religious reform. This fact is based by 
the archeological materials found in the last years. As a result of the material 
researches, Christian religion was popular not only in the lowest layers of the 
country, but in the representatives of the elite circles as well. To be concrete, 
right in the graves of the representatives of this social layer in the second half 
of the III century was noted a concrete aspiration to the doctrine of Christ. It 
is between representatives of central and province aristocracy we met for the 
fi rst time cases of the Christian pose of burial.4 It can be assumed as a proof 
of the fact, that the new monotheistic religion was spread in all layers existed 
in the country. And that king Mirian also had allies in the highest circles of the 
country regarding the situation of announcing the Christianity to be the state 
offi cial religion. And this fact is really undoubtedly important from the point 
of carrying the religious reforms out.

4 Ibidem. 
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DIE CHRISTLICHE MÜNZPRÄGUNG DER MONGOLEN IN 
GEORGIEN (1281–1295)

von Wilhelm Baum
Klagenfurt

 
 Über die Münzprägung der Mongolen wurde bisher nur wenig 
geforscht.1 Zur Zeit der Anfänge des Mongolenreiches unter Dschin-
ghis Khan gab es unter den Mongolen den christianisierten Stamm 
der Keraiten wie Markus Buyurk, der sich in der Wüste Gobi mit 
chinesischen Herrschern auseinandersetzte.2 Sein Sohn Qurdjaqz 
(Cyriakus) war der Vater des Keraitenfürsten Togoril (†1203), der 
das Urbild des späteren Mythos vom „Priesterkönig Johannes“ dar-
stellte und mit Jesügei, dem Vater von Dschinghis Khan, verbündet 
war. Die genealogischen Verhältnisse werden von den Geschichts-
schreibern Juvaini (1226–1283) und Raschid ad-Din genau beschrie-
ben. 
 Der syrische Geschichtsschreiber Grigorius Abu l-Faradj oder ibn al-
Ibri, bekannt unter dem Beinamen „Barhebräus“ (1226–1286), ein we-
stsyrischer Christ berichtet in der „Geschichte der Weltreiche“ über den 
Sieg des Dschinghis Khan über den christlichen Keraitenkönig. Dschin-
ghis Khan heiratete nach dem Tod Togorils seine Nichte Ibaqa Beki und 
vermählte seinen Sohn Tolui mit Togorils Tochter Sorqaqtani. Die Na-
chkommen Toluis hielten diese Tradition bei und heirateten weitere Ke-
raitenprinzessinnen.
 Nach Dschingis Khans Tod folgte ihm zunächst sein Sohn Ögödai 
(1229–1241) als Großkhan, dann dessen Sohn Güyük (1246–1248). Nach 
Güyüks Tod kam auf einem Quriltai (Reichstag) jedoch die Linie Toluis 

1 Stefan H e i d e m a n n: Münzen – Dokumente zur Politik, Wirtschaft und Kultur des Mongolenre-
ichs, in: Dschinghis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen, Ausstellungskatalog Schal-
laburg 2006, 203f.
2 Wilhelm B a u m: Die Verwandlungen des Mythos vom Reich des Priesterkönigs Johannes, Kla-
genfurt 1999, 159f. 
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ans Ruder, zunächst der Sohn Möngke (1251–1259)3, dann dessen Bru-
der Kublai Khan.4 Der dritte Sohn Toluis war Hülägü (1258–1265)5, der 
Begründer des mongolischen Reichs der Ilkhane in Vorderasien. Hülägü 
heiratete mit Doquz-Khatun (†1265) ebenfalls eine Christin, die Tochter 
von Itiko, dem jüngsten Sohn Togorils. In keinem Bereich der Mongolen 
spielte das Christentum eine derartige Rolle wie bei den Nachkommen 
Toluis und Sorqaqtanis. Vor allem im christlichen Osten wurde Hülägü 
nach der Eroberung und Zerstörung Bagdads und der Hinrichtung des 
letzten Kalifen als großer Hoffnungsträger und Verbündeter angesehen.
 Auch das römische Papsttum hatte die sich bietende Chance, die 
Expansion des Islam im Orient durch ein Bündnis mit den Mongolen 
zurückzudrängen, früh erkannt. Im März 1245 schickte Papst Innozenz 
IV. den Franziskaner Johannes von Piano Carpini (†1252) als Gesandten 
zum Großkhan Güyük; die Mission wurde ausgeführt und trug zur Auswe-
itung des geografi schen Horizonts der Europäer bei.6 1249 schickte König 
Ludwig IX. von Frankreich den Dominikaner Andreas von Longjumeau 
an den Hof der Mongolen. Wie der Minorit Piano Carpini verfasste auch 
der fl ämische Franziskaner Wilhelm von Rubruk einen Bericht über seine 
Reise zu Großkhan Möngke nach Karakorum (1252–1255).7 In kürzester 
Zeit hatte sich die Kenntnis der Europäer über Asien wesentlich verbessert; 
auch Georgien und Armenien rückte näher in das Blickfeld des Papsttums.
 Als Dschinghis Khan sein Reich gründete, hatten die Mongolen noch 
nie Münzen geprägt. Seit der Spätantike war zunächst der byzantinische 
Goldsolidus die wichtigste Leitwährung des Orients gewesen. Nach dem 
Aufstieg des Islam. Um 1253 prägten lokale mongolische Gouverneu-
re in Zentralasien Dirhams mit der Nennung des Kalifen auf der einen 
und dem Namen Dschinghis Khans auf der anderen Seite. Möngke ließ 
seinen Namen in allen Teilreichen auf die Münzen prägen, auch im Be-
reich der „Goldenen Horde“ in der Ukraine, da auch dieses Teilreich ihm 
unterstand. Auch in Zentralasien, das von der Linie Tschagatais verwaltet 
wurde, wurde seit etwa 1221/22 Dschinghis Khan als „qa’ an al-nadil“ 

3 D e r s.: Möngke, Großkhan der Mongolen, in: Biografi sch-Bibliografi sches Kirchenlexikon 30, 
2009, 1008–1013.
4 D e r s.: Kubilai, Großkhan der Mongolen, in: Biografi sches Bibliografi sches Kirchenlexikon 30, 
2009, 816–822.
5 D e r s.: Hülägü, Begründer des Reichs der Ilkhane, in: Biografi sches Bibliografi sches Kirchenle-
xikon 18, 2001, 669–672.
6 Johannes G i e ß a u f: Die Mongolengeschichte des Johannes von Piano Carpine, Graz 1995.
7 Wilhelm von R u b r u k: Beim Großkhan der Mongolen 1253–1255, hrsg. v. Hans Dieter Leicht, 
Regensburg 2003.
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8 Stefan H e i d e m a n n: Das Geld der Mongolen, in: Antike Welt 5/2005, 36. Jg., 77–84, hier 79.
9 Ders.: Anm. 1, hier 208, Nr. 234.
10 Bernhard L i m p e r: Die Mongolen und die christlichen Völker des Kaukasus. Eine Untersu-
chung zur politischen Geschichte Kaukasiens im 13. und beginnenden 14. Jahrhundert, phil. Diss., 
Köln 1980, 34ff.

und der abassidische Kalif an Nasir li-Din Allah (1180–1225) genannt. 
Die Münzen erhielten jedoch oft ein „Tamga“, Zeichen des Stammes oder 
Clans wie z. B. ein Bogen. Wurde zunächst nur die arabische Schrift be-
nutzt, ließ Dschinghis Khan auch für das Mongolische eine eigene Schrift 
entwickeln. 1208 entwickelte der uigurische Schreiber Tatar-Tonga ein 
mongolisches Alphabet nach uigurischer Vorlage. Das uigurische Alpha-
bet stammte über das sogdische Alphabet von der christlich-syrischen 
Schrift ab. Die Schrift ging von rechts nach links und die Zeilen von 
oben nach unten nach dem Vorbild der chinesischen Schrift. Um 1244/45 
wurde in Aserbeidschan eine Münze geprägt, die den „Herrn des mongo-
lischen Volkes“ (ulug munqul big) zeigt; die Randlegende ist in Türkisch 
mit arabischen Buchstaben abgefasst.8 Auf den Siegeln der Khane in ih-
ren im Original erhaltenen Schreiben an den Papst oder den König von 
Frankreich haben wir die ältesten Dokumente der mongolischen Schrift 
vor uns, die bald auch auf den Münzen Verwendung fand.
 Im Herrschaftsgebiet Hülägüs wurde noch der Name Möngkes auf 
den Münzen genannt. Sein Sohn Abaqa (1265–1282) schlug in Täbris 
die Residenz auf, bei der sich bald auch der westsyrische Patriarch an-
siedelte. Nach der kurzen Regierungszeit von Abaqas Bruder Taqudar, 
der vergeblich versuchte, den Islam zur Staatsreligion zu erheben und der 
keine Münzen mit christlichen Formeln prägen ließ, folgte Abaqas Sohn 
Argun, der vorher Gouverneur von Chorassan war (1284–1291). Obwohl 
Hülägü und seine Frau Doquz Khatun emphatisch als „neuer Konstantin 
und Helena“ gefeiert wurden, erfüllte sich der Traum der Christen vom 
Übertritt des Khans zum Christentum nicht. Auffallend ist, dass nicht er, 
sondern erst sein Sohn Abaqa in der Münze von Tifl is erstmals eine Mün-
ze in uigurisch-mongolischer Schrift prägen ließ, die auf der Rückseite 
ein Kreuz und in arabischer Sprache den Satz „Im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, der Gott ist einer“ prägen ließ.9 Diese 
„christlichen“ Münzen wurden ausschließlich in Tifl is geprägt, nicht aber 
in der Münzstätte Täbris oder in anderen Münzstätten.
 Es gilt nun, das Verhältnis der Mongolen zu Georgien darzustellen. 
König David „der Erbauer“ (1089–1125) ist die bedeutendste Gestalt der 
Hochmittelalterlichen Geschichte des Landes.10 Er eroberte Tifl is von 
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den Arabern zurück, machte es zur Hauptstadt und ließ das Kloster Ge-
lati zur führenden Bildungsstätte des Landes ausbauen; auf den Münzen 
nannte er sich „Schwert des Messias“. Seine Urenkelin Tamar die Große 
(1184–1213)11 nannte sich auf den Münzen „Helferin des Messias“. Ihr 
Nachfolger war Giorgi III (1178–1184); gemeinsam ließen sie Münzen 
prägen, auf denen der König als „Schwert des Messias“ bezeichnet wird. 
Zu Tamars Zeit verfasste Schota Rustaweli das georgische Nationalepos 
„Der Recke im Tigerfell“; das Kreuzkloster bei Jerusalem war ein Zen-
trum georgischer Kultur; die Fresken der Kirche stammen aus dieser Zeit. 
Die gemeinsam mit ihrem Sohn Giorgi IV. Laša (1213–1223) geprägten 
Kupfermünzen mit der Inschrift „Georgi, König der Könige, Schwert 
des Messias“ blieben auch später in Geltung und erhielten einen Ge-
genstempel ihrer Tochter Rusudani12. Rusudani ließ 1227 (AH 447) die 
Kupfermünze Koronikon in Kutaisi prägen, später wahrscheinlich auch 
in Tifl is13. Im Ornament ist das Monogramm MSN in der georgischen 
Khutsurischrift. Auf der Rückseite steht in arabischer Schrift: „Königin 
der Könige und Königinnen, Glanz der Welt, des Staates und des Glau-
bens, Rusudan, Tochter der Tamar, Verteidiger des Messias; möge Gott 
ihre Siege vermehren.“ 1247 wurde Kupfergeld von Giorgi Laschas Sohn 
David Ulu geprägt, 1252 von David Narin und von 1252 an Silbermünzen 
mit den Namen beider Könige.14 In ihre Zeit fällt auch die Endredaktion 
der Chronik von Georgien.15 1221 besiegten die Mongolen erstmals ein 
georgisches Heer unter der Führung Georgis IV.; anschließend drangen 
sie bis Tifl is vor. Der von den Mongolen besiegte Choresmier-Schah Ga-
lal od-Din eroberte 1226 Tifl is; Königin Rusudan zog sich nach Kutaisi 
in West-Georgien zurück. Im März 1227 eroberten die Georgier Tifl is 
wieder zurück. Für Georgien besserte sich die Lage, als der Choresmier-
Schah 1230 von den Seldschuken und den Aijubiden geschlagen und der 
Schah ermordet wurde.
 Tamars Tochter und Nachfolgerin Rusudan (Russutuna) (1222–1245) 
wurde 1236 mit dem Einbruch der Mongolen nach Georgien konfron-

11 Wilhelm B a u m: Tamara die Große, in: Biografi sch-Bibliografi sches Kirchenlexikon 23, 2004, 
1468–1470.
12 D e r s.: Rusudani, in. Biografi sch-Bibliografi sches Kirchenlexikon 27, 2007, 1179–1184.
13 P a c h o m o v, 105, Nr. 66, Tafel IX, 156f, Money in Georgia, 42, Nr. 85 u. www. cgi.ebay.de/ws/
eBayISAPI.dll?VISuperSize, &item=130355625145.
14 Heinz F ä h n r i c h: Geschichte Georgiens von den Anfängen bis zur Mongolenherrschaft, Aachen 
1993, 174.
15 Das Leben Kartlis. Eine Chronik aus Georgien 300–1200, hrsg. v. Gertrud P ä t s c h, Leipzig 
1985, 457.
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tiert. Sie hatte 1224 in einem Brief an Papst Honorius III. – dem ältesten 
Dokument einer Verbindung Georgiens mit Europa und dem Papsttum 
– erklärt, sie sei bereit, dem Kaiser bei einem Kreuzzug mit georgischen 
Truppen zu Hilfe zu kommen. Seit 1227 ließ Rusudani Kupfermünzen 
prägen, die in der Khutsuri-Schrift die Inschrift tragen: „Königin der 
Könige und Königinnen, Glanz der Welt, des Staates und des Glaubens, 
Rusudani, Tochter der Tamar, Verteidiger des Messias; möge Gott ihre 
Siege vermehren.“
 Der mongolische Großkhan Ögödei aber eroberte das Reich des Khwa-
resm-Shahs 1230/31 in einem Blitzfeldzug seines Feldherren Tschorma-
ghan; daraufhin setzten sich die Mongolen auch in Gandzag in Aserbaid-
schan fest. Als sie auch die Rumseldschuken angriffen, verlobte Rusudani 
ihre Tochter Tamar mit Gijas od-Din Kai Hosrev II., dem seldschukischen 
Thronfolger. Georgien hatte nun für einige Jahre Ruhe; Tifl is wurde wie-
der aufgebaut. Trotz der Niederlagen hatte Georgien die Invasion ohne 
größere territoriale Verluste überstanden. Ab 1230 nahm Rusudani, die 
1229 den Kampf gegen Jalal-al-Din koordiniert hatte, wieder die Münz-
prägung in Silber auf. Die Silber-Dirhame nach byzantinischem Vorbild 
und islamischen Gewichtsstandard zeigen auf der Vorderseite das Bild 
Christi, auf der Rückseite die arabische Umschrift: „Königin der Köni-
ginnen, Glanz der Welt und des Glaubens, Rusudani, Tochter der Tamar, 
Verteidiger des Messias“.
 Die Mongolen eroberten unter ihrem Heerführer Tschormaghan gegen 
1236 das geschwächte Ostgeorgien und Armenien; in Ani veranstalteten 
sie ein Massaker. Rusudani fl oh nach Abchasien und musste endgültig 
nach Kutaisi übersiedeln. Die Georgier zogen sich in ihre Festungen 
zurück und überließen den Mongolen das offene Land. Rusudani wand-
te sich an Batu, den Khan der „Goldenen Horde“ und ersuchte ihn um 
Anerkennung ihres Königtums. Die Mongolen eroberten bis 1241 ganz 
Georgien mit Ausnahme des Westens, der durch Gebirge und Wälder den 
Vormarsch der Reiter erschwerte. Die Königin lehnte jede Kapitulation 
ab; sie erkannte schließlich die Oberhoheit des Großkhans an, erreichte 
aber auch, dass ihr Sohn David auch in Ostgeorgien als König anerkannt 
wurde. 
 Die Mongolen verhielten sich jedoch gegenüber den Christen nicht 
feindlich; der zu den sogen. „Nestorianern“ gehörende Mönch Simeon 
Rabbanata war zwischen 1233 und 1241 als Kommissar des Großkhans 
für christliche Angelegenheiten im Kaukasus. Vor der Mongolin Töre-
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gene, der Schwiegertochter des Dschinghis Khan und Witwe des Gro-
ßkhans Ögödei, musste die georgische Königin Rusudani 1242 die mon-
golische Oberherrschaft anerkennen. Nach der Übersiedlung Rusudanis 
nach Kutaisi wurde der Osten des Landes durch mongolische „Noyane“ 
(„Männer des Gesetzes“) verwaltet; Georgien war jetzt ein mongolischer 
Satelitenstaat wie das armenische Königreich Kilikien. Das Bündnis mit 
den Mongolen aber ermöglichte diesen beiden christlichen Völkern das 
Überleben. Die Mongolen forderten die Königin auf, nach Tifl is zurück 
zu kommen; als sie sich weigerte, wurde ihr Sohn David IV. zum König 
ausgerufen; die Bestätigung seiner Würde erhielt er von Batu, dem Khan 
von Kiptschak. Jährlich mussten 50.000 Goldstücke Tribut an die Mon-
golen bezahlt werden. 
 Die Souveränität der Königin über den Osten des Landes wurde durch 
ihre Lehnspfl icht gegenüber den Mongolen beschränkt. Nach einem zwe-
iten Einfall der Mongolen richtete Rusudani ein zweites Schreiben an 
den Papst; das aus der Antwort Gregors IX. vom 13.1.1240 bekannt ist. 
Hierin erscheinen die Tartaren als Gefahr und Bedrohung für die Chri-
stenheit. Der Papst fordert die Königin und ihren Sohn zur Union mit 
Rom auf. Der Papst konnte angesichts der Mongolen Einfälle in Europa 
nicht helfen, schickte aber um 1230 Franziskaner und 1240 eine Anzahl 
von Dominikanern nach Tifl is. 
 Die Könige David IV. und David V. – der Sohn Giorgis IV. - ersuchten 
beide den Großkhan um Anerkennung ihres Königtums. 1243 erkannte 
Rusudani die mongolische Oberhoheit über West-Georgien an und er-
reichte von den Mongolen, dass David IV. auch in Ost-Georgien aner-
kannt wurde. Der mongolische General Baidu eroberte 1243 das Reich 
der Seldschuken. Dies veranlasste den armenischen König Hethum I. von 
Kilikien, die Oberhoheit der Mongolen anzuerkennen. Sein Bruder Sem-
pad reiste 1246 mit Unterstützung Baidus an den Hof des Großkhans, 
1254/55 auch der König selbst. Die Armenier in Kilikien konnten da-
durch ihr Reich unter dem Schutz der Mongolen behaupten und blieben 
ihre treuesten Verbündeten.
 Gegen Ende der Regierungszeit Rusudanis kam es zu Erbfolgestre-
itigkeiten zwischen ihrem Neffen David V. Lascha (1243–1259) – dem 
illegitimen Sohn Giorgis IV. – und ihrem Sohn David IV. Narin (1243–
1270). Rusudani beschuldigte ihren Neffen, der an den Hof gekommen 
war, eines blutschänderischen Verhältnisses zu seiner Nichte Tamar und 
ließ ihn von 1237/38 bis 1245 gefangen halten. Sie weigerte sich bis zu-
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letzt, sich den Mongolen ganz zu ergeben. Aus Verärgerung über ihren 
Widerstand der Königin protegierte der Mongolen-General Baidu ihren 
Neffen David V. Laša, Batu, der Khan der „Goldenen Horde“ hingegen 
ihren Sohn David Narin. Etwa 1244 schickte Rusudani ihren Sohn zum 
Großkhan, um von ihm die Bestätigung zu erlangen. Er kam zunächst 
zum Khan Batu an die Wolga, bei dem der Prinz sich zwei Jahre aufhielt, 
weil es nach dem Tod Ögödeis keinen Großkhan gab. Im Frühjahr 1246 
kam David IV. in Karakorum an, wo bald auch sein mittlerweile befreiter 
Vetter David V. eintraf. Der neue Großkhan Güyük - bei dem auch Piano 
Carpini war – entschied den Streit 1246 in Carpinis Anwesenheit und te-
ilte David V. Lascha das Reich Kartli und David IV. Narin Westgeorgien 
zu.
 In Tifl is wurden Münzen mit dem Namen Güyüks und David Narins 
geprägt. David V. erhielt dabei einen gewissen Vorrang zugesprochen, 
nach dem er sich Großkönig titulieren durfte. Eine Münze von 1247 beze-
ichnet David IV. als Vasallen Güyüks. Rusudani scheint vor der Rückkehr 
ihres Sohnes nach Georgien gestorben zu sein – nach dem armenischen 
Geschichtsschreiber Kirakos von Gantzag durch Selbstmord, weil sie 
sich von den Heiratsanträgen des Khans Batu und des Generals Baidu 
bedroht fühlte. Die Königin starb in Tifl is und wurde im Kloster Gela-
ti begraben, wo sie auch in der Kirche abgebildet ist; die Söhne kehr-
ten erst 1248/49 nach Georgien zurück. Eine kurze Zeit war Georgien 
demnach ohne König. Die Ausbeutung Georgiens durch die Mongolen 
wurde gemildert, als der nestorianische Mönch Simeon Rabbanata16 als 
Beauftragter des Großkhans nach Georgien kam und in Kirchenfragen die 
Noyane beriet und kontrollierte. Kirakos von Gantzag, der armenische 
Geschichtsschreiber, berichtet um 1241, dass er in den muslimischen Ge-
bieten in Täbris und Nachitschewan Kirchen baute und die Christen mit 
Privilegien („tamga“) versorgte. 
 Der asketisch lebende nestorianische Mönch Rabbanata taufte viele 
Tataren. Ende 1246 traf er in Täbris mit dem päpstlichen Legaten An-
dreas von Longjumeau OP zusammen; er riet Papst Innozenz IV. zur 
Nachgiebigkeit und Barmherzigkeit gegenüber Kaiser Friedrich II. Die 
Dominikaner bezeichneten ihn deswegen abfällig als Zauberer und anti-
katholischen Ketzer, der der Hölle geweiht sei. Der Papst ließ ihn durch 
Andreas zu einer Union mit Rom auffordern. Rabbanata übergab Andre-

16 Wilhelm B a u m: Simeon Rabban-Ata, in: Biografi sch-Bibliografi sches Kirchenlexikon. Band XX 
(2002), Spalten 1337– 1339.
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as einen Brief, in dem er sich zur Anerkennung des päpstlichen Primats 
bereiterklärte. Die Begegnung zwischen dem Legaten und dem syrischen 
Vikar ging über Simon von St. Quentin in das „Speculum“ des Vinzenz 
von Beauvais ein. Auch der westsyrische Geschichtsschreiber Gregorius 
Abu’l-Faraj (Barhebräus) erwähnt ihn; Mathäus von Paris wusste von se-
inem Engagement für den Kaiser in seinen Nachträgen. Er ist auch in 
chinesischen Quellen belegt.
 Die gemeinsame Regierung Davids V. mit dem zuerst mächtigeren Da-
vid IV. dauerte etwa 10 Jahre; in dieser Zeit wurden gemeinsame Urkun-
den ausgestellt und Münzen geprägt. Der Streit der Vettern wird auch 
in der Mongolengeschichte des Johannes von Piano Carpini erwähnt. 
Die Lage für die Kaukasusgebiete änderte sich, als der neue Großkhan 
Möngke seinen Bruder Hülägü mit allen Vollmachten nach Vorderasien 
schickte. Hülägü eroberte 1258 Bagdad und ließ es zerstören, dann auch 
Aleppo und Damaskus. Als er vom Tod Möngkes erfuhr, brach er den 
Feldzug gegen Ägypten ab; der christliche General Ketboga wurde 1260 
bei Ain Galut von den Mameluken geschlagen; damit war die Expansion 
der Ilkhane zu Ende. Hülägü schätzte David VI. mehr als den Sohn Rusu-
danis, der sich nach West-Georgien zurückzog, das 1258 aus dem Reich 
der Mongolen ausschied. 1264 soll Hülägü nach Barhebräus zum jakobi-
tischen Patriarchen Ignatius III. gesagt haben: „Aus eurem Volke kamen 
heilige Männer zu unserem Vater Cingiz Chan, unserm alten König; sie 
lehrten ihn die Furcht Gottes und gerechte Gesetze.“17 Dies dürfte in Wir-
klichkeit nicht mehr als eine Bezeugung des Wohlwollens gewesen sein.
 Die ersten mongolischen Dirhams Hülägüs aus Irbil und Mardin ze-
igen keine christlichen Symbole. Der neue Ilkhan Abaqa (1265–1282) 
heiratete Maria Palaiologos, die natürliche Tochter des byzantinischen 
Kaisers Michael, die ursprünglich seinem Vater Hülägü zugedacht gewe-
sen war, der aber noch vor der projektierten Hochzeit starb. Abaqa kor-
respondierte auch mit dem Papst und mit König Eduard I. von England, 
die er um politische Unterstützung ersuchte. Er ließ in Tifl is 1281 erste 
Münzen mit christlichen Symbolen prägen; ein erhaltener Dirham ist mit 
April/Mai 1241 datiert.18 
 Der in Tifl is geprägte Dirham enthielt auf der Vorderseite die mon-
golische Inschrift: „Tengriin Khuchundor Abaqa-iin deletgeguuli sen“ 
17 Gregorii B a r h e b a e i Chronicon ecclesiasticon, Paris-Löwen 1872/77, 3 Bde, hier III, 423; vgl. 
dazu: Bertold S p u l e r: Quellenkritik zur Mongolengeschichte Irans, in: ZGM 92, 1938, 219–243, 
hier 230.
18 Stefan H e i d e m a n n (2005), 80, Abb. 6 u. Das Fenster, April 2005, 14.
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(Name Abaqas und seinen Titel und auf der Rückseite neben einem 
Kreuz die arabische Inschrift „Bsm al ‘ab wal ibn wa run al kudus ilahun 
wahid“ („Im Namen des Vaters und des Sohnes und des hl. Geistes ein 
einziger Gott.“). Derartige Münzen sind auch von Abaqas Sohn Argun 
(1284–1291) erhalten.19 Unter ihm erhielten die Christen noch mehr För-
derungen als unter Hülägü und Abaqa.20 Ein Dirham von ihm und dem 
georgischen König Dimitri II. vom Juli 1281 (in arabischer Zeitrechnung) 
trägt ebenfalls unter dem Kreuz die arabische Inschrift „bism al-ab wa’l-
ibn wa run al-quds alah wahid“21 Die meisten in Tifl is geprägten Dirhams 
zeigen jedoch nicht das christliche Symbol. Der westsyrische Geschichts-
schreiber Barhebraeus berichtet, dass Abaqa das Osterfest 1282 in Hama-
dan in der Kirche mit den Christen verbrachte.22

 Abaqas Nachfolger Ahmad Tegüder, der ursprünglich als Kind auf 
den Namen Nikolaus getauft worden war, war der erste Muslim auf dem 
Thron der Ilkhane.23 Die „altmongolische“ Partei protestierte mit Unter-
stützung der Nestorianer beim Großkhan Kubilai gegen die neue Politik. 
Tegüder machte dafür den Katholikos Mar Jabalaha verantwortlich, den 
er ins Gefängnis werfen ließ und vielleicht nur der Königinmutter Leben 
und Freilassung verdankte. 
 Es war dies auch die Zeit, als der „nestorianische“ Uigure Rabban Bar 
Sauma (+ 1294) um 1278 mit seinem Freund Markus nach Westen ritt, um 
Jerusalem zu besuchen. In Maragha in Aserbeidschan besuchten sie den 
„nestorianischen“ Katholikos Mar Denkha I., der die beiden beauftragte, 
an den Hof Abaqas zu ziehen. Abaqa gab ihnen Geleitschreiben mit der 
„goldenen Paiza“, dem mongolischen Reisepass, und nach dem Tod des 
Katholikos wurde der Mönch Markus zu dessen Nachfolger gewählt; er 
nannte sich fortan Mar Jabalaha III. (1281–1317). Jabalaha traf im No-
vember 1281 in Bagdad mit Abaqa zusammen, der ihm eine Urkunde über 
Steuerbefreiungen (Pukdana) in der Höhe von 30.000 Dinar verlieh.24 
 Abaqas Sohn Argun hatte Uruk-Khatun, die Tochter des Keraiten Sa-
roudji, des Bruders der verstorbenen Khan-Gemahlin Doquz-Khatun, ge-

19 www.zeno.ru/showgallery (Hier fi nden sich Abbildungen aller betreffenden Münzen unter Islamic 
world und Ilkans, Hulaguid, Mongols of Persia! und Coinage of Georgia).
20 Michael We i e r s: Geschichte der Mongolen, Stuttgart 2004, 131. 
21 E b e n d a, Nr. 1016.
22 The Chronography of Gregory Abu’l-Faraj 1225–1286, ed. By Ernest A. Wallis B u d g e (1932), 
Reprint Amsterdam 1976, 466.
23 Michael We i e r s: Geschichte der Mongolen, Stuttgart 2004, 130.
24 The Monks of Kublai Khan emperor of China, hrsg. v. E. A. Wallis B u d g e, London 1928, 
156f.
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heiratet. Er war Gouverneur von Chorassan; 1284 konnte er sich gegen 
Tegüder durchsetzen, der am 10.8.1284 ermordet wurde. Im August 1289 
ließ seine Gemahlin ihren Sohn, den späteren Khan Olgaitu, zu Ehren von 
Papst Nikolaus IV. auf dessen Namen taufen.25 Argun ließ die von seinem 
Onkel zerstörten christlichen Kirchen wieder aufbauen. Der armenische 
Geschichtsschreiber Hethum von Korykos berichtet über ihn:

.„Argun war vom Aussehen her sehr schön, regierte sein Reich mannhaft 
und klug, liebte die Christen und erwies ihnen sehr viele Ehren. Er ließ 
die Kirchen, die Mohammed zerstört hatte, wieder aufbauen, weshalb zu 
ihm die Könige von Armenien und Georgien und andere Christen des 
Orients kamen und ihn anfl ehten, er solle ihnen Rat und Hilfe bieten, um, 
das heilige Land aus den Händen der Heiden zu befreien. Argun gab ih-
nen eine wohlwollende Antwort, dass er gern täte, was er zur Ehre Gottes 
und des christlichen Glaubens tun könnte, weshalb er mit den Nachbarn 
ein Friedensbündnis schließen wollte, um sicherer dem Heiligen Land zu 
Hilfe kommen zu können.“26

 Er sandte 1285 die erste, 1287/88 die zweite, 1289/90 die dritte und 
1290/91 die vierte Mission an den Papst. Argun sagte Mar Jabalaha, dass 
er die Christen liebe, aber ohne die Unterstützung durch die christlichen 
Könige könne er Palästina nicht erobern.27 Der Khan gab Bar Sauma 
Geleitschreiben für Byzanz und die europäischen Herrscher. In seinem 
Schreiben von 1287 an Papst Honorius IV. erinnert Argun daran, dass 
seine Mutter eine Christin und sein Vater Abaqa und sein Großvater ein 
Beschützer der Christen gewesen sei und der Großkhan Kubilai ihn beau-
ftragt habe, „das Land der Christen“ (Palästina) zu befreien.28 1288 gab 
der Khan für den Katholikos in Maragha ein großes Fest, der den Sitz des 
Patriarchen von Bagdad nach Maragha verlegt hatte. 1289 besuchte der 
Khan den Katholikos in seinem Palast in Maragha und stellte ihm seinen 
Sojhn Kharabande vor. Für das Christentum war Arguns Regierungszeit 
eine Phase großer Hoffnungen, die sich jedoch niemals erfüllen sollten. 
Auch er prägte in Tifl is Münzen mit christlichen Symbol mit König Di-
mitri II. von 1289.29

25 René G r o u s s e t: Die Steppenvölker. Attila – Dschinghis Khan – Tamerlan, Essen 1975, 511.
26 H e t h u m  v o n  K o r y k o s: Geschichte der Mongolen, übers. v. Raimund Senoner, hrsg. 
v. Wilhelm Baum, Klagenfurt 2006, 76f.
27 The Monks of Kublai Khan (1928), 165, § 47.
28 G r o u s s e t (1975), 512.
29 Das Fenster, April 2005, 14.
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 Weitere ilkhanidische Dirhams mit Kreuz und christlicher Inschrift 
sind von Gaichatu (1291-1295), einem Bruder Arguns, der dem Katho-
likos nach seinem Regierungsantritt 20.000 Dinar schenkte30 und von 
Abaqas Neffen Baidu (1295) bekannt, der sich jedoch nur kurz behaup-
ten konnte. Sein Nachfolger Gazan (1295–1304) erklärte den Islam zur 
Staatsreligion. In der Lebensbeschreibung von Mar Jabalaha wird deu-
tlich, dass sich die Lage für die Christen verschlechtert hatte; der Khan 
selbst trat dem Katholikos jedoch mit Respekt entgegen. Er prägte eben-
falls Münzen mit christlichen Glaubenssymbol in Tifl is mit König David 
VIII.; das [D] von David enthält ein Kreuz.31 Damit war die Zeit der chri-
stlichen Münzprägungen in Tifl is zu Ende. Die „christlichen“ Emissionen 
der ilkhanidischen Münzprägungen zwischen 1281 und 1297 erstreckten 
sich nur auf eine kurze Phase von 16 Jahren, in denen es den Mongolen 
ratsam erschien, vor allem in Georgien, das über ausgeprägte staatliche 
und christliche Strukturen verfügte, durch christliche Symbole das Ver-
trauen der Untergebenen zu erwerben, zumal die Herrschaft der Ilkhane 
im Kaukasus von den Vettern von der „Goldenen Horde“ bedroht wurde. 
Von Oljaitu sind ab 1314/15 Münzen mit einem muslimischen Symbol 
bekannt.32 Nach dem Tod Kublai Khans waren die muslimischen Mongo-
len nicht mehr bereit, dem Großkhan in Peking zu folgen. Im Orient wur-
de das Christentum vom Islam, vor allem in Persien und Mesopotamien 
weiter zurückgedrängt; das Massaker an den Christen in Arbela, einer der 
ältesten christlichen Städte überhaupt (1310) verdeutlicht das Ende dieser 
Epoche.

30 The Monks of Kublai Khan (1928), 202.
31 Das Fenster, April 2005, 14.
32 Ders., 15.
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ERSTE SCHRITTE ZUR REKONSTRUKTION EINER 
VERLORENEN LITERATUR:

DAS OSTSYRISCHE SCHRIFTTUM DER LUTHERISCHEN 
NESTORIANER IM IRAN

von Martin Tamcke
Göttingen

 Warum ist es sinnvoll, eine Literatur, die beinahe schon gänzlich 
ins Dunkel der Geschichte gesunken ist, zu rekonstruieren? Ist es nicht 
auch ein natürlicher Prozess, dass bestimmte Literaturen in Vergessen-
heit geraten und gehört es nicht zum Leben der Menschen, dass, in der 
Regel unbewusst, eine Auswahl getroffen wird zu dem, was weiter tra-
diert wird, und dem, was keine aktuelle Memoration mehr erfährt? Ist es 
nicht vergebliche Liebesmüh, Vergangenes heraufzuholen und es damit 
in die aktuellen Prozesse wissenschaftlicher, kultureller und kommu-
nikativer Erinnerung wieder einzuspeisen? Für jemanden, der sich mit 
den Kulturen, Sprachen und Literaturen, den Kirchen, Ethnien, Natio-
nen und Gesellschaften des christlichen Orients beschäftigt, ist das kei-
ne nebensächliche Frage. 
 Schon heute lassen sich manche der gewichtigen Kulturen und Li-
teraturen des Oriens Christianus nur noch rekonstruieren: Die nubische 
Literatur mit den vielen dunklen Flecken zur Geschichte der christlichen 
Reiche Nubiens und die Literatur der kaukasischen Albaner sind nur be-
sonders herausstechende Beispiele, und schon sie fi nden so gut wie kein 
Interesse über den engeren Kreis der Fachwissenschaftler hinaus.1 In 
dem Maß, in dem ganze Kulturräume von ihrer christlich-orientalischen 
Bevölkerung geräumt werden, werden die damit zusammenhängenden 
Fragen und Nöte, Probleme und Bemühungen für die ihr verbundene 
Fachwissenschaft dringlich. Als ich Mitte der 70er Jahre erstmals im Tur 
Abdin war, war die Region deutlich vom Christentum mitgeprägt und 

Pro Georgia, 2011, t. 21, s. 55-66

1 Erste Orientierung: Martin T a m c k e, Christen in der islamischen Welt. Von Mohammed bis zur 
Gegenwart, München 2008.
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2 Vgl. Martin T a m c k e, Die Christen vom Tur Abdin. Hinführung zur Syrisch-Orthodoxen Kirche, 
Frankfurt 2009.
Zum Ende der ostsyrischen Christenheit in dieser Region: Martin T a m c k e, Der Genozid an den As-
syrern/Nestorianern (Ostsyri-sche Christen), in: Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Chri-
sten im Osmanischen Reich 1912-1922. Mit einem Geleit¬wort von Bischof Dr. Wolfgang H u b e r 
(Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 32), hg. von Tessa H o f m a n n, 2. Aufl age, Münster 
2007: 95–110; Martin T a m c k e, Die Vernichtung der Ostsyrischen Christen im Osmanischen Reich 
und den osmanisch besetzten Gebieten des Iran, in: Der Völkermord an den Armeniern und syrischen 
Christen (epd Dokumentation 17/18), Frankfurt a. M. 2005: 38–48; Martin T a m c k e, World War 
I and the Assyrians, in: The Christian Heritage of Iraq. Collected papers from the Christianity of Iraq 
I-V Seminar Days (Gorgias Eastern Christian Studies 13), hg. von Erica C.D. H u n t e r, Piscataway, 
NJ 2009: 203–220.
3 Vgl. Martin T a m c k e, Zinai und seine Mönchsregel, in: OS 45 (1996): 51–55.
4 Zu Addai Scher im Kontakt zur Deutschen Orientmission vgl. Martin T a m c k e, “J’ai commencé à 
étudier l’Allemand“. The ecumenism under the sign of the struggle against misery: Addai Sher writes 
to Johannes Lepsius, in: Malphono w-Rabo d-Malphone. Studies in Honor of Sebastian P. B r o c k 
(Gorgias Eastern Christian Studies 3), hg. von George A. K i r a z, Piscataway, NJ 2008: 663–670.

zigtausende syrisch-orthodoxe Christen lebten dort wie in den Jahrhun-
derten zuvor, während die Hakkari-Region in der Folge des Ersten Welt-
kriegs ganz von den ostsyrischen Christen geräumt werden musste und 
eine Rückkehr für sie dorthin bis heute nicht möglich wurde.2 Auch die 
alten armenischen Kulturen der Region verschwanden. 
 Ich erinnere mich noch an das merkwürdige Gefühl, das in mir ausgelöst 
wurde, als ich als Student erstmalig dem Umstand begegnete, zur dritten 
wichtigen Mönchsregel des ostsyrischen Mönchtums im 7. Jahrhundert 
sehr wohl Quellenbeschreibungen, ja ein Handschriftenverzeichnis mit 
entsprechenden Ausführungen und Anspielungen aus der umgebenden 
Literatur zur Verfügung zu haben, und ich aber akzeptieren musste, dass 
dieses wichtige Dokument im 20. Jahrhundert verloren ging.3 Die letzte 
Nachricht dazu war, dass der Metropolit Addai Scher es wohl vor seiner 
Ermordung 1915 im Garten seiner Residenz vergraben habe.4 Gefunden 
hat sich dort bis heute nichts. Wir werden dieses wichtige Zwischenstück 
in der Entwicklung der ostsyrischen Mönchsregeln vielleicht nie mehr in 
Händen haben und bleiben auf Nachrichten aus der Rezeptionsgeschichte 
angewiesen, wollen wir die Entwicklungsgeschichte dieser besonderen 
Literaturform verfolgen. Verfolgung und Migration sind nicht die ein-
zigen Zerstörer gewachsener Literatur, aber sie gehören zu den verhee-
rendsten.
 Wenn wir uns nun für den Einfl uss europäischen Geistes auf die Kul-
turen des Orients interessieren, dann greifen wir und die Vertreter nahezu 
aller wissenschaftlicher Disziplinen, die an der Erforschung des Oriens 
Christianus mitarbeiten, auf die Archive der Missionen zurück, die in der 
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Region arbeiteten und ein großes Reservoir vieler tausender und abertau-
sender Handschriften bieten, die auf ihre Erschließung warten. Dass deut-
sche Missionen besonders schlecht wissenschaftlich erschlossen sind und 
zu ihrer großen Mehrheit keine entsprechenden Publikationen vorliegen, 
hat verschiedene Gründe, sorgt aber in der gegenwärtigen Wissenschaft 
für ein weiteres Übergewicht englischer und französischer Forschung an-
hand der englischen, amerikanischen und französischen Archive, hinter 
denen die in deutschen und russischen deutlich zurücktritt.5 Die Archive 
enthalten Material, das uns auch bei der Erschließung der Vorgänge in 
den christlich-orientalischen Kulturen helfen kann.
 Auffällig ist, dass selbst die größten Archive von Missionsgesellschaf-
ten, die unter den Syrern arbeiteten, nur noch wenig Literatur in syrischer 
Sprache vorzuweisen haben. Die Übersetzungen der syrischen Briefe ins 
Deutsche haben sich immerhin erhalten. Die wenigen syrischen Texte, 
die sich daneben fi nden, sind ausschließlich handschriftlich vorhanden. 
Dennoch bleibt es auch im Blick auf diesen Bestand erstaunlich, dass er 
bislang von der Forschung nicht gehoben wurde. Bliebe ein Forscher bei 
diesen Restbeständen stehen, so müsste er auf die Übersetzungen und 
die Missionsliteratur ausweichen und würde weithin nur über eine Sicht 
zu den von den Protestanten berührten syrischen Gruppen arbeiten kön-
nen, nämlich die der Europäer. Das bliebe ein problematisches Unterfan-
gen und tatsächlich leidet eine große Mehrheit der Forschungsarbeiten 
zu den orientalischen Protestanten unter diesem Mangel. Will man sich 
aber nicht mit dem Zustand abfi nden, so muss man mit seinen Bemühun-
gen über die Archive der Missionen hinaus den Spuren derer folgen, die 
als Repräsentanten des Protestantismus literarisch wirksam wurden: Sie 
schrieben, wenn sie sich in ihrer Kultur bewegten und zu Wort meldeten, 
natürlich in ihrer Muttersprache und nicht in irgendwelchen europäischen 
Fremdsprachen, die sie vielleicht einmal im Laufe ihres berufl ichen Wer-
deganges erlernt hatten. 
 Es gilt, weltweit Nachfahren ausfi ndig zu machen und Organisatio-
nen und Institutionen zu fi nden, die ihnen etwa im amerikanischen Exil 
Stellung und Auskommen schufen; es gilt, die Stationen der Migration 
abzuschreiten und Archive aufzuspüren, in denen Schriften der Betroffe-
nen enthalten sein könnten, Friedhöfe zu durchforsten, Gebäude an den 
Ursprungsorten zu verifi zieren als Schulen oder Wohnhäuser, in deren 

5 Vgl. den schon klassischen Überblick zur Missionsgeschichte des Orients: Julius R i c h t e r, Mis-
sion und Evangelisation im Orient, Gütersloh 21930.
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Umfeld sich vielleicht noch literarisch etwas bei Nachbarn oder Kom-
munen erhalten hat. Auf diesem Weg wächst langsam das Wissen um 
Menschen, die ansonsten allenfalls in irgendwelchen Missionsberichten 
auftauchen, deren Bedeutung für das kulturelle und literarische Schaffen 
der Syrer einer heute von Syrern praktisch nicht mehr bewohnten Region 
sonst verloren ginge und heute unbeachtet und vergessen ist.
 Das literarische Schaffen der mit Deutschland und den deutschen 
Missionen verbundenen Syrer ist bis heute nicht erforscht worden. Un-
ter den deutschen Missionen ragt in Dauer und Umfang ihrer Aktivität 
die Hermannsburger Mission hervor, die ihre Arbeit innerhalb der Kirche 
des Ostens nicht mit eigenen deutschen Mitarbeitern leistete, sondern 
durchgehend mit Priestern, die in der Kirche des Ostens ihren normalen 
priesterlichen Dienst versahen.6 Auf diese Priester ging jene nur schwer 
wahrnehmbare Bewegung zurück, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts 
unter dem Namen ‚lutherische Nestorianer‘ Eingang in die wissenschaft-
liche Literatur fand. Ob diese Bezeichnung, die übrigens Julius Richter 
prägte, zutreffend ist, kann durchaus in Frage gestellt werden.7 Jeden-
falls waren die meisten Priester dieser Gruppe schlicht Dorfpriester der 
Kirche des Ostens und spielten besonders in den Zeiten der Union eines 
großen Teiles der Gläubigen in Iran mit der Russischen Orthodoxen 
Kirche eine prominente Rolle in den Reihen des Widerstands gegen die 
Union.8 Es lässt sich sogar fragen, ob die Kirche des Ostens in Iran 
überhaupt ohne diese Gruppe bis heute überlebt hätte.9 Alle führenden 
Mitglieder dieser Gruppe, von denen viele in Deutschland studiert hat-
ten und deren Bildungsgrad erstaunlich hoch war, lebten in der Regi-
on um Urmia herum. Mit Beginn dieser Bewegung durch Eintritt des 
Priesters Pera Johannes in das Missionsseminar der Hermannsburger 
Mission in Deutschland im Jahr 1875 bis zur Aufl ösung des diese Be-
wegung unterstützenden Vereins 1940/41 erwuchs nun nicht nur eine 
reichhaltige Übersetzungsliteratur ins Deutsche, sondern natürlich auch 
6 Für einen ersten Überblick vgl. Martin T a m c k e, Die Arbeit im Vorderen Orient, in: Vision. Geme-
inde weltweit. 150 Jahre Hermannsburger Mission und Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen, hg. 
von Ernst-August L u e d e m a n n (zusammen mit Arbeitskreis), Hermannsburg 2000: 511–548.
7 Diskussion hierzu in: Martin T a m c k e, Die Anfänge der lutherisch-nestorianischen Bewegung im 
Iran, in: Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies 19 (2009): 43–50.
8 Zur Union vgl. Martin T a m c k e, Die Union der Apostolischen Kirche des Ostens mit der Rus-
sischen Orthodoxen Kirche aus der Sicht der „lutherischen Nestorianer“, in: Parole de l’Orient 31 
(2006): 411–421.
9 Den Beitrag der Lutheraner zum Überlebenskampf der Kirche behandelt: Martin T a m c k e, Luther 
Pera’s Contribution to the Restoration of the Church of the East in Urmia, in: The Harp. A Review of 
Syriac and Oriental Studies 8–9 (1995–96): 251–261.
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eine heute weithin verlorene syrische Literatur, die noch nicht abschlie-
ßend gesichtet wurde. 
 Den von Richter als lutherische Nestorianer bezeichneten Menschen 
wären andere Lutheraner in der Region zur selben Zeit an die Seite zu 
stellen, die etwa mit amerikanischen Lutheranern kooperierten oder mit 
der nicht im engeren Sinn lutherischen Deutschen Orientmission des 
Dr. Johannes Lepsius, aber die von mir betrachtete Gruppe hat über Jahr-
zehnte konstant gewirkt, einen genau umrissenen Kreis von Sympathi-
santen gehabt und ein so reiches Erbe hinterlassen, dass eine Ausweitung 
der Perspektive auf in der Regel noch kleinere Randgruppen die ersten 
Sichtungen eher erschweren denn erhellen würde.10 Zudem bestanden 
heftige Spannungen zur von einem amerikanisch-lutherischen Missionar 
geleiteten Arbeit in der Region, die den Spannungen mit Presbyterianern 
und Russisch-Orthodoxen kaum nachstanden.
 Einige der Autoren waren der deutschen Sprache nicht mächtig, 
andere kaum, dritte beherrschten sie exzellent. Die deutschsprachige 
Übersetzungsliteratur lasse ich im Folgenden außer Betracht und wid-
me mich ausschließlich der syrischen Literatur, denn nur diese konnte 
in der Region gelesen werden. Wen hätte im Nordwestiran des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts deutschsprachige Literatur interessiert? Ich 
gehe die wichtigsten Autoren, derer ich bisher habhaft werden konnte, 
der Reihe nach ab und erläutere kurz deren Schrifttum. Ich stieß auf 
diese Literatur aufgrund meiner Arbeiten zu den lutherischen Nesto-
rianern. Mir ist bewusst, dass solche marginalen Gruppen innerhalb 
der syrischen Literaturgeschichte auf Außenstehende oft bizarr wir-
ken. Noch deutlich kleiner, aber deshalb doch auch nicht einfach zu 
ignorieren, waren baptistische und adventistische Gruppen unter den 
Syrern.11 Leider hat ein Brand das Archiv der deutschen Adventisten, 
die in der Region arbeiteten, fast vollständig zerstört und meine Nach-
frage beim Archiv an der adventistischen Hochschule in Friedensau 
wurde damit beschieden, dass es keinen Schriftenbestand dazu mehr 
10 Zur Deutschen Orientmission in der Region vgl. Uwe F e i g e l, Das deutsche evangelische 
Deutschland und Armenien. Die Armenierhilfe deutscher evangelischer Christen seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts im Kontext der deutsch-türkischen Beziehun-gen, Göttingen 1989. Zur Wirksam-
keit der Deutschen in der Region insgesamt: Martin T a m c k e, Deutsche Aktivitäten in der Urmia-
Region vor dem Ersten Weltkrieg, in: From Daena to Din. Religion, Kultur und Sprache in der 
iranischen Welt. Festschrift für Philip Kreyenbroek zum 60. Geburtstag, hg. von Christine A l l i s o n, 
Anke J o i s t e n - P r u s c h k e und Antje We n d t l a n d, unter Mitarbeit von Kianoosh R e z a n i a, 
Wiesbaden 2009: 465–471.
11 Dardan berichtet etwa über ihren Großvater, der als baptistischer Prediger wirkte, vgl. Ayleen 
D a r d a n, Tausendundein Schmerz, Filderstadt 1995: 19.
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gebe.12 Im Fall der von Richter als lutherische Nestorianer bezeichneten 
Gruppe, die stets innerhalb der Kirche des Ostens agierte und daher aus 
der Sicht der Quellen der anderen Akteure in der Region schwer auszu-
machen ist, ist das grundlegend anders. Hier ist reichhaltiges schriftliches 
Material erhalten, wenn auch nicht immer an den Orten, wo man es ver-
muten könnte. Bei der Suche nach Literatur halfen mir die Nachfahren aus 
den Familien der Autoren und es war mir eine große Freude, dass einige 
in Amerika lebende Nachfahren mich mit wichtigen Exemplaren aus dem 
Familienbesitz in Deutschland besuchten und wir intensiv über die anste-
henden Fragen und das weitere Vorgehen beim Sammeln im Familienkreis 
und darüber hinaus diskutieren konnten. Amerikaaufenthalte meinerseits 
beantworteten das Interesse aus diesen Gruppen. Die folgende Zusammen-
stellung versteht sich als eine erste Sichtung zu in der Bewegung wichtigen 
Autoren, wobei ich zu den meisten bereits biographische Arbeiten vorge-
legt habe und diesen Aspekt deshalb nur kurz anreißen werde.

1. Pera Johannes13  
 Er studierte als erster Theologie in Deutschland und erhielt noch einige 
Zusatzausbildungen. Pera Johannes stammte aus einer Theologenfamilie: 
Sein Großvater war Pfarrer der Presbyterianer gewesen, sein Onkel wirk-
te ebenfalls für die Presbyterianer am gleichen Ort wie Pera Johannes, in 
Wasirabad. Er ist ein typischer Vertreter der ersten Generation interkultu-
reller Interaktion zwischen Europa und dem Orient und doch auch schon 
ein Mensch der Transkulturalität.14 Er wehrte sich gegen die Übersetzung 
zentraler deutscher Bekenntnisschriften ins Syrische. Er meinte, es genü-
ge, den Unterricht in ihnen mündlich zu treiben. Seine Briefe verfasste er 
in gebrochenem, aber gut lesbarem Deutsch. Lediglich in Schlussabsät-
zen seiner Briefe, besonders dann, wenn er sich an seine in Deutschland 
studierenden Söhne Luther und Theodor Pera wandte, schrieb er syrische 
Zusätze. Im Archiv der Evangelisch-lutherischen Mission im norddeut-
schen Hermannsburg befi ndet sich auch ein Brief eines Bischofs Joseph 

12 Zur adventistischen Mission im Rückgriff auf deren Verbindungen in die Region vor dem Ersten 
Weltkrieg vgl. Walter K. I s i n g, Unter den Arabern im Morgenlande. Erlebtes und Erlauschtes, 2. 
Aufl age, Hamburg 1924.
13 Erste Orientierung: Martin T a m c k e, Pera, Johannes, in: Biographisch-Bibliographisches Kir-
chenlexikon 18 (2001): 1136–1138; Martin T a m c k e, Pera Johannes, in: VI Symposium Syriacum 
1992 (Orientalia Christiana Analecta 247), hg. von René L a v e n a n t, Rom 1994: 361–369.
14 Unter interkultureller Interaktion wird hier die Begegnung zwischen den Kulturen, die Wahr-
nehmungsfähigkeit im Blick auf den je Anderen verstanden; unter Transkulturalität hingegen die 
Bewegung in Kulturen übergreifenden Räumen (Homi Baba).
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als Empfehlungsschreiben an die potentiellen Gastgeber und Ausbilder 
des Pera Johannes.15 Der Umstand, dass er in der Liturgie weiterhin die 
syrische Kirchensprache verwandte, erweckte ihm in den Presbyterianern 
und den amerikanischen Missionaren heftige Gegner. Sie klagten sehr 
über seinen Rückfall in den Glauben der Kirche des Ostens und wandten 
sich an die ihn unterstützende deutsche Mission, um seinem Wirken ein 
Ende zu setzen. Pera Johannes konnte dennoch eine kontinuierliche und 
wachsende Gemeinde um sich sammeln und blieb bis in den Ersten Welt-
krieg hinein der unangefochtene Kopf der Bewegung.

2. Johannes Pascha16  
 Er war bereits in der Presbyterianischen Kirche tätig gewesen, ehe er 
sich der Deutschen Judenmission in der kurzen Phase ihrer Tätigkeit in der 
Urmia-Region anschloss. Da deren deutsche Missionare aber nach kurzer 
Zeit des Landes verwiesen wurden, blieb Johannes Pascha zunächst als ein-
ziger Mitarbeiter der Mission am Ort, im Dorf Digalah. Da die fi nanzielle 
Unterstützung ausblieb, wandte er sich ersatzweise der Hermannsburger 
Mission zu, die ihm aber nur einen assoziierten Status gewährte, sodass er 
fi nanziell anhaltend in schwieriger Lage blieb. Das wiederum verschaffte 
ihm in Deutschland das Image eines ‚kollektierenden Syrers‘ und sorgte 
für allerhand Verwicklungen. Er gehörte zweifellos zu den fruchtbarsten 
Autoren der lutherischen Nestorianer und legte eine Reihe großer Arbeiten 
vor, etwa ein englisch-syrisches Lexikon und syrische Übersetzungen der 
Confessio Augustana und zu Luthers Kleinem Katechismus.
 Zumindest die Übersetzung der Confessio Augustana war offenbar 
eine Auftragsarbeit für die Hermannsburger Mission. Er gab sie im Sep-
tember 1907 beim Rechnungsführer der Mission, Burmester, ab und mel-
dete dies schriftlich in einem Brief vom 23.9.1907 der Missionsleitung: 

„Die Übersetzung der Augsburgischen Confession habe ich vollendet und 
Herrn Burmester gegeben“17.

 Doch die Mission weigerte sich, diese Arbeiten zu drucken. Während 
er sich selbst Hoffnungen auf den Druck machte und entsprechend der 
Mission schrieb – „Wenn das Wörterbuch, dass ich geschrieben habe, ge-
15 Vgl. dazu eingehender: Martin T a m c k e, Die Anfänge.
16 Kurze Orientierung: Martin T a m c k e, Pascha, Johannes, in: Biographisch-Bibliographisches 
Kirchenlexikon 18 (2001): 1118–1119; Martin T a m c k e, Johannes Pascha (1862-1911). Der Leiden-
sweg eines ‚kollektierenden Syrers‘, in: The Harp, 11–12 (1998–99): 203–223.
17 ArELM (Archiv des Evangelisch-lutherischen Missionswerks in Niedersachsen), Brief des Johan-
nes Pascha vom 23.9.1907, vgl. Martin T a m c k e, Johannes Pascha: 220.
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druckt wird, wird es für mich hier von großem Nutzen sein.“18 – wandten 
sich andere mit der Mission verbundene Priester gegen die Drucklegung 
des Werkes und waren mit ihren Interventionen letztlich erfolgreich. Be-
sonders ein typischer Vertreter der zweiten Generation interkultureller 
Interaktion und gelebter Transkulturalität, Lazarus Jaure erwies sich in 
seiner Stellungnahme hierzu am 31. Juli 1909 bereits als deutlich an den 
kritischen Maßstäben der westlichen Orientalistik geschulter Mann. Frei-
lich ist bei der Interpretation seiner Stellungnahme zu berücksichtigen, 
dass er ebenso wie Luther Pera in einer gewissen Konkurrenzsituation als 
Übersetzer besonders zu Johannes Pascha und Luther Pera stand. 

„Wenn Pastor Johannes Pascha ein syrisch-englisches Lexicon ge-
schrieben hat, so halte ich das für vollständig ver¬fehlt. Außerdem ist 
es ziemlich ausgeschlossen, dass ein Verleger für dieses Lexicon gefun-
den werde. Denn das Lexicon Macleans ist ebenso syrisch-englisch und 
so vortreffl ich, dass es jedes andere entbehrlich macht. Es ist natürlich 
auf wis-senschaftlicher Grundlage aufgebaut und gibt immer Verweise 
auf die Etymologie und zitiert die Stellen in der Literatur, wo das Wort 
vorkommt; dagegen wird das Lexicon von Pascha nur zum praktischen 
Gebrauch sein und wird nicht von den Gelehrten verwendet werden kön-
nen. Höchstens könnte es von Syrern gekauft werden, die englisch lernen 
wollen. Doch glaube ich weniger, dass die Syrer aus einem Lexicon eng-
lisch lernen wollen, sie lernen es lieber durch Umgang in England und 
Amerika.“19

 Erhalten haben sich zu den Arbeiten des Johannes Pascha aus der Zeit 
seines Aufenthalts in Berlin umfangreiche Manuskripte.20 Im Autograph 
einer größeren Sammlung von 1.000 neusyrischen Sprichwörtern aus Ur-
mia fi ndet sich als Datum für den Erwerb der Handschrift der 29. Mai 

18 ArELM, Brief des Pera Johannes o.O./o.J. (aber offensichtlich von Amerika aus geschrieben), vgl. 
Martin T a m c k e, Johannes Pascha: 220.
19 Brief des Lazarus Jaure vom 31. Juli 1909 aus Halle, Dossier Lazarus Jaure (Privatbesitz Martin 
T a m c k e): 2–3.
20 Vgl. Julius A ß f a l g, Syrische Handschriften, Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in 
Deutschland V, Wiesbaden 1963, no. 98 (Ms. Or. Quart. 1029, acc. 1907, 100 Seiten, „deutsches 
Schulheft“, modernes Nestorianisch, 19 May 1907, Berlin, Kurfürstenstrasse 45/II, gekauft von Ju-
hannan P a s c h a, 1000 Neusyrische Sprüche aus Urmia); no. 99 (Ms. Or. Quart. 1030, acc. 1907, 
100 Seiten, „deutsches Schulheft“, modernes Nestorianisch, 4 June 1907, Berlin, Kurfürstenstrasse 
45/II, gekauft von Juhannan P a s c h a, 295 Neusyrische Sprüche and 60 Geschichten) and no. 100 
(Ms. Or. Quart. 1031, acc. 1907, 100 Seiten, „deut-sches Schulheft“, modernes Nestorianisch, 15 
July 1907, Berlin, Kurfürstenstrasse 45/II, gekauft von Juhannan P a s c h a, Neusyrische Kommen-
tare zu den Parabeln im Neues Testament in 40 Paragraphen und einem Appendix mit Neosyrischen 
Gedichten; zusätzlicher Appendix: Ein Brief des Juhannan P a s c h a, 15. Juli 1907, in gebrochenem 
Deutsch, auch aus Berlin, Kurfürstenstrasse 45/II).
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(‚Ijar) 1907 und als Ort des Kaufhandels Berlin, Kurfürstenstrasse 45/
II. Eine kleinere Sammlung von 295 neusyrischen Sprichwörtern und 60 
Erzählungen verkaufte er am selben Ort am 4. Juni 1907, sowie einen 
Sam¬melband mit Erklärungen der neutestamentlichen Parabeln und Ver-
se in Neusyrisch in 40 Abschnitten am 15. Juni desselben Jahres. Alle drei 
sind in hundertseitigen deutschen Schulheften niedergeschrieben worden. 
Der fi nanziellen Not des Syrers, der Gelder zusammenbringen musste, 
um seine Überfahrt nach Amerika zu fi nanzieren, ist dieser kleine Schatz 
neusyrischer Literatur in Berlin geschuldet.

3. Luther Pera21  
 Schon der Name ist bemerkenswert. Er war der Sohn des ersten Pries-
ters dieser Bewegung, der in Deutschland studiert hatte. Er selbst erhielt 
vor seinem Studium auch eine Schulbildung in Deutschland. Nach an-
schließenden Zusatzausbildungen ging er zunächst in die Gemeinde sei-
nes Vaters zurück, und half in verschiedenen Gemeinden der Region aus, 
ehe er in Urmia eine Kirche kaufte, die erste in Urmia, die wieder allein 
der Kirche des Ostens gehörte. Alle traditionellen Kirchen der Kirche des 
Ostens waren mittlerweile an die Russische Orthodoxe Kirche gefallen 
und auch auf dem Rechtsweg erwies es sich nicht als möglich, die Kirchen 
zurück zu erhalten. Luther Pera wirkte dort als Gemeindepriester und half 
daneben in der Station der Deutschen Orientmission, deren Waisenhaus 
und deren Christuskirche aus, in der er Gottesdienste in deutscher Spra-
che für die deutschen Siedler hielt. Auch er brachte wesentliche Schrif-
ten in seiner Muttersprache hervor, unter denen die syrische Übersetzung 
des Kleinen Katechismus von Martin Luther deshalb herausragt, weil sie 
noch in Amerika, nachdem er über Deutschland und Frank¬reich, wo er 
einige Jahre blieb, schließlich in die USA gefl üchtet war, einen erneuten 
Druck erfuhr.
 Die bibliographische Angabe ist schlicht: „Das Buch vom Kleinen 
Katechismus des Doktors Martin Luther“.22 Der Übersetzungsvorgang 
wird dokumentiert mit „Übersetzung aus der deutschen in die syrische 
Sprache“. Als Übersetzer wird „Luther Pera aus Wazirabad“ angegeben. 
Dazu erscheint die neue Berufsbezeichnung des mittlerweile nach Ameri-

21 Vgl. Martin T a m c k e, Pera, Luther, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 18 
(2001): 1138–1139; Martin T a m c k e, Urmia und Hermannsburg. Luther Pera im Dienst der Her-
mannsburger Mission in Urmia 1910-1915, in: Oriens Christianus 80 (1996): 43–65.
22 Dank an Jeremy Pera, Kansas, der mir das gedruckte Exemplar des Katechismus bei seinem Be-
such in Göttingen mitbrachte.
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ka übergesiedelten Geistlichen, der bis zu seiner Flucht nach Deutschland 
Priester der Kirche des Ostens war und hernach dann im Elsass Pfarr-
verweser bei den elsässischen Lutheranern. Nunmehr gibt er an: „Pastor 
der lutherischen Kirche der Missouri Synode in Amerika“. Als Druckerei 
erscheint die Druckerei von Ephrem Abraham aus Urmia, Iran, als Druck-
ort „Chicago, Amerika“ und als Datum „März 1932“. Der Weg von der 
Handschrift der ersten Übersetzung des Kleinen Katechismus vor dem 
Ersten Weltkrieg, die im Archiv der Evangelisch-lutherischen Mission in 
Hermannsburg liegt, zur zweiten Druckfassung von 1932 lässt sich noch 
nicht wirklich erhellen. Aber die Widmung vom 12. Oktober 1932 in der 
Ausgabe, die im Familienbesitz der Nachfahren des Bruders von Luther 
Pera, Augustin Pera, sich fi ndet, lässt keinen Zweifel daran, dass Luther 
Peras Übersetzung nicht allein seine Arbeit war. Er bedankt sich in der 
Widmung bei seinem Bruder Augustin mit den Worten, dass der sich an 
der Übersetzung des Buches beteiligt habe. Augustin, der vorrangig in 
Amerika Theologie studierte, hat also an der Übersetzung zweifelsfrei 
mitgewirkt. Die weiteren Übersetzungsarbeiten Luther Peras, etwa eine 
Auswahlsammlung von lutherischen Kirchenliedern, sind bislang noch 
verschollen.

4. Lazarus Jaure23  
 Er fand als einziger Autor der lutherischen Nestorianer Eingang in 
die Literaturgeschichte von Macuch, wurde aber auch vom Orientalisten 
Friedrich ausdrücklich als herausragender Gelehrter geehrt. Aus diesem 
Grund – und weil ich zu ihm bislang bereits mehr als zu den anderen 
Autoren veröffentlicht habe – bleibt er hier heute außer Betracht. Er war 
gut vernetzt und pfl egte Kontakte etwa zu Paul Bedjan ebenso wie zu 
Carl Heinrich Becker. Nach seiner Flucht über Schweden nach Amerika 
wirkte er als Geistlicher in Philadelphia.
 5. Am Beispiel des Jaure Abraham lässt sich hinsichtlich der Briefl i-
teratur zeigen, wie schwierig es für die Priester war, mit den Verantwort-
23 Vgl. Martin T a m c k e, ‚Eingeborener Helfer‘ oder Missionar? Wege und Nöte des Lazarus Jaure 
im Dienst der Mission, in: Syrisches Christentum weltweit, Studien zur syrischen Kirchengeschichte 
(Festschrift für Wolfgang Hage) (Studien zur Orientali-schen Kirchengeschichte 1), hg. von Mar-
tin T a m c k e, Wolfgang S c h w a i g e r t und Egbert S c h l a r b, Münster 1995: 355–385; Martin 
T a m c k e, Ein Brief des Lazarus Jaure aus dem Frühjahr 1916 zu den Geschehnissen in Urmia, 
in: Die Suryoye und ihre Umwelt. 4. deutsches Syrologen-Symposium in Trier 2004. Festgabe Wol-
fgang Hage zum 70. Geburtstag (Studien zur Orientali-schen Kirchengeschichte 36), hg. von Mar-
tin T a m c k e und Andreas Heinz, Münster 2005: 59–72; Martin T a m c k e, Die Ambi-valenz der 
Präsenz der Russen in Urmia. Anmerkungen zu einem neu aufgefundenen Brief des Lazarus Jaure aus 
dem Jahr 1912, in: Festschrift Rev. Dr. Jacob T h e k e p a r a m p i l. The Harp 20 (2006): 65–72.
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lichen in Deutschland zu kommunizieren.24 Er schrieb neben Briefen in 
kaum verständlichem Deutsch die Mehrheit seiner Briefe in Syrisch. Sei-
nen in Deutschland studierenden Söhnen fi el die Aufgabe zu, die Briefe 
des Vaters für die Verantwortlichen in Deutschland zu übersetzen.
 6. Die Liste der bekannten Autoren ist noch um einige Autoren zu 
verlängern: Kascha Ablachat aus Ardischai,25 Paulus Alamschah, Theo-
dor Pera, Augustin Pera, Alexander Jaure. Dazu kämen noch Autoren aus 
der nichttheologischen Welt. Der Kreis der Autoren wächst, je weiter die 
Nachforschungen gedeihen und es ist zuweilen reines Glück, wenn Texte 
gerettet werden können und der Vernichtung entgehen. So hatte ich Gele-
genheit, von Deutschland aus in eine Haushaltsaufl ösung in Chicago ein-
greifen zu können, die den gesamten Hausrat hätte entsorgen sollen. Die 
verstorbene Bewohnerin des Hauses war alleinstehend und die Tochter 
eines der Autoren. Über Verwandte gelang mir, dass Bücher und Hand-
schriften gesichert wurden, ehe die professionellen Haushaltsaufl öser ans 
Werk gingen. Eine vollständige Erfassung des literarischen Schaffens der 
lutherischen Nestorianer ist heute natürlich dennoch nicht mehr möglich. 
Das hier Zusammengetragene versteht sich als ein Stein für ein Mosa-
ik, das noch rekonstruiert werden muss, aber wohl unvollständig bleiben 
wird.
 Kehren wir noch einmal zu unserer Ausgangsfrage zurück: Welchen 
Sinn macht dieser Versuch, die Literatur einer Bewegung zu heben, die 
heute bis auf klägliche Reste der Geschichte angehört? Denkbar wären 
verschiedenste Interessen: Beobachtungen zum Gebrauch der Sprache im 
Vergleich zum Sprachgebrauch der etwa bei den Amerikanern oder Eng-
ländern oder Franzosen geschulten Syrer in der Urmia-Region. Gibt es 
Besonderheiten schon in der sprachlichen Gestalt, die auf das jeweilige 
Gegenüber in Europa zurückzuführen sind? Denkbar ist das Interesse an 
Inhalten, denn hier fi nden wir Texte, in denen die Menschen der Region 
von ihrem alltäglichen Leben erzählen, berichten, wie sie zu Gabel und 
Messer kommen, die ihnen als Symbol eines Fortschrittes erscheinen, 
wie er ihnen in und mit Europa gegeben und erstrebenswert erschien. 
 Hier fi nden wir Texte zu nahezu allen Problemen einer politisch unter 
Druck stehenden Ethnie, die in Gefahr stand, sich politisch instrumentali-

24 Zu ihm existiert bislang keine gesonderte Untersuchung.
25 Martin T a m c k e, Wie Kascha Ablachat zu einem Pferd kam. Eine Episode aus dem Jahr 1911 
zur Mentalität des ostsyrisch-deutschen Kulturkontaktes, in: Religion und Wahrheit. Religionsge-
schichtliche Studien. Festschrift für Gernot Wießner zum 65. Geburtstag, hg. von Bärbel Köhler, 
Wiesbaden, 1998: 401–410.
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sieren zu lassen oder zum Spielball europäischer Interessen in der Region 
zu werden. Und da machen Bindungen nach Deutschland einen gravieren-
den Unterschied zu denen nach England, Russland oder Frankreich, etwa 
in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Aber das große Gewicht der Über-
setzungsliteratur vom Deutschen ins Syrische im Blick auf Werke, die 
Verbreitung fi nden sollten, stellt noch Fragen ganz eigener Art, etwa die 
schlichte Frage danach, wie übersetzt wurde. Wer sich mit den‚ Überset-
zungen‘ beschäftigt, wird schnell entdecken, dass die Übersetzungen kei-
ne einfachen sprachlichen Übertragungen waren. Es gab Inhalte, die nicht 
übersetzt wurden, wie etwa alles, was kirchliche Texte Deutschlands zur 
Konfi rmation enthalten, denn es gab sie nicht. Die sie betreffenden Passa-
gen mit zu übersetzen hätte bedeutet, sie erklären zu müssen. Doch allen 
Autoren lag daran zu zeigen, wie nah sich die Traditionen der Gläubigen 
der Kirche des Ostens mit denen der lutherischen Kirchen stünden. Be-
fremdliches hätte diesen Versuch des Transfers von Europa nach Iran nur 
gestört. Also ver-zichtete man darauf. Und wer auf diese Besonderheiten 
der Texte sehen lernt, begreift auf einmal, dass selbst in diesen scheinbar 
sehr speziellen und auf kirchliche Kontexte sich begrenzenden Texten 
sich etwas zeigt, was über diesen Sonderfall hinaus weitergehendes Inter-
esse beanspruchen kann. Hier wirkten Menschen zwischen den Kulturen, 
die Verkörperungen interkultureller Existenz waren und von denen man-
cher das Interkulturelle hinter sich ließ und klar erkennbar Transkulturali-
tät lebte, wenn er in sich beide Kulturen zu leben hatte, wenn er im Orient 
Staatsbürgerschaft forderte und in Deutschland die Orientpolitik geißelte, 
wenn er im Orient sich nach deutschem Bier sehnte und andererseits in 
Deutschland für orientalische Fragen die Öffentlichkeit zu mobilisieren 
und sensibilisieren suchte.
 Die Dimension des Religiösen und Theologischen war notgedrungen 
der Kern des literarischen Schaffens, aber gerade in den Briefen ging es 
auch um das Alltägliche, um Kultur, Wirtschaft, Politik. Am Beispiel der 
schon aufgespürten Texte ließe sich bereits untersuchen, welche Auswir-
kungen so inter- oder transkulturelles Existieren auf das Entstehen einer 
Literatur hat. Das allein macht diese Literatur rekonstruktions- und erhal-
tenswert und eröffnet Perspektiven, die an den Wurzelgrund des gegen-
wärtigen politischen Weltgeschehens in Interaktion zwischen Orient und 
Okzident führen.
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GREGORY OF NAZIANZUS AND 
NIKOLOZ BARATASHVILI.

CHRISTIAN SOURCES 
OF GEORGIAN ROMANTICISM

by Tamar Lomidze and Ketevan Bezarashvili
Tbilisi

 Texts from bygone remote centuries do not linger only in the 
past, but are also transmitted to the culture of every other epoch 
that follows. They are processed through the prism of the mentality 
and Weltanschauung of a given epoch. Ancient texts instead of re-
maining unchanged are modified in accordance with the world-view 
(epistema) and mentality specific to each period of historical de-
velopment. Thus, the succession and continuity of culture does not 
suggest that the meanings of one and the same concepts conveyed in 
different epistema are absolutely identical. Examining cultural con-
texts will help to determine the meaning of a concept at different 
cultural stages.
 The present article endeavours to explain the specifics of cer-
tain concepts in Christian poetry as well as in Georgian literature. 
We will devote special attention to Gregory Nazianzen’s personal 
and individual poetry which, on the one hand, meant a novelty in 
Greek Christian poetry and marked a transition from ancient to 
Byzantine literature in the 4th century and, on the other hand, might 
have been a presumable source for Nikoloz Baratashvili, an out-
standing representative of the 19th c. Georgian Romantic literature 
(1817-1845).

On the history of studies of old Georgian translations of Gregory Nazian-
zen’s poetry and its impact on Georgian poetry

 Gregory of Nazianzus’ non-liturgical religious poetry had been 
translated into old Georgian several times: by Euthymius the Athonite 
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1 The Georgian translations of Gregory’s poetry are studied in the thesis and articles of K. B e z a r a -
s h v i l i, grigol nazianzelis poeziis qarTuli versia [The Georgian Version of 
Gregory Nazianzen’s poems and its commentaries], sadisertacio naSromi, Diss., Tbilisi, 
1989; K. B e z a r a s h v i l i, grigol nazianzelis poezia qarTul mwerlobaSi 
[The poetry of Gregory of Nazianzus in Georgian literature], in Macne, 3, Tbilisi, 1986, p. 87-112.  
2 Alongside Gregory’s poetry, this term in the Georgian marginal notes, however, turned out to be 
also the title of his non-liturgical prose in regard to the terminology absorbed through Greek, see 
K. B e z a r a s h v i l i, The Problem of the so-called „Aporeta” in the Georgian Corpus of the works 
of Gregory the Theologian, in Le Muséon, 108 (1995), p. 131-142.
3 For the Classical sources of Gregory’s poetry studied by European researchers see A. C a m e -
r o n, Gregory of Nazianzus and Apollo, in Journal of Theological Studies, 70 (1969), p. 240-241; 
A. K a m b y l i s, Gregor von Nazianz und Kallimachos, in Hermes. Zeitschrift für klassische Phi-
lologie, 110 (1982), p. 120-122. Q. C a t a u d e l l a, Il prologo degli Aetia (A�

�'���) e Gregorio Na-
zianzeno, in Rivista di fi lologia e d’introduzione classica, 56 (1928), p. 509-510; V. F r a n g e s k o u, 
Gregory Nazianzen’s Usage of the Homeric Simile, in Hellenika 36 (1985), p. 12-26. See also some 
works concerning Gregory’s usage of Sappho: K. D e m o e n, The attitude towards Greek Poetry in 
the Verse of Gregory Nazianzen, in J. D e n  B o e f t – A. H i l h o r s t (ed.), Early Christian Poetry. 
A Collection of Essays, Leiden, New York etc., 1993, p. 235-252. For the attitude of Christian poetry 
to Classical sources see Č. M i l o v a n o v i č-B a r h a m, Gregory of Nazianzus: Ars Poetica (In suos 
versus: Carmen 2. 1. 39), in Journal of Early Christian Studies, 5, 4 (1997), p. 497-510.

(10th c.), Ephrem Mtsire (11th c.), and later by two anonymous pro-
Hellenic groups in the form of short and extended versions (12th-13th 
c.)1. The earliest translations are for the most part samples of Gre-
gory’s gnomic poetry, whereas the vast anonymous translations of the 
late 12th-13th centuries together with his gnomic poetry contain most 
signifi cant samples of his hymnographic confessional poetry. A part of 
Gregory’s non-liturgical poetry was also called in Georgian Aporeta2. 
That very last anonymous pro-Hellenic translation was intended for 
educational purposes. Therefore it is not uncommon at all that this po-
etry had infl uenced the Georgian poetry of the subsequent period. Old 
Georgian translations of Gregory’s poetry were again transcribed and 
disseminated in Georgia in the 18th-19th century. The movement was 
primarily supported by the interests of the school of Catholicos Anton, 
who, in his turn, endeavoured to restore, revive, and disseminate the 
literary productions of the 12th-13th c. pro-Hellenic school. The man-
uscript collections of the later periods containing the old Georgian 
translations of Gregory’s poetry surpass romanticism in overcoming 
Eastern trends and establishing European traditions in the Georgian 
literature.
 It should be noted, on the other hand, that classical sources of Gre-
gory’s poetry had been studied by the European literary criticism3. The 
theological signifi cance of his poetry was analysed in the 19th and 20th c. 
Russian works and appeared even in modern European works of the 20th 
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4 For some new European researches see also D.A. S y k e s, The Poemata Arcana of Gregory Na-
zianzen, in Journal of Theological Studies, 21 (1970), p. 32-42; K. D e m o e n, Pagan and Biblical 
Exempla in Gregory Nazianzen. A Study in Rhetoric and Hermeneutics (Corpus Christianorum; Lin-
gua Patrum, 2), Turnhout, 1996; P.L. G i l b e r t, Person and Nature in the Theological Poems of 
St. Gregory of Nazianzus, Washington, D.C., 1994.
5 K. B e z a r a s h v i l i, The interrelation between the classical literary form and Christian contents 
interpreted by Gregory the Theologian in his poem «On his own Verses», in Motivi e forme della poesia 
cristiana antica tra scrittura e tradizione classica. XXXVI Incontro di studiosi dell’ anticità cristiana, 
Roma, 3-5 maggio 2007 (Studia Ephemeridis Augustianianum, 108), Roma, 2008, p. 281-292.
6 For studying the attitude of the Georgian king and poet Archil to Gregory’s didactic poetry see 
L. M e n a b d e, arCilis erTi Txzulebis wyarosaTvis [For the Source of one Work 
of Archil], in Proceedings of the Georgian Academy of Sciencies, 32/3 (1963), p. 723-728; K. B e z -
a r a s h v i l i, grigol nazianzelis Txzulebani da qarTuli samwerlobo 

tradiciebi [The Works of Gregory Nazianzen and Georgian literary traditions], in Macne, 
1-4, Tbilisi, 1994, p. 73-114, esp. p. 78, 103; K. B e z a r a s h v i l i, “swavla moswavleTas” 

problematika, rogorc “daviTianis” organuli nawili [On the problem of 
“Teachings to Disciples”  as an organic part of D. Guramishvili’s poem “Davitiani”], in d. gura-

miSvili _ 300 .  samecniero Sromebis krebuli [David Guramishvili - 300. A Col-
lection of Scholarly Researches], Tbilisi, 2005, p. 13-31; K. B e z a r a s h v i l i, n. baraTaSvi-

lis qristianuli wyaroebidan [The Christian sources of N. Baratashvili’s poetry], in 
n. baraTaSvilisadmi miZRvnili krebuli [A Collection dedicated to N. Baratashvi-
li], Tbilisi, 2006, p. 19-33; K. B e z a r a s h v i l i, The signifi cance of Gregory the Theologian’s works 
for the Georgian literary tradition, in Le Muséon, 118 (2005), p. 269-298; K. B e z a r a s h v i l i, 
saazrovno modelebi bizantiur kulturaSi, elinofiloba da qarTuli 

saero literaturis warmoSobis problema [The Thinking Models of Byzantine 
Culture. Hellenophilism and the Problem of Development of a Georgian Secular Literature], in Se-
miotics. Ilia Chavchavadze State University, 3 (2008), p. 51-96. 
7 Researching Gregory’s poems with respect to romanticism is a preparatory stage of research, which 
we hope to expand further. It is important to study the opposition between the European, in general, 
and specifi cally the Georgian theological and artistic mentality regarding Greek metaphors, motifs, 
word assimilation and styles of mentality. Such a study has to explore Greek topoi in the European 
and Georgian linguistic and artistic world.
8 E. D u b e d o u t, Le sentiment chrétien dans la poèsie  romantique, Paris, 1901.

century4. The artistic and rhetoric data of Gregory’s works had been ana-
lysed in both Western and Georgian sciences5. Especially the infl uence 
of the old Georgian translations of his poetry on Georgian authors (for 
instance king Archil, David Guramishvili, and partially Nikoloz Bara-
tashvili) had been studied in Georgia6. Here we aim to explore its paral-
lels with Georgian romanticism, in particular with the poetry of Nikoloz 
Baratashvili – the poet most fully expressing the idea of romanticism 
in Georgia7.

The correlation between Christian Church poetry and Romantic poetry: 
similarities and dissimilarities  

 Biblical and Christian poetry is commonly acknowledged to be the 
basic source from which romanticism takes its roots8. Studying Biblical 
and Christian literature and poetry in particular, is a prerequisite for un-
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9 G. K i k o d z e, n. baraTaSvili [N. Baratashvili], I, Tbilisi, 1963, p. 102.
10 G. K a l a n d a r i s h v i l i, bibliis literaturuli adaptacia qartvel romantikosta 

poeziasi [The Literary Adaptation of the Bible in the Poetry of Georgian Romanticists], in Macne, 
1, Tbilisi, 1981, p. 15-29.

derstanding the 19th century European and Georgian romanticism. Some-
times, the similarity between the Romantic and old Christian literatures is 
explained through a certain parallelism of ideas9 or adaptation of a theme 
stemming from a common Biblical source10. Religious and subjective 
sentiments are portrayed through similar eternal Biblical and symbolic 
images and Christian models expressing self-knowledge. This happens 
because it is characteristic for Romantic poets to incorporate Biblical and 
Christian sentiments, albeit the images and dispositions acquire already 
a new, Romantic character. Centuries before the establishment of roman-
ticism as a literary school, those Biblical and Christian concepts had al-
ready existed in the translated and original Georgian poetry by way of 
tradition as an entire poetical system whence they had been inherited by 
romanticism. 
 The works of Romantic poets refl ect thus a strong tradition of Bibli-
cal and Christian motifs. It is very likely to reveal a system of typologi-
cally akin images in both Christian hymnography and Romantic poetry. 
Typological kinship with the Biblical-Christian as well as the system of 
images has been refl ected in the works of both Georgian and European 
romanticists (themes, motifs, vocabulary, and phraseology)11. Many of 
these images acquire new bearing and signifi cance in Romantic poetry 
(e.g. heaven, evil, soul etc.). 
 It is commonly believed that the poetry of Nikoloz Baratashvili, the 
most outstanding representative of Georgian romanticism, is permeated 
with Biblical stream (Job, Solomon’s Wisdom, and the Gospels). The 
Old Testament themes that Baratashvili resorts to most frequently are 
the Psalms and the book Kohelet12. Therefore, Baratashvili’s meditative 
creations cannot be duly understood without taking account of Christian 
poetry. Several Biblical-hymnographic motifs take lead in Baratashvili’s 
lyrics. We will focus on one of them and its correlation with Gregory the 
Theologian’s poetry. In view of the fact that Baratashvili’s education was 
based on old Georgian literature13, and given that Gregory’s poetic col-
lections in Georgian translation were widely spread, one should not rule 
out the possibility of the direct link between Baratashvili’s poetry and 
Greek literature in Georgian translation. 
 It is commonly held that Gregory of Nazianzus was the fi rst to lay 
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11 For typological parallels see A. G a t s e r e l i a, poetur gamoTqmaTa istoriuli mo-

difikaciis sakiTxisaTvis  [The Problem of Historical Modifi cation of Poetical Expres-
sions], in Poetry and Stylistics, Tbilisi, 1977, p. 63-87.
12 G. A s a t i a n i, “vefxistyaosnidan” “baxtrionamde” [From “The Knight in the 
Panther’s Skin” to “Bakhtrioni”], Tbilisi, 1874, p. 44 (= A s a t i a n i, From “„The Knight in the 
Panther’s Skin” to “Bakhtrioni”).
13 See I. M e u n a r g i a, cxovreba da poezia n . baraTaSvilisa [The Life and Poetry 
of N. Baratashvili], Tbilisi, 1945, p. 17-50. It is not only the motifs of Baratashvili’s poetry that show 
the absorption of Christian poetry but also the archaic style of his language. As often noted, what 
matters most is not whether N. Baratashvili resorts to old forms as such but the issue as to what extent 
does he modify them putting in them a new meaning and how effectively he manages to express his 
massage by using them. This is what creates to his poetic individuality as well, see G. K i k n a d z e, 
metyvelebis stilis sakiTxebi [The Problems of Style of Speech], Tbilisi, 1957, p. 218. This 
view also pertains to the hymns of Gregory of Nazianzus who had expressed a completely novel 
Christian meaning through ancient form already archaic by his time. On the correlation of Attic and 
Koine styles of Gregory’s language see P. G a l l a y, Langue et style de saint Grégoire de Nazianze 
dans sa correspondance, Paris, 1933.
14 A. G o v o r o v, Гpигopий Бoгocлoв, кaк xpиcтиaнcкий пoэт [Gregory the Theologian – a Chri-
stian poet], Kazan, 1896, p. 213, 237.
15 It is believed that personal religious experience, poetic rhetoric contemplation and metaphysical 
speculation fi rst appear in Gregory’s autobiographic poetry as opposed to Greek intellectual narra-
tive, thus shaping the literary form of confession; see G. M i s c h, A History of  Autobiography  in 
Antiquity, vol. II, London, 1950, p. 526-537, 600-624 (= M i s c h, A History of  Autobiography).

foundation for the genre of Christian elegy and to introduce into it the 
sentiment of grief14 that is different from the melancholy of elegies of an-
cient and other poetries (such as those of romanticists). Grief in Christian 
poetry does not stem from fl eeting earthly dream or the vanity of worldly 
knowledge (cfr Eccle. 1, 18). The melancholy of Christian poetry tran-
scends the temporary earthly grief. What remains eternal for a Christian 
is the true and deep internal grief arising from the struggle between fl esh 
and soul, from the dual mind inclined to the light and darkness, as Gre-
gory puts it (Carm. I, 1, 45, vv. 71-76)15. This is the grief for a heavenly 
home, caused by the pursuit of the truth and the incognizance of God. 
This is the divine grief due to contemplation and, at the same time, in-
ability to fathom the beyond, the eternal, and the hidden, which is attained 
through subordinating the personal will to that of the God, and concentra-
tion, which, in its turn, means relieving the person from the grief of sin 
while ascending a higher level, i.e. contemplating the Divine. Thus, the 
wise is liberated from the grief of the earthly life for the sake of the divine 
grief, the grief of the soul, which – as perfection enhances – is fi lled with 
the feeling of insuffi ciency in the same way as excessive cognition and 
knowledge expose human ignorance. Gregory’s poetry on the whole is 
that very divine vision and divine grief. And it is exactly this feature that 
makes Christian poetry essentially different from other poetries.
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 Hence, it is only in terms of the human freedom of mind and profound 
mistrust that Gregory’s elegies can be compared with the Romantic poetry 
of Nikoloz Baratashvili; they differ not in how they pose a problem but in 
the ways of solving it. The Romantic confl ict is not only about the Christian 
disharmony between soul and fl esh, the earth and the heaven but the tragedy 
of mind, the internal duality, the aesthetics of the romantic orphaned soul, 
the incongruity between dream and reality, the scepticism of the new time, 
something  so frequently exposed in the works of certain Romantic poets.  

The perception of the « evil spirit » in Gregory’s and Baratashvili’s poetry

 Gregory is the author of a series of poems, hymnographic confessions deal-
ing with the struggle against the Evil. These poems, in a dialogue form, bring 
forward a « lyrical hero » struggling for moral perfection and unbreakable 
faith: ����	
����

,´�	
�	���	����������́��������́ (Carm. II, 1, 64) – warved, 

Ä sulo,  borotTamca SeaSTob (Tbilisi, S-2568, f. 56r); �	���
�
���������́������

����́�����������́� (Carm. II, 1, 56) – mevlte,  Ä mÃeco,  boroto,  ka-

cismklvelo (Tbilisi, S-2568, f. 54r). 
 Romanticists typically employ a poetic symbol of Biblical origin – the per-
sonifi ed image of Satan, Lucifer, or evil spirit – that in their works acquires a 
special importance and sense. The peculiarity of Georgian Romantic demon-
ism is that unlike the European romanticism it does not personify the demon, 
the evil spirit. There are no personages named Mephistopheles or Lucifer in 
Georgian Romantic poetry. Baratashvilis’s poem « Evil Spirit » is closer to the 
traditional Christian understanding and together with the spiritual horse and 
raven has become a symbol of national imagery (often pointed out by Georgian 
scientists).
 Nikoloz Baratashvili was a student of Solomon Dodashvili, a brilliant 
Georgian thinker, logician, and philosopher – an outstanding representative of 
the philosophy of romanticism, permeated by the philosophy of the German 
philosopher Johann Gottlieb Fichte. This might provide clues to the fact that 
the Romantic Weltanschauung in Baratashvili’s work is rendered in a rather 
generalized form. As regards the image of the evil spirit, Baratashvili does not 
seen it as a personifi ed personage with certain properties – like Lucifer, Me-
phistopheles or Satan – but rather as a component of the lyrical hero’s inner 
world, a dark, inexplicable, mysterious part of his ‘ego’ – the inner ‘non-ego’. 
 Exactly this distinction in the depiction of the image of the evil makes it inter-
esting to juxtaposing the different concepts of it: on the one hand, as portrayed in 
Baratashvili’s poem and, on the other hand, as presented in Christian literature, 
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namely in Gregory of Nazianzus’ poetry. Consequently, we are interested how 
the specifi c method of personal depiction is realized in them which S. Averintsev 
termed as « pluralistic psychologism »16 and which, according to the same schol-
ar, was characteristic for the artistic thought of all epochs ranging from Ancient 
mythology and literature to Modern art. This implies the portrayal of the person’s 
internal world, the world that can be said to have a multi-component structure. 
S. Averintsev notes that the concept of a human soul as a unifi ed, secluded, 
self-suffi cient, and undivided ‘monad’ emerged very late and was used only 
in a very restricted circle of literary facts. The great literary epochs of the past 
had been drawing on other concepts17, i.e. literary personage, as a rule, was 
not characterized by a unifi ed, monolithic ‘ego’, but was instead manifest 
as a system comprising the ‘ego’ and its doubles. In support of his view Aver-
intsev brings relevant arguments from such materials as mythology, classical 
Greek literature, medieval literature, and the 19th century realistic art18. 
 Let us now compare Gregory of Nazianzus’ poems of repentance and 
one of N. Baratashvili’s most signifi cant poems, the “Evil Spirit”, as it 
best expresses his Romantic view. Essential semblance between the two 
is noticeable regarding terms, composition, attitudes, images, and phra-
seology. Alongside the emptiness, darkness, and the black and anxious 
thoughts infl icted by the evil spirit19, the poems of both poets have com-
mon biblical grounds as well, for even in the Georgian translations of the 
New Testament the expulsion of the demon from the man is rendered by 
similar linguistic expressions (« Get away from me/him », Marc. 1, 25; 
5, 8; Luc. 4, 35; 5, 8). Nevertheless, equally signifi cant differences are 
also manifest. Gregory’s struggle against the demon, the evil, is logically 
nurtured by Christian views. The leading theme is that of repentance and 
mercy and considered by Christians as the most perfect state. In the case 
of Baratashvili, on the other hand, the struggle against the evil force, the 
16 S.S. A v e r i n t s e v, Aнaлитичeкcaя пcиxoлoгия К.Г. Юнгa и зaкoнoмepнocти твopчecкoй 
фaнтaзии [The Analytical Psychology of K.G. Jung and the Law Norms of the Activity of Fantasy], 
in O coвpeмeннoй бypжyaзнoй эcтeтикe [About modern Bourgeois Aesthetics], Moscow, 1972, 
p. 136 (= A v e r i n t s e v, Analytical Psychology).
17 A v e r i n t s e v, Analytical Psychology, p. 135.
18 A v e r i n t s e v, Analytical Psychology, p. 139.
19 As often noted, in spite of the fact that no color is given in the poem, Evil Spirit invokes as-
sociations of the « black and anxious » underworld element (A s a t i a n i, From „The Knight in 
the Panther’s Skin” to “Bakhtrioni”, p. 168); this is nothing unexpected as in the hymnography, 
in general, and in Gregory’s poetry, in particular, the evil Satan is associated with the underworld 
waters. See q. bezaraSvili, grigol nazianzelis poeziis saxismetyveleba 
[K. B e z a r a s h v i l i, Symbols in Gregory of Nazianzus’ Poetry], in Tsu Sromebi 261 (li-

teraturaTmcodneoba) [Transactions of Tbilisi State University ; Literary Research, 261), 
Tbilisi, 1986, p. 121-142.
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evil double, is differently understood and we do not see features typical 
of penitentiary lyrics: self-punishment, lamentation, enumeration of sins, 
fear of God, and hope; neither do we see the internal need for purifi cation 
and striving to light so typical for Gregory of Nazianzus. Baratashvili’s 
poetry implies the tragedy of the mind that kills youthful  «blind faith», 
«sincere intentions», romantic youthful illusions, and shatters the peace 
of soul, the tragedy of an intellectual person «faithless by mind», «dis-
trustful by heart», lonesome and «pointless» as a result of his blind faith 
in the evil. This is quite natural, as the two authors have different percep-
tions regarding the semantics of the evil spirit. It is beyond doubt that the 
comparative analysis of the two superb poetic pieces allows us to derive a 
clearer and deeper insight into the disparity in understanding the concepts 
of a person materialized in the works of these authors.
  
1. Gregory of Nazianzus, Carmina
Carm. II, 1, 60 (PG 37, 1403):
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Venisti quidem, venisti, o pessime, 
sed repressus es... 

Crucem autem attollo, quae custos 
est vitae meae,
Quae universum mundum, ceu 
vinculo constringens, Deo offert. 
Hanc pertimescens, cede, nec am-
plius appareas.
Vocat me purum gratia astitem. 

Tbilisi S-2568, f. 53v20 

20 For the critical edition of the old Georgian translation see grigol nazianzelis him-

nebis anonimuri qarTuli Targmanebi (teqsti gamosacemad moamzada 

da winasityva daurTo q. bezaraSvilma [Anonymous Georgian Translations of the 
Hymns of Gregory of Nazianzus (texts prepared for publication and edited with introduction by K. 
B e z a r a s h v i l i], in Transactions of Tbilisi State University; Literary Research, no. 323, Tbilisi, 
1997, p. 138-155.

moxved,  borotoboroto,  

aramed daeyene. juarsa win 

giyof cxorebis Cemis mcv-cxorebis Cemis mcv-

elsa,elsa,

Now that you have come, o Evil, 
stay within.  I place before you the 
cross, my life protector 
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Carm. II, 1, 58 (PG 37, 1402) 

GREGORY OF NAZIANZUS

soflis Semkrvelsa da Rmr-

Tisad ZRunad mimrTmelsa.

amas mihride, nu kualad ga-nu kualad ga-

moCndebimoCndebi.

miwods me madli uxrwnelsa 

winamdgomsa.

That binds the world together and 
offers it to the God.
Fear it, and don’t show yourself 
again.
The grace standing in front beck-
ons me pure.  
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Et hoc tuae est, o pessime, impul-
sionis.
In mentem irrepis subdolis arti-
bus,
Suadens mollitiem arripere volup-
tatis:
Verum minime suadebis: hoc Adam 
suasit mihi.
In terram revertere, ut pedibus 
caput tuum conteratur.
Si autem praevaleas, ut tantillum 
pedi morsum infi gas,
Aheneum te suspendam, ut con-
spiciens noxam vitem.     

Tbilisi, S-2568, f. 54r 

ese Senisa zakuvisa uflisa, 

borotoboroto,

mimparav gulsa macTuriTa mimparav gulsa macTuriTa 

liqniTa,liqniTa,

marwmuneb tkbilTa gemoTatkbilTa gemoTa 

Setkbobasa.

ver marwmuno Sen, ese adam 

marwmuna.

miwad miiqec da TavdaTrgun-

vil iqmen,

raiTa... me ganvevlto vneba-

sa.

And thus insulting the Lord, 
o Evil,
With your tempting fl attery 
sneaking to my heart
You try to convince me to taste the 
sweetness of bliss.
But you will not persuade me, as 
Adam persuaded me.
Turn back to earth and subdue 
yourself,
As I shall distance myself from 
harm.
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Carm. II, 1, 56 (PG 37, 1401) 
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Deum inclamo. Quid hoc? fugito 
mihi celeriter,
Fugito, pessima bestia, hominum 
necatrix,
quid mihi molesta es, nihil a me 
laesa? …
A me autem abstineto, ne te cruce 
feriam,
Quam omnia verentur, ac contrem-
iscunt summo timore.

Tbilisi, S-2568, f. 54r

vÃmob RmrTisa mimarT, raÁ 

ese? mswrafl ganmevlte,ganmevlte,

mevltemevlte, Ä mÃeco, boroto, ka-

cismklvelo;

rasa maSfoTeb,maSfoTeb, ara vnebuli 

Cemgan?...

Cemgan Sors iqmenCemgan Sors iqmen, nusada 

gwyla juariTa,

romlisa Zalsa uZrwis eS-

makTa Zali.

I call to God: what is this? Go 
away from me quickly,
Go away, you beast, evil, manslay-
er;
Why do you agitate me, not been 
wronged by me? …
Stay away from me, or I will put 
the cross over you,
The power of which cannot be re-
sisted by the devilish power.

Carm. II, 1, 64 (PG 37, 1406) 
����	
�����

�´�	
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Discede, discede in malam rem, 
spiritus suffocator.

Tbilisi, S-2568, f. 56r
warved, Ä sulo, borotTamca 

SeaSTob  
Go away, o spirit, smother with the 
evils, 
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2. Nikoloz Baratashvili, « O Evil 
Spirit »21 

O evil Spirit! You fi end of hell! who bade 
you/, be my guide,
To storm my life, to burn my brain and 
every joy to hide.
Why did you steal my peace and calm, my 
soul be steep in grief?
Why did you crush my youthful heart and 
kill its [i.e. blind] faith, belief?
Is this the pledge, the promised bliss my 
youth did hope from thee; you had the 
store for me,
My soul to wing in fancied joy to realms of 
liberty? [i.e. of this life]
Midst burning tears and woe-rent fears 
bright smiles I thought to fi nd;
In hell I sought a paradise – to truth my 
eyes were blind.
Your words so false, though wondrous 
bright, where have they gone or fl ed?
Why did you tempt my wishes true – to be 
by furies led?
Reply! You fi end! You are silent now? ‘Tis 
late to slink away;
Your power to charm, to lure, to blind, why 
has it lost its sway?
O cursed be that day when I blindly placed 
my faith and trust in thee,
And yielded up my fondest hopes, and let 
them martyred be!
Henceforth my soul ‘does sob and sigh’; 
its peace I fl ung away;
Its raging fi res, its hopes, desires, no pas-
sion’s fl ame can slay!
Avaunt! Begone! O demon false! You har-
binger of woe!
At random driven, my tortured soul no 
safe retreat does know.
My mind lacks faith, my heart mistrusts, 
my soul in pain sinks low.
O woe to him who feels the sting of your 
deadly smiting blow!

21 qarTuli poeziis anTologia, Targmnili venera uruSaZis mier [An-
thology of Georgian Poetry, translated by V. U r u s h a d z e], Tbilisi, 1958, p. 52.
22 Critical edition by A. G a t s e r e l i a – I. L o l a s h v i l i, nikoloz baraTaSvili,  Txzule-

bani [Nikoloz Baratashvili, Writings], Tbilisi, 1972, p. 65sqq. 

GREGORY OF NAZIANZUS

n. baraTaSvili,  sulo boro-

to22 

sulo borotosulo boroto, vin mogixmo Cemad 

winamZRvrad,winamZRvrad,

Cemis gonebisgonebis da sicocxlissicocxlis Sen aR-aR-

maSfoTradmaSfoTrad?

marqvi, ra uyav, sad warmiRe sulis sulis 

mSvidoba,mSvidoba,

risTvis momikal ymawvilis brma brma 

sarwmunoebasarwmunoeba?

amas uqaddi Cems cxovrebas, cxovrebas, 

ymawvilkacobas?

TiTqos maZlevdi ama soflad 

Tavisuflebas.

tanjvaTa Soris siameTasiameTa damisax-

avdi,

da TviT jojoxeTs samoTxeda gar-

damiqcevdi!

marqvi, ra iqmnen sakvirvelni ese 

aRTqmani?

rad momixiblemomixible, aRmirie wrfelni 

zraxvani?

sad xar,  aRmSfoTo, mipasuxe, rad 

imalebi?

ratom gacudda Zali Seni mom-

jadoebi?

wyeulimc iyos dRe igi, ros SenTa 

aRTqmaTa

brmad vumsxverplidivumsxverplidi, mivandobdi 

Cems gulisTqmaTagulisTqmaTa!

mas aqeT aris, davukarge mSvidoba mSvidoba 

sulsasulsa

da verc Relvani vnebaTani miklven 

wyurvilsa!wyurvilsa!

ganvedi Cemganganvedi Cemgan, hoi macTuro, sulo 

boroto!

ra var aw soflad daSTenili usa-usa-

gnod,  martognod,  marto,

WkuiTWkuiT urwmuno,  guliTguliT undo, su-su-

liTliT maxvrali?

vai mas, visac mohxvdes xeli Seni 

msaxvrali 
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3. Commentary

 To render the parallels and distinctions clear we shall analyse the com-
position of both works. Gregory’s series of hymnographic confessions 
begins directly with addressing the evil: 

���
�	���	̀����� 
�	������ � ���́��������� 
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��́� �	� ������ ��������� ��́��)� &��̀� ������� ��� �� ��� ������ � � ��́����	��
������
���. Baratashvili likewise starts his poem with the same 
address to the evil spirit: O Evil Spirit! You fi end of hell! Who bade 
you be my guide. 

 Why is it not possible to argue that the deceptive evil spirit in Grego-
ry’s text is the intrinsic double of the person fi ghting it? Probably because 
the person attains his spiritual strength exactly in the fi ght against the evil 
spirit, i.e. the peace of mind and soul – subordinating the stream of ideas 
to one cognizant purpose, the God – is achieved through faith without 
a second thought, « blindly ». In this case, a person appears, in fact, as 
a unifi ed ‘monad’, an indivisible ‘atom’ struggling against the destruc-
tive force, and it is the person’s faith in God that stands as a guarantee 
of retaining or attaining his internal integrity in this struggle. To achieve 
such internal state is the supreme ideal for a Christian, while striving to 
achieve this is the fi nite purpose of his spiritual attempts. 
     Let us now examine closely the initial lines in Baratashvili’s poem: the 
poet characterizes the evil force as the one that storms his mind and life: 
To storm my life, to burn my brain and every joy to hide. Then, immedi-
ately following this, the poet says that the evil spirit has killed his youth-
ful blind faith, crushed his youthful heart and killed its faith. It follows 
that the faith in God – the guarantee of the internal integrity – is already 
lost, i.e. the hero can no longer protect himself by means of faith, and 
stands defenceless facing evil forces. Thus, the prerequisite for achieving 
personal pluralism – not only as a means of depiction but also as a form 
of self-cognition is already given in Baratashvili’s poem, and it is even 
named.
 Next we see that the evil spirit, the guardian of life, the  �́
�!�"���� 
(cfr winamZRvari – guide in Baratashvili’s poem) according to Grego-
ry’s poems upsets the lyrical hero’s soul: %�́���������
	���� (cfr Baratsh-
vili:  who bade you be my guide? To storm my life, to burn my brain and 
every joy to hide? You fi end! You are silent now?). The soul tries to tempt 
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him by relishing sweet tastes  – ��̀�
	������ ���́�����������
�
�������…�&��̀ 

����������������������� ����́����	��������
���� (cfr Baratashvili: Midst burning 
tears and woe-rent fears bright smiles I thought to fi nd; I blindly placed 
my faith and trust in thee, and yielded up my fondest hopes, and let them 
martyred be; Why did you steal my peace and calm?).
 Finally, both poets have (in one case in the form of a strong deci-
sion, and in the other, apparently, as a rhetoric question) the appeal to 
the �
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gone! O demon false! You harbinger of woe). In the case of Gregory this 
occurs through internal need and the faith in God (��
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whereas Baratashvili achieves it through frustration and spiritual empti-
ness resulting from the bitterness of life (At random driven, my tortured 
soul no safe retreat does know. My mind lacks faith, my heart mistrusts, 
my soul in pain sinks low).
 What other differences could be identifi ed between the texts of Gregory 
of Nazianzus and Nikoloz Baratashvili and what preconditions the unity of 
Gregory’s ‘ego’ and the mobilization of the internal forces in such a way 
that overcoming the evil force is beyond doubt, whereas Baratashvili’s 
weakness vis-à-vis that force is indubitable? Gregory’s words addressed 
to the demon are very characteristic: %�̀�����	

,
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�́����� – you steal my heart by inducing temptation. To shatter the 

saint’s faith, the demon threatens his heart in the fi rst place and not his 
mind; to protect his faith (heart), Gregory resorts to the cross: ������̀�
���	

,
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'
�� �. The cross is the 

symbol of faith and God, more precisely, of the faith in God. Therefore, 
heart, cross, and faith make an inseparable union, they are substitutes to 
one another. Gregory is fi ghting the evil from the very outset; he is aware 
of its intensions, of the ways it is going to act as well as of the painful 
outcomes. At the same time, he is also familiar with the ways and means 
to fi ght the demon, as the idea of the Redeemer is essential for Christian 
believers. For instance, Gregory knows the Savior, he has the cross that 
evil forces dread, and he has the prayer, the call for God and his love, 
and the light. This is the most essential feature that distinguishes Chris-
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tian poetry from Romantic poetry in spite of their external resemblance. 
As to Gregory’s struggle against the evil, this is a completely different is-
sue. It is acknowledged that this is not his personal confl ict with the world 
but the Christian antinomy, the confl ict between religious views and real 
life23. Experienced in spiritual strife, he does not speak about killing the 
thirst by « anxieties of passions », and about the « blind youthful faith 
» as Baratashvili does. These views are characteristic and « youthful » 
for a romanticist for they do not signify the perfect mind and cognising 
the divine truth, they rather represent a romantic dream, illusion, mental 
youthfulness, youthful naive judgement about the fundamental nature of 
the universe, a blissful future. Due to adolescence the mind’s eye is blind 
to see the sins, sin is foreign to it, it does not comprehend it thoroughly. 
Therefore, inexperienced and unrefi ned in spiritual struggles he can’t face 
the evil which easily kills his « blind faith ». Subsequently, in Baratash-
vili’s work, the evil spirit storms (aRaSfoTebs) the mind and soul of 
the lyrical hero (the heart – guli, however, as unhesitating – uyoymano 
« blind faith, is already killed »). The evil spirit in his poem is the person’s 
internal double, an internal duality being a necessary provision for self-
refl ection. Therefore, it has a positive function as well, and, in this sense, 
it is enchanting (momxibvlelia), it attracts the lyrical hero, which 
is absolutely impossible in Gregory’s poetry, where evil spirit is por-
trayed only in negative light. The Romantic ‘ego’ from the very beginning 
is doomed to preserve its dual nature eternally, to have the « suspicion » 
of his internal life being driven by mind, self-analysis, rather than faith. 
If in Gregory’s works we see the hope to preserve the unifi ed internal 
world fused by faith, this is not the case in Baratashvili’s poem; his lyrical 
hero is unable to oppose unyielding (mtkice) faith to evil spirit24.
 It is the faith in God that determines the person’s internal unity and 
rigidness in Gregory’s texts, while the mistrust in Baratashvili’s poem 
accounts for the « temptation » by the evil spirit of the lyrical hero and, 
subsequently, his internal duality. Likewise noteworthy in both cases 
is that the evil is presented as a destructive force set against a person. 
In Gregory’s case, it is, nevertheless, possible to fi ght him, while in Bara-

23 See M i s c h, A History of  Autobiography, II, p.  609.
24 T. L o m i d z e, nikoloz baraTaSvilis poeturi stilis problema [The 
Problem of Nikoloz Baratashvili’s Poetic Style], in New Paradigms, 1 (1998), p. 99-103; ID., mxa-

tvruli azrovnebis Taviseburebani qarTul romantizmSi [Specifi c Features 
of Artistic Thought in Georgian Romanticism], in Literary Researches; Rustaveli Institute of Litera-
ture, 19 (1998), p. 245-250.
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tashvili’s case, it is not, as his lyrical personage is « open » and his spir-
itual shaping takes place amidst a constant dialogue with his own ‘alter 
ego’. The concept of a person in Gregory’s poetic confessions differs 
from that of Baratashvili’s poetic piece: although in both cases, the evil 
spirit is reproduced as a force opposing the lyrical hero. In the fi rst case, 
however, the opposition is directed against a unifi ed, monolithic person 
(in his faith), while in the second case, the opposition implies ongoing 
internal destruction, a constant internal dialogue between the ‘ego’ and 
the internal ‘non-ego’, an uninterrupted process of self-refl ection.
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1 B. O u t t i e r, Langue et littérature géorgiennes, w: M. A l b e r t, R. B e y l o t, R. C o q u i n, 
B. O u t t i e r, .Ch. R e n o u x, Christanismes Orientaux, Paris 1993, s.265n; J. A s s f a l g, Gruziński 
język,w: J. A s s f a l g, P. K r ü g e r, Słownik chrześcijaństwa wschodniego, Katowice 1998, s.109n.
2 J. A s s f a l g, Gruzińska literatura, w: J. A s s f a l g, P. K r ü g e r, Słownik chrześcijaństwa wschod-
niego, Katowice 1998, s.100-101.

GRAMATYKI I SŁOWNIKI JĘZYKA GRUZIŃSKIEGO

napisał ks. Jerzy Woźniak CM  
Bydgoszcz

 Język gruziński1 (kartuli ena) nie należy ani do rodziny języków in-
doeuropejskich, ani do języków semickich, ani do języków uralsko–ałtaj-
skich. Przynależy do grupy języków południowo kaukaskich, zwanych 
kartwelskimi, obejmującej takie języki, jak: zański (megrelsko-lazyjski), 
swański i gruziński. 
 Język gruziński obejmuje pięć dialektów: guryski, imerski, mtiulski, 
centralny i ingiloicki. Posiada własny alfabet (38 liter) i tradycje literac-
kie sięgające V wieku po Chrystusie. Najstarsza inskrypcja w tym języku 
datowana jest na lata 493/494 (Bolnisi). Do XI wieku dotrwał język staro-
gruziński, stopniowo wypierany przez język nowogruziński. Zabytki ję-
zyka gruzińskiego dotarły do nas w trzech rodzajach pisma – mrglowani, 
nuschuri i mchedruli.
 Z chwilą przyjęcia przez Gruzinów chrześcijaństwa2, w połowie IV 
wieku powstały zabytki literatury religijnej: tłumaczenia Biblii, apokry-
fów, teksty liturgiczne, przekłady literatury patrystycznej oraz oryginalne 
utwory gruzińskie (niektóre z nich: Pasja świętej Szuszanik Jakuba z Cur-
tawi – VI wiek, Męczeństwo dzieci z Kola – VIII wiek, żywot Konstanty-
na Nahaja – IX wiek,  Pasja św. Abo – VIII wiek).
 Chrześcijaństwo gruzińskie należy do tradycji orientalnych kościo-
łów, razem z Syryjczykami, Koptami, Ormianami, Etiopczykami, chrze-
ścijańskimi Arabami i stanowi przedmiot badań teologicznych jako część 
patrologii orientalnej.
 Wielką rolę w studiowaniu tekstów odgrywają gramatyki i słowniki 
danego języka. Celem niniejszej publikacji jest prześledzenie wysiłku in-
telektualnego kartwelologii  pod tym właśnie kątem, za ostatnie dwieście 
lat. 

Pro Georgia, 2011, t. 21, s. 83-98
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 Zdajemy sobie sprawę z trudności w wykonaniu postawione-
go zadania z uwagi na poważną trudność z dotarciem do wszyst-
kich wydań wchodzących w rachubę gramatyk i słowników. Dlate-
go ograniczymy się do wydań najważniejszych, a zarazem będących 
w posiadaniu autora, który w latach 1990-1994 miał możliwość studio-
wać w Monachium język gruziński pod kierunkiem kartwelologów prof. 
J.Assfalga i prof. M. van Esbroecka.    
 Pragnę tutaj wspomnieć wielkiego bibliofi la języków orientalnych 
ks. mgr Edwarda Kwiatosza, który pierwszy pokazał mi książki gruziń-
skie i z ust którego usłyszałem po raz pierwszy słowo kartwelologia. Mia-
ło to miejsce podczas wizyty w 1979 r. w Lubartowie, gdzie ks. Kwiatosz 
był kapelanem. Odbywałem wówczas podróż rowerem dookoła Polski, 
zaczynając ze Żmigrodu koło Wrocławia.
 Plan artykułu przedstawia się następująco: po omówieniu wstępu do 
językoznawstwa kaukaskiego A. Klimowa, przedstawimy historię wy-
dań gramatyk gruzińskich3 a następnie omówimy słowniki języka staro-
gruzińskiego, gruzińskiego współczesnego i słowniki biblijne autorstwa 
J. Molitora.

WSTĘP DO KAUKAZJOLOGII

G.A. K l i m o v, Einführung in die kaukasische Sprachwissenschaft, 
z rosyjskiego przełożył J. Gippert, Hamburg 1994, s. 407
   
 Kaukaskie językoznawstwo należy do tych dyscyplin, które rozwinęły 
się stosunkowo wcześnie – obok takich dyscyplin, jak indogermanistyka, 
semitystyka, uralistyka. Ponieważ studium teologii zajmuje się kościo-
łem gruzińskim i armeńskim, stąd zachodzi potrzeba przedstawienia tła 
kulturowego tych języków na obszarze Kaukazu. 
 Na początek warto się zapoznać z najważniejszymi publikacjami do-
tyczącymi językoznawstwa kaukaskiego:
E. R. von Eckert, Die Sprachen des kaukasischen Stammes, Wien 1895 
(Reprinty – Wiesbaden 1970, Vaduz 1990),
A.D. Dirr, Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen, Leip-
zig 1928,
N.F. Jakovlev, Jazyki i narody Kavkaza, Tifl is 1930,
G.D. Dumézil, Études comparatives sur les langues caucasiennes du 
Nord-Ouest, Paris 1932,

JERZY WOŹNIAK

3 Jerzy Wo ź n i a k, Gramatyki języka gruzińskiego, VOX PATRUM 27 (2007) t. 50-51, ss. 711-717.
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G.A. Klimov, Kavkaskie jazyki, Moskwa 1965,
A.C. Czikobava, Vvedenie v iberyjsko-kavkazkoe jazykoznanie, Tbilisi 
1979,
G.D. Deeters, Das karthwelische Verbum. Vergleichende Darstellung des 
Verbalbaus der südkaukasichen Sprachen, Lepzig 1930,
G.D. Deeters, Die kaukasischen Sprachen, w: “Handbuch der Orientali-
stik“, I, t. 7, Leiden-Köln 1963.
 Georgij Klimov prowadził bardzo intensywną działalność naukową. 
W latach 1960-1984 ukazało sie jego wiele artykułów i studiów poświę-
conych językom kaukaskim, w szczególności morfologii, syntaksie, 
słownictwu i typologii.
 W Polsce profesorowie Jan Braun UW (gruziński) i Andrzej Pisowicz, 
UJ (armeński) zajmują się aktywnie językami Kaukazu od kilkudziesię-
ciu lat.
 Autor po ukazaniu historii kaukaskiego językoznawstwa (s.14-46) 
w sześciu rozdziałach  omawia całość problematyki. 
 W trzech rozdziałach omawia języki Kaukazu: zachodniokaukaskie  
(s. 47-87),  kartwelskie  (s. 88-133), wschodniokaukaskie  (s. 134-174). 
Następnie omawia relacje genetyczne  (s. 175-219), relacje typologiczne  
(s. 220-262) i zmiany językowe w zależności od obszaru  (s. 263-308).
 We wnioskach końcowych (s.309-315) Klimov podkreśla wartość ba-
dań typologicznych oraz nad zmianami językowymi w zależności miej-
sca zamieszkania. Ten drugi nurt jest  w stadium początkowym. Na końcu 
książki znajdują się wartościowe aneksy takie jak: bibliografi a (s. 317-
355), indeksy autorów i terminów językoznawczych, słownictwa kauka-
skiego (s. 356-389).
 

GRAMATYKI

1. M. B r o s s e t, Éléments de la langue géorgienne, Paris 1837, ss. LVI 
+ 366, (sygn. KUL 34731 II)

 M. Brosset działał jako orientalista w pierwszej połowie XIX wieku. Był 
członkiem Imperialnej Akademii w Petersburgu oraz należał do rady Sto-
warzyszenia Azjatyckiego w Paryżu. Z uwagi na wzrastające zainteresowa-
nia Kaukazem dzięki udanej podróży orientalisty M. Klaprotha, w warun-
kach jego przedwczesnej śmierci w 1835 r., M. Brosset został poproszony 
o napisanie gramatyki do języka gruzińskiego. Było to wielkim wyróżnie-
niem. Parę lat wcześniej, w 1834 r. ukazała się jego gramatyka pod tytułem: 
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Lۥ art libéral ou Grammaire géorgienne (Paris 1834).  Omawiane dzie-
ło składa się z wstępu i gramatyki. Służyło przez sto lat do nauczania 
na obszarze języka francuskiego, zanim ukazała się gramatyka N. Marr 
i M.Briére, La langue géorgienne (Paris 1931).
 W pierwszej części wstępu autor podaje racje uzasadniające napisanie 
gramatyki. W drugiej części wstępu wprowadza czytelników w zagad-
nienia morfologii rzeczownika, przymiotnika i zaimka. Bardzo ważne w 
tej części jest omówienie w zarysie literatury gruzińskiej i podanie bi-
bliografi i dotyczącej rękopisów, dawnych słowników i gramatyk, historii, 
geografi i oraz wymienienie zabytków literatury.
 Oto zestaw wcześniejszych dziewięciu gramatyk, który posłuży 
w przyszłości do dokładniejszego opracowania4:
1. Jan Filozof, komentator Platona ułożył gramatykę cytowana przez An-

toniego Antoniego, patriarchę Gruzji w XVIII wieku.
2. Gramatyka gruzińska autora Antoniego, patriarchy
3. Gramatyka księcia Dawida, syna Jerzego XIII, zmarłego w 1819 r. Rę-

kopis znajduje się w Paryżu
4. Gramatyka w zarysie, nieznanego autora znajdująca się w Bibliotece 

Królewskiej
5. Gramatyka autorstwa M. Maggi wydana w Rzymie dwukrotnie : 1643 

i 1670.
6. Gramatyka autora Ghaï, Mozdok 1802.
7. Gramatyka w zarysie, autorstwa Vater, wydana w Halle w 1822.
8. Gramatyka zakonnika Girolamo de Noria opublikowana w „Journal 

asiatique” w 1827 roku.
9. Gramatyka M.Brosseta z 1834 r., wyjaśniająca zasady języka literackie-

go i potocznego.
 W części opisującej ściśle reguły gramatyczne (1-362) autor dzieli 
materiał na 14 rozdziałów, w których czasownikowi poświęca strony od 
59 do 198.
Nas zainteresuje rozdział czternasty (ss.257 – 362), obejmujący czte-
ry ćwiczenia, które zawierają teksty z języka potocznego i literackiego 
z podaną wymową i przekładem .

2. F. Z o r e l l, Grammatik zur altgeorgischen Bibelübersetzung mit Te-
xtproben und Wörterverzeichnis, Rom 1930, ss.164 (Fotomechanischer 
Nachdruck 1978)

4 M.B r o s s e t, Éléments de la langue géorgienne, Paris 1837, s.XI
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 Gramatyka znanego biblisty i orientalisty pochodzenia niemieckiego, 
profesora Biblicum w Rzymie F,Zorella. Chociaż według tytułu prze-
znaczona jest do czytania tekstu biblijnego w języku starogruzińskim, 
to jednak obejmuje całość problemów gramatycznych i służy do dzisiaj 
na niemieckich uniwersytetach (Tübingen, Bonn) do nauczania języka 
starogruzińskiego. Dobra gramatyka do języka orientalnego jest używana 
przez 100 lat i więcej. Na przykład do języka etiopskiego geez używa się 
do dziś najbardziej kompletnej gramatyki autorstwa Augusta Dillman-
na z 1857 r. Omawiana gramatyka jest tak klarownie napisana, że język 
gruziński odmienny w budowie od języków indoeuropejskich jest łatwo 
przyswajalny. Prawdziwym curiosum jest fakt, że całe dzieło zostało na-
pisane ręcznie, ozdobną kaligrafi ą, bez pomocy maszyny drukarskiej.
  Po wstępie (ss.2-8)  autor podaje wybór bibliografi czny (ss. 8-10), za-
wierający wydane gramatyki, słowniki i zbiory tekstów. Następnie po-
daje wykład materiału gramatycznego w dwóch częściach: Formenleh-
re (ss.19-89) oraz Satzlehre (ss.90-132). Jako wybór tekstów biblijnych 
(ss.133-146) autor podaje następujące perykopy: Genesis 3, Psalm 1; 
109; Mt 5,1-16; Mk 16; Łk 1,26-38.
 Zamieszczony na końcu słowniczek gruzińsko-niemiecki (ss.147-
164) pozwala na lekturę wyboru tekstów biblijnych. Na podkreślenie za-
sługuje przejrzyste omówienie dziewięciu klas czasownika, który zawsze 
sprawia trudności we właściwym rozumieniu tekstu.

3. N. M a r r, M. B r i e- r e, La langue géorgienne, Paris 1931, ss.XIII, 858 
(Biblioteka Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego).

 Leningradzki orientalista N.Marr opublikował w 1925 r. gramatykę 
w języku rosyjskim pod tytułem Grammatika drevneliteraturnago gruzin-
skogo języka (ss. XXIV, 26, 212), która po uzupełnieniu przez M. Briére, 
profesora Instytutu Katolickiego została przetłumaczona i wydana w Pary-
żu. Do dzisiaj pod względem opisu gramatycznego jak również doboru tek-
stów i obszernego słowniczka gruzińsko-francuskiego stanowi ona najob-
szerniejszą gramatykę do języka starogruzińskiego w języku francuskim.

4. H. F ä h n r i c h, Kurze Grammatik der georgischen Sprache, Leipzig 
1986, ss.191

 Wydaniem tej gramatyki Heinz Fähnrich, obecnie profesor ję-
zyków kaukaskich na uniwersytecie w Jenie, rozpoczął serię ksią-
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żek z zakresu leksykologii języka gruzińskiego5. Studiował on kar-
twelologię najpierw w Jenie pod kierunkiem prof. Gertrud Pätsch, 
a następnie na  uniwersytecie w Tbilisi pod kierunkiem prof. Akaki Sza-
nidze.
 Omawiana gramatyka oprócz wstępu (ss.11-14) obejmuje fonetykę 
(ss.17-28), morfologię (ss.29-127), syntaksy (149-191). Fähnrich zasto-
sował do opisu gramatycznego współczesną terminologię językoznaw-
czą, nie tylko do działu fonologii ale do działu syntaksy (walencja cza-
sowników).
 Cennymi dla nas informacjami są dane dotyczące autorów gramatyk 
języka gruzińskiego na przestrzeni wieków, których teraz wymienimy6:
1. M.Maggio, Rom 1629,
2. S.Schanschowani , 1737,
3. Katolikos Anton I, 1767,
4. Warlaam 1803,
5. A.Dirr, Theoretisch-praktische Grammatik der modernen georgischen 

Sprache, Leipzig 1904,
6. B.T.Rudenko, Grammatika grusinskogo jazyka, Moskwa – Leningrad 

1940,
7. H.Vogt, Esquisse dۥun grammaire du géorgienne, Oslo 1938
 Grammaire de la langue géorgienne, Oslo 1971 (wersja przepracowa-

na)
8. Gruzińscy autorzy: I.Tschubinaschwili 1817; S. Dodaschwili 1828; 

P. Ioseliani 1840; D. Qipiani 1882; P. Kwizaridse 1888; P. Schordania 
1889; M. Dshawachischwili 1906; P. Mirianischwili 1915; S. Chunad-
se 1917;  I. Nikolaischwili 1917; D. Karitschaschwili 1929; A. Scha-
nidze 1930.

5. H. F ä h n r i c h, Grammatik der altgeorgischen Sprache, Hamburg 
1994, ss.269

 Prof. Fähnrich poszerzył wyżej omówione dzieło dodając nowy roz-
dział „Lexik” (ss. 215-260) Znajdują się w nim takie zagadnienia, jak: 
homonimy, synonimy, naukowa terminologia, wyrazy pochodzenia kar-
twelskiego, zapożyczenia: z języka sańskiego, dagestańskiego, arabskie-
5 S. S a r d s h w e l a d s e – H. F ä h n r i c h, Altgeorgisch – Deutsches Wörterbuch, (Lexicographia 
Orientalis 5), Hamburg 1999, ss.313; S. S a r d s h w e l a d s e – H. F ä h n r i c h przy współpracy 
I. M e l i k i s h w i l i  i  S. S a r d s h w e l a d s e, Altgeorgisch – Deutsches Wörterbuch, (Handbuch 
der Orientalistik, Sekcja 8 – Central  Asia, vol 12), Leiden – Boston 2005, ss.1632.
6 H. F ä h n r i c h, Kurze Grammatik der georgischen Sprache, Leipzig 1986,  ss. 13-14.
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go, hebrajskiego, syryjskiego, irańskiego, greckiego, armeńskiego, para-
lele do sumerskiego.
 Słownictwo gruzińskie oddano alfabetem łacińskim. Na uwagę zasłu-
guje zarys literatury gruzińskiej (ss. 5-36).

6. A. S c h a n i d s e, Altgeorgisches Elementarbuch, 1.Teil: Grammatik 
der altgeorgischen Sprache, przełożył z gruzińskiego H. Fähnrich, Tbilisi 
1982, ss.197.

 Akaki Szanidze7 (ur. 26.II/29.III.1987), profesor uniwersytetu w Tbi-
lisi, zasłużył się bardzo dla kartwelologii. Oprócz dzieł ściśle języko-
znawczych, opracował krytyczne wydanie Starego Testamentu w języku 
starogruzińskim.
Swoje kwalifi kacje uwierzytelnił w Monachium, gdzie uzyskał doktorat 
po I wojnie światowej.
 W 1930 r. Szanidze wydał w języku gruzińskim najpierw Gramatykę 
języka gruzińskiego, część I: Morfologia a w 1976 r. Gramatykę języka 
starogruzińskiego, którą przetłumaczył na język niemiecki H. Fähnrich, 
z inicjatywy prof. J. Assfalga z Monachium.
 Dzieło składa się z dwu części: Morfologia ( ss.34-170) i Syntaksa 
(ss. 171-188) i zostało przeznaczone, jak widać z przedmowy do wydania 
niemieckiego, dla studentów języka gruzińskiego.(s.10).

7. K. T s c h e n k e l i, Einführung in die georgische Sprache, Band I: The-
oretischer Teil (ss. 628), Band II: Praktischer Teil (ss. 614), Zürich 1958.

 Jest to najbardziej obszerny, dwutomowy podręcznik do współczesne-
go języka gruzińskiego. Pierwszy tom obejmuje część teoretyczną, rozło-
żoną na 48 lekcji, a drugi tom część praktyczną. 
 Dla przykładu podajemy schemat lekcji dziewiątej (t.1, ss.75-79), po-
świeconej prewerbiom kierunkowym występującym przed czasownikiem. 
Lekcja składa się z pięciu paragrafó : par.1 omawia funkcje prewerbiów; 
par. 2-4 omawiają rodzaje prewerbiów kierunkowych ,par. 5 podaje za-
stosowanie praktyczne prewerbiów w ramach koniugacji. Struktura czę-
ści praktycznej lekcji dziewiątej wygląda następująco (ss.32-36): słow-

7 A. S z a n i d z e, Kartuli othtavis…(Dwie starożytne wersje Ewangelii według trzech  rękopisów 
rękopisów Szatberd, Tbilisi 1945; Cignni zvelisa agtkumisani (Księgi Starego Testamentu), t.1 –Tbi-
lisi 1947 (Genesis, Exodus), t.2 –Tbilisi 1948 (Leviticus, Iudicum, Ruth, Job,Isaias); Psalmunis zveli 
(Księga Psalmów), Tbilisi 1960; S.V. D z i d z i g u r i, Akaki Szanidze, Tbilisi 1981, s.251.
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nictwo gruzińsko-niemieckie, dziewięć tekstów dostosowanych części 
teoretycznej i przekłady tekstów gruzińskich na język niemiecki.
 Skonstruowanie tego podręcznika w wyżej podany sposób sprawia, 
że materiał tak trudnego języka jest łatwo przyswajany przez studentów.

8. H.I. A r o n s o n, Georgian. A Reading Grammar, Corrected Edition, 
Chicago³ 1991, ss. 526.

 Autor jest znanym specjalistą w dziedzinie kartwelologii i wykładow-
cą na uniwersytecie w Chicago.
 Materiał gramatyczny autor rozłożył na piętnaście lekcji. Struktura 
danej jednostki lekcyjnej jest następująca: lekcja 3 (ss. 61-85) – rozwa-
żanie teoretyczne z przykładami, zdania-teksty (46) do przetłumaczenia, 
słowniczek i klucz do ćwiczeń. Autor ilustruje zagadnienia gramatyczne 
podając rzeczowniki i czasowniki razem z transkrypcją.
 Przedstawiony podręcznik używany jest na uczelniach amerykańskich 
do nauki współczesnego języka gruzińskiego i posiada zaletę dużej prak-
tyczności.

9. G. H e w i t t, Georgian: A Learner´s Grammar, London – New York 
1996, ss. 483. 

 Prof. George Hewitt8 jest wykładowcą języka gruzińskiego w Londy-
nie, w szkole orientalnej –School of Oriental and African Studies (SOAS). 
Ponadto jest autorem kilku książek dotyczących języka gruzińskiego 
i abchaskiego.
 Hewitt na potrzeby studentów przygotował praktyczny podręcznik do 
współczesnego gruzińskiego, dedykując go Akaki Szanidze, który poło-
żył fundamenty pod gramatykę współczesnego języka gruzińskiego.
 Cały materiał autor rozłożył na dwadzieścia jednostek lekcyj-
nych. Strukturę jednostki lekcyjnej ukażemy na przykładzie lekcji 
13 (ss. 189-210, która składa się z trzech dialogów. Każdy dialog 
obejmuje tekst gruziński oraz słowniczek. Po dialogach następuje 
objaśnienie problemów gramatycznych i ćwiczenia zawierające zda-
nia z uzupełnieniami oraz propozycja przekładu zdań na angielski 
i na gruziński.

8 G.H e w i t t, Georgian: A Structural Reference Grammar, London 1995, ss.714; Introduction to the 
Study of the Languages of the Caucasus, London 2004, ss. 366; Abkhazian Foklore (with grammati-
cal introduction, translation, notes and vocabulary, London 2005, ss. 326.
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 Po jednostkach lekcyjnych autor zamieszcza klucz do ćwiczeń 
(ss. 379-416), słownik gruzińsko-angielski (ss. 417-471) oraz listę zwro-
tów angielsko-gruzińskich (ss. 472-481)

10. L. A b u l a d z e, A. L u d d e n, Lehrbuch der georgischen Sprache, 
Hamburg 2006, ss. XII, 398. 

 Prezentowane dzieło zasłużonego wydawnictwa języków oriental-
nych Buske Verlag z Hamburga zasługuje na uwagę. Pierwszy autor jest 
znanym uczonym z Tbilisi, twórcą Słownika staro gruzińskiego języka 
(Tbilisi 1973, ss. 577). Natomiast drugi to prawdopodobnie tłumacz 
i współpracownik prof. Abuladze.
 Podręcznik rozpoczyna się od wprowadzenia w tajniki gruzińskiego 
pisma i wymowy. Potem następują 33 jednostki lekcyjne z tym, że jed-
nostki od 1 do 21 posiadają następująca strukturę: tekst w formie dia-
logowanej, słowniczek z gramatycznymi eksplikacjami, ćwiczenia, nie-
miecki przekład dialogów. Lekcje od 22 do 33 zawierają teksty związane 
z historią i geografi ą Gruzji, objaśnienia zjawisk gramatycznych i wykaz 
nowych słówek. 
 Na końcu dzieła autorzy umieszczają krótki zarys gramatyki (mor-
fologia, syntaksa, słowotwórstwo, tabele koniugacyjne) oraz słownik 
gruzińsko-niemiecki wszystkich występujących w podręczniku słówek, 
razem z kluczem do ćwiczeń.

11. N. N a d a r e i s c h w i l i, E. B a b u n a s c h w i l i, H. F ä h n r i c h, 
Georgich–russisch–deutsches Gesprächsbuch, Tbilisi 1987 , ss. 223. 

 Prezentowane dzieło należy do kategorii rozmówek z zakresutrzech 
języków: gruzińskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Stanowi ono owoc 
współpracy między uniwersytetami Jeny i Tbilisi. Jest rozwinięciem roz-
mówek autorstwa N.Nadareischwili, Unterhalten wir uns deutsch (Tbilisi 
1972).
 Rozmówki są bardzo praktyczne i obejmują wiele zagadnień z życia 
codziennego.

SŁOWNIKI JĘZYKA STARO GRUZIŃSKIEGO

1.  D. C z u b i n o w, Dictionnaire Géorgien-Russe-Français, Sankt Pe-
tersburg 1840, s. 734.
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D. C z u b i n o w, Gruzino–russkij slovar, Sankt Petersburg 1887. Drugie 
wydanie przygotował do druku Akaki Szanidze, Tbilisi 1984, s. 1779

 Słownik prof. Dawida Czubinowa (Czubinaszwili), wydany jako słownik 
gruzińsko-francusko-rosyjski przed 160 laty, odegrał wielką rolę jako pomoc 
leksykografi czna w rozumieniu i interpretowaniu dokumentów starogruziń-
skich. Był to pierwszy słownik naukowy.
 Słownik Czubinowa ukazał się w 1887 r. jako gruzińsko-rosyjski. Rów-
nież Wcześniej, w 1846 r. w Sankt Petersburgu ukazał się słownik rosyj-
sko-gruziński Czubinowa. Jego drugie wydanie datuje się na 1886 r., zaś 
trzecie na 1901 r. Oba ukazały się w Tbilisi. 
 Prof. Czubinow jest autorem dwutomowej chrestomatii (1846), za-
wierającej wiele dokumentów historycznych. Mógł on zdobyć się na tak 
imponującą twórczość ponieważ jego dziadek, Mikołaj Czibunow  był 
specjalistą języka gruzińskiego i wydał słownik tego języka. Pierwszy 
słownik języka gruzińskiego opracował C.C Orbeliani, żyjący w latach 
1658-1725.
 Czubinow przestudiował wiele tekstów z okresu staro i średnio gru-
zińskiego. Jego słownik jest wyczerpujący i użyteczny dla uczonych 
i studentów również dzisiaj. Zaletą słownika jest jego komplementar-
ność, gdyż obejmuje prawie całe słownictwo zabytków pisanych pierw-
szego i drugiego okresu. Należy podziwiać wielka pracowitość autora, 
który przy każdym słówku podaje referencje tekstowe, niekiedy nawet 
i dziesięć przykładów. Dzięki temu omawiany słownik jest uniwersalny 
i można powiedzieć „wieczny”.  

2. I.B. A b u l a d z e, Slovar drevnegruzinskovo jazyka (Materiały) - 
Dzweli kartuli enis leksikoni (masalebi), Tbilisi 1973, s. 577, Wydawnic-
two Mecniereba.

 Ilija Abuladze znany leksykograf gruziński i wydawca rękopisów 
pozostawił potomnym słownik języka gruzińsko-gruziński czyli ma-
salebi. Dawne słownictwo gruzińskie objaśnia w nim współczesnymi 
słowami, przytaczając jednak referencje biblijne, przeważnie z Księgi 
Psalmów. W czasach komunizmu nie wolno było drukować książek 
religijnych  i  dlatego słownik nosi podtytuł „Materiały” (informacja 
od prof. M. van Esbroecka). Jest to cenna pomoc leksykografi czna dla 
specjalistów.
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3. A. C z i k o b a v a, Kartuli enis ganmartebiti leksikoni, Tbilisi 1950-
1964, t. 1-8,
A. C z i k o b a v a, Tolkovyj slovar gruzinskovo jazyka, Tbilisi 1986

 Pod redakcją Arnolda Czikobavy ukazał się najbardziej obszerny, 
ośmiotomowy słownik (masalebi) obejmujący całe słownictwo języka 
gruzińskiego – a więc okres od starożytności, począwszy od V wieku, aż 
po czasy współczesne. Z uwagi na trudność korzystania z tak obszernego 
słownika wydano jego jednotomowy skrót. Obydwa słowniki są skon-
struowane metodą objaśniania hasła słownikowego przez słownictwo 
współczesne, z dodaniem cytatów z literatury gruzińskiej.

4. S. S a r d z w e l a d z e, Dzweli kartuli enis leksikoni (masalebi), Tbilisi 
1995
S. S a r d z w e l a d z e, H. F ä h n r i c h, Altgeorgisch-Deutsches Wörter-
buch, (Lexicographia orientalis 5), Hamburg 1999, s. 313

 Surab Sadzweladze jest autorem słownika języka starogruzińskiego, 
obejmującego 20000 haseł z zakresu całość znanego słownictwa staro-
gruzińskiego. Jest to o znacznie więcej niż zawiera słownik I. Abuladze, 
który zebrał 12000 jednostek leksykalnych.
 Ten słownik wydany w Tbilisi w 1995 r. metodą gruzińsko-gruziński 
(masalebi) został przetłumaczony na język niemiecki przez znanego kau-
kazjologa prof. Heinza Fähnricha z Jeny. Jego hasła zostały przetłuma-
czone na język niemiecki przeważnie w dwu wariantach znaczeniowych. 
Zaletą tego słownika jest jego komplementarność, która umożliwia ła-
twiejsze ogarnięcie całego słownictwa.

5. S. S a r d z w e l a d z e, H. F ä h n r i c h, Altgeorgisch-Deutsches Wör-
terbuch, (Handbuch der Orientalistik, Sekcja 8, t. 12), Leiden – Boston 
2005, s. 1633.

 Omawiany słownik jest owocem długoletniej współpracy niemiecko-
gruzińskiej. Obejmuje znaną dziś całość słownictwa starogruzińskiego, 
z przekładem na język niemiecki. Jest to najbardziej obszerny z  wyda-
nych współcześnie słowników i z pewnością przez wiele lat będzie cenną 
pomocą w rozumieniu starożytnych tekstów gruzińskich.
 W zasadzie jest to rozszerzenie słownika już wyżej wspomnianych 
autorów. Na bazie znanego słownictwa przytoczyli oni referencje teksto-
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we w języku gruzińskim i niemieckim, z zaznaczeniem miejsca z danego 
dzieła, co skutkowalo znaczną objętoścą tej pozycji. 

SŁOWNIKI WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA GRUZIŃSKIEGO

1. R. M e c k e l e i n, Georgisch-Deutsches Wörterbuch, Berlin-Leipzig 
1928, s. XXIII . 656
2. R. M e c k e l e i n, Deutsch-Georgisches  Wörterbuch, Berlin 1937, 
t. 1; t. 2 – Leipzig 1943

 Dwa słowniki Richarda Meckeleina do języka gruzińskiego: gruzińsko-
niemiecki i niemiecko-gruziński ukazały się po raz pierwszy w Niemczech. 
Obejmują one słownictwo języka gruzińskiego klasycznego i nowoczesne-
go. Przez prawie czterdzieści lat  służyły  dobrze na obszarze języka nie-
mieckiego do poznawiania współczesnej kultury gruzińskiej. 
 R. Meckelein na początku słownika gruzińsko-niemieckiego zamiesz-
cza krótki zarys gramatyki języka gruzińskiego, aby ułatwić czytelnikowi 
łatwiejsze z niego korzystanie (s. I-XXIII).

3. K. T s c h e n k e l i, Georgisc–Deutsches Wörterbuch, Zürich 1965-
1974, (Po śmierci autora w roku 1963 pracę wydawniczą kontynuowała 
Yolanda Marchev), 
t. 1, ss. 1-826, wydanie I – 1965 r., wydanie II – 2007 r. – Amirani Verlag,
t. 2, ss. 827-1642, wydanie I – 1970 r., wydanie II – 2007 r.,
t. 3, ss. 1643- 2470, wydanie I – 1974., wydanie II – 2007 r.

 Autorem najbardziej obszernego słownika do współczesnego języka 
gruzińskiego, który ukazał się w języku zachodnim, jest Kita Tschenkeli. 
Urodził się on w Kutaisi w 1895 r., a w 1917 r. ukończył studia praw-
nicze w Moskwie. W 1936 r. obronił pracę doktorską na uniwersytecie 
w Hamburgu. Od 1945 r. do samej śmierci w 1963 r. był lektorem języka 
rosyjskiego i gruzińskiego na uniwersytecie w Zurichu, gdzie otrzymał 
doktorat honorowy.
 Tschenkeli po wydaniu dwutomowej gramatyki języka gruzińskiego 
w 1958 r. w wydawnictwie Amirani przystąpił do opracowania obszernego 
słownika współczesnego języka gruzińskiego. Zdołał ujrzeć jedynie kilka 
zeszytów pierwszego tomu, gdyż śmierć przerwała jego intensywną pracę. 
 Całość dzieła przygotowywała do druku Yolanda Marchev, która ob-
jęła lektorat języka gruzińskiego na uniwersytecie w Zurychu. Pani Mar-
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chev doprowadziła dzieło do końca; w 1974 r. ukazał się ostatni, trzeci 
tom słownika. Wydawnictwo Amirani w Zurychu w 2007 r. ponownie 
wydało trzytomowy słownik K. Tschenkeli.

4. Th. G v a r d j a l a d z e, English-Georgian Dictionary, Tbilisi 1975;
5. G. C h u z i s z w i l i, T. Chatiaszwili, Georgisch-Deutsches Wörter-
buch, Tbilisi 1977.

 Obydwa słowniki mają character użytkowy. Przeznaczone są w za-
miarze autorów do praktycznego posługiwania się współczesnym języ-
kiem gruzińskim przez osoby z kręgu kultury niemieckiej i anglosaskiej. 
Mają również służyć rozwojowi turystyki.

6. W. L a n g e, Kleines Wörterbuch - Georgisch-Deutsch, Deutsch-Geor-
gisch, Hamburg 1987, s. 161.

 W znanym wydawnictwie Helmut Buske w Hamburgu ukazał się 
praktyczny słownik zawierający słownictwo dotyczące życia codzienne-
go. Autor, jak podkreśla we wstępie, dokonał wyboru najważniejszego 
słownictwa używanego w życiu codziennym, nie uwzględniając skom-
plikowanej struktury języka gruzińskiego oraz  fonetyki. Nie podaje też 
transkrypcji wyrazów gruzińskich.

7. J. T o r i k a s z w i l i, Georgian-English, English-Georgian Dictionary, 
New York 1992, s. 347. 

 John Torikaszwili urodził się w Suchumi nad Morzem Czarnym. 
Po emigracji do Stanów Zjednoczonych studiował w uniwersytecie no-
wojorskim. Wydawnictwo Hippocrene Books wydało jego słownik gru-
zińsko-angielski i angielsko-gruziński, zawierający około 10000 haseł 
dotyczące również historii i geografi i. Dla ułatwienia czytania przy wyra-
zach gruzińskch autor podaje ich transkrypcję.

8. Y. M a r c h e v, Deutsch-Georgisches Wörterbuch, Freudenstadt 1999, 
s. 606. 

 Yolanda Marchev, która dokończyła i wydała słownik gruzińsko-nie-
miecki rozpoczęty przez przez K. Tschenkeli , wydała też omawiany słow-
nik. Zawiera on w zakresie możliwie wyczerpującym słownictwo niemiec-
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kie stosowane w technice, handlu, bankowości i literaturze. Składa się nań 
40000 haseł i idiomatycznych wyrażeń tworząc trylogię razem z dzieła-
mi: Kity Tschenkeli Enführung in die georgische Sprache (Zürich 1958) 
i Georgisch-Deutsches Wörterbuch (Zürich 1965-1974, t. 1-3).
 Autorka przy czasownikach i rzeczownikach niemieckich podaje ich 
złożenia, uwzględnia semantyczne różnice i możliwie najwierniej oddaje 
je w języku gruzińskim.

9. M. J e l d e n, Wörterbuch Deutsch-Georgisch, Georgisch-Deutsch, 
Hamburg 2001, s. 381. 

 Michael Jelden zaznacza we wstępie, żę gdy zaczynał naukę języka 
gruzińskiego nie był praktycznie dostępny żaden słownik z tego zakresu. 
Dlatego postanowił, że sam takowy opracuje.
 Słownik Jeldena zawiera podstawowe słownictwo z życia codzien-
nego i społecznego. Autor wyrazowi niemieckiemu daje jeden lub kilka 
odpowiedników gruzińskich. Słownik zawiera około 7000 niemieckich 
wyrażeń i około 8000 gruzińskich, co czyni go najbardziej obszernym 
i współczesnym w swoim gatunku. Słownik zawiera też skrótowe tabele 
deklinacji i koniugacji. 

SŁOWNIKI BIBLIJNE

1. J. M o l i t o r, Altgeorgisches  Glossar  zu augewählten  Bibeltexten, 
(Monumenta Biblica et Ecclesiastica 6), Roma 1952, s. 295. 

 Ks. Józef Molitor, który m.in. pełnił obowiązki redaktora Oriens Chri-
stianus, zasłużył się bardzo swymi publikacjami pomocnymi do badania 
Biblii gruzińskiej wydając kilka słowników z tekstami biblijnymi.
 Już w 1952 r. J. Molitor ubolewał, że nie ma krytycznego wydania 
Biblii gruzińskiej Starego i Nowego Testamentu, chociażby takiego, jak 
wydanie Biblii staroarmeńskiej zwanej Zohrab (Wenecja 1805). Dlate-
go podjął się zadania ułożenia słownika do wybranych starogruzińskich 
tekstów biblijnych. Oto ważniejsze teksty w jego opracowaniu: Rdz 1-2; 
Wj 1-2; Ps 1, 10, 109, 116; Mt 1-7; Mk 1-8; 11-16; Łk 1-2; 15; J 10.
 Autor wyrazy gruzińskie ułożył posługując się transkrypcją i uwzględ-
nił wszystkie formy czasownikowe występujące w tych tekstach, z poda-
niem dokładnej formy gramatycznej. Jest to duża pomoc dla studiujących 
teksty biblijne.
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2. J. M o l i t o r, Monumenta Iberica Antiqiora. Textus Chanmeti et Ha-
emeti ex inscriptionibus, S. Bibliis et Patribus, (Corpus Scriptorum Chri-
stianorum Orientalium = CSCO 166), Leuven 1956, s. 165. 

 We wstępie Molitor wymienia czternaście dzieł źródłowych zawiera-
jących najstarsze teksty gruzińskie: inskrypcje, lekcjonarze, rękopisy.
 Inskrypcje tworzą najstarsze fragmenty zbioru. N.p. pierwsza inskryp-
cja z Bolnisi pochodzi z 478 r., gdy zaczęto budować Dom Boży, ukoń-
czony po piętnastu latach.
 Teksty Chanmeti charakteryzują się spółgłoską (chan=ch) występującą 
w formach czasownikowych w okresie od V do VII wieku. Przy końcu VII 
wieku spółgłoska ta zanikła i pojawiła się spółgłoska Hae=h. W ten sposób 
powstały grupy tekstów Chanmeti i Haemeti.
 Autor zamieszcza 25 tekstów Chanmeti (inskrypcje, fragmenty: Je-
remiasza, księgi Przysłów, Ewangelii i listów Św. Pawła), 23 teksty Ha-
emeti (fragmenty Ewangelii) i 12 tekstów patrystycznych pisanych syste-
mem mravaltavi
 Jako aneks umieszcza słownik gruzińsko-łacińsko-grecki, bardzo uży-
teczny dla zrozumienia tekstów. 

3. J. M o l i t o r, Glossarium Ibericum in quattuor Evangelii et Actus 
Apostolorum antiqioris versionis etiam Sextus Chanmeti et Haemeti com-
plectens, (CSCO 228 – s. 232; CSCO 237 – s. 233-453), Louvain 1962-
1963. 

 We wstępie J. Molitor stwierdza, że w sytuacji, gdy jego słownik bi-
blijny wydany w 1952 r. został dobrze przyjęty przez krytykę naukową, 
postanowił iść dalej w tym kierunku. Opracował i wydał słownik do No-
wego Testamentu z pisownią gruzińską, porównując słownictwo gruziń-
skie z greckim i łacińskim.
 Omawiany słownik został tak skonstruowany, że autor przy haśle cza-
sownikowym podaje wszystkie formy występujące w tekście z odpowied-
nikami greckimi. Niekiedy dla dokładności przy czasowniku gruzińskim 
podaje także kilka odpowiadających czasowników greckich.

4. J. M o l i t o r, Glossarium Ibericum in quattuor Evangelii et Actus Apo-
stolorum antiqioris versionis etiam Sextus Chanmeti et Haemeti complec-
tens. Index Graecus-Ibericus, (CSCO 243), Louvain 1964, s. 113. 
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5. J. M o l i t o r, Glossarium Latinum-Ibericum-Grecum, (CSCO 280), 
Louvain 1967, s. 252. 

 J. Molitor chcąc dopełnić swego dzieła, przeznaczonego do pozna-
nia fi lologicznego tekstów biblijnych Ewangelii i Dziejów Apostolskich, 
opracował dodatkowo dwa ważne indeksy grecko-gruziński łacińsko-
gruzińsko-grecki. Bardzo są  one pomocne dla prowadzienia prac kom-
paratystycznych.

6. J. M o l i t o r, Glossarium Ibericum. Supplementum in epistolas catho-
licas et Apocalypsim antiqioris versionis, (CSCO 265), Louvain 1965, 
s. 122. 

 J. Molitor swój słownik gruziński do Ewangelii i Dziejów Apostol-
skich uzupełnił słownikiem do Listów Katolickich i Apokalipsy św. Jana 
- ponieważ ukazały się w międzyczasie wydania krytyczne tychże dzieł 
(K. Lortkipanidze, I. Imnaiszwili). Jest to skuteczne narzędzie dla tych, 
którzy będą studiować teksty gruzińskie wyżej wspomnianych dzieł.
 Dorobek uczonych kartwelologów pozwala przybliżyć kulturze świa-
towej jeden z bogatszych języków świata (R. Meckelein), mający poza 
są prawie 1500 lat historii pisanej. Dzięki ich pracom dysponujemy na-
rzędziami badawczymi do studiowania zabytków literackich chrześcijań-
stwa gruzińskiego. Niech ten przyczynek zainspiruje  do napisania także 
w Polsce gramatyki języka gruzińskiego, jak również wydania słownika.
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ON ETHONONYM OF THE “KASKHELS” 
AND THEIR HISTORICAL RESIDENCE

by Inga Sanikidze
Tbilisi

 Ascertainment of the history, initial form and content of the word 
is one of the interesting and complex sections of the linguistic research. 
The etymological investigations establish  (identify) as much as possi-
ble the fundamental meanings of separate lexems, their origin, and in 
separate cases, restore the oldest (ancient) circumstance; And that is 
why, that this part of lexicology might be simply assessed as a lingual 
archaeology for establishing the grammar layers on the one hand,   and 
on the other hand, the lexical –semantic meanings of the particular lan-
guages. Generally, a diachronic analysis of the words is that vertical 
section, in which the phenomenon or fact spread on this or that stage 
of the language is read, and that is why it attracts a special attention of 
the scientists.
 The goal of this work is to research the development of content and 
form of historical ethnonym – of one particular word  “Kaskha”. The 
case is that the Georgian scientifi c opinion (N.Berdzenishvili)1 consider 
the”Kaskhs” as the ancient Georgian tribe and relates their origin to the 
“Kasp” – residence of Inner Kartli, as well the ancient urban settlement, 
mentioned in historical sources. Now we want to deal briefl y with the 
data of Georgian historical sources,  which underlines the antiquity of 
the city of Kaspi, and later, on the basis of linguistic analysis we’ll try  to 
answer to the question being interesting for us: Whether there is any kind 
of relation between  “Kaskh” and “Kaspi”?
 Leonti Mroveli in the beginning of “Kartlis Tskhovreba” (Life of Kar-
tli) (XIc.) dealing with the review of genealogical branch of the “Targa-
mosians” (family name of  Targamos), mentions as direct descendants of 

1 Vakhushti B a t o n i s h v i l i ,  a R w e r a  s a m e f o s a  s a q a r T v e l o s a, (The text has 
been identifi ed by all main manuscripts by S.Kaukhchishvili), v. IV, Tbilisi. 1972.
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Mtskhetos (“. Who was the best hero among his brothers, and he stayed 
there at the living place of their father, which is now called Armazi”)2: 
“First  Uphlos, and then Odzakhos, and the third Javakho”3 and there, too 
he adds: “And Uplos stayed at the residing place of their father Mtskhe-
tos, in Mtskheta. And he reined the country from Aragveta and Tbilisi 
up to Tashiskari and Fanavari (Paravani). And he built the Uplistsikhe 
(fortress), Urbnisi, Kaspi, from Aragveti and Armazi up to Tashiskari and 
called this country  the Zena  (Upper) village  , which is now called Shida-
Kartli (Inner Kartli)”4

 Leonti Mroveli in the same passage of  “Kartlis Tskhovreba” indicates 
to strengthening of above-enlisted strongholds and writes: “And till the 
death of Mtskhetos all these relatives of  Targamoses live in love; and 
were afraid of Nebrotians, and they though that the Nebrothians were 
looking for the blood of Nebrothis, and they were striving to strengthen 
the cities-strongholds for  fear of Nebrothians”5 In a given section  Leonti 
Mroveli  for the main basis of strengthening of fortresses of Kartli indi-
cates a fi erce contradiction   with Nebrothians, bloody enmity and to this 
very fact he attributes the strengthening-renaissance of urban living in 
Shida-Kartli. In spite of some kind of obscurity of the data represented by 
the historian, one thing is still  vivid – Uplistsikhe, Urbnisi and Kaspi are 
the oldest cities of Inner Kartli, i.e. “Zena-Sopeli” (Upper- village) and it 
appeared that they had been  built after  Mtskhetos had built Armazi and of 
course, Mtsketa (it is meant the renaissance of political-administrational 
centers of indicated cities), which undoubtedly indicates to strengthening 
of borders and hegemony of Kartli on this territory of Georgia.
 The Chronicle “Moqtsevai Kartlisata” can’t avoid to mention the 
name of Kaspi, as the oldest Fortress. In the epoch of Alexander Macedo-
nian “entering Kartli, Kaspi was one of the cities which met him in Kartli 
at “turning of the river Mtkvari” (on one of the turning ways); And this, 
in its turn indicates to the fact, that the main way had followed the the 
river Mtkvari, and the roads connecting to the cities, had been branched 
off   in inner gorges, and, supposedly it was not even seen from the main 
foot-way with the aim of defense. In chronicle we read: “He saw the re-
latives… sitting on turning place of the river Mtkvari,  in four cities, and 
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2 Leonti M r o v e l i, c x o v r e b a  q a r T v e l  m e f e T a,  (The text has been identifi ed by all 
main manuscripts by S.Kaukhchishvili), v. I, Tbilisi. 1955, p. 9. 
3 Ibid. p. 9.
4 Ibid. p.10.
5 Ibid. p.10.
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their dabnebi,:  “Sarkine-city” (iron-city), Kaspi, Urbnisi and Okhrake, 
and their fortresses: the castle of great  Sarkine, Uplistsikhe of Kaspi, 
Urbnisi and Okhraki”6.
 By the Georgian tradition, “Kartli” (in its narrow – terminological-
territorial – and wide sense) is related to Etnarq Kartlos and the “country” 
founded by him; And the historical process of strengthening of the city 
of Kartli “Gori” has been assessed  by the scientists as a phenomenon of 
Kartisation, though the concept of ”Kartli’s life” by Leonti Mroveli about 
the late period of Kakheti-Kukheti-Samtskhe-Javakheti-Klarjeti, Gachia-
ni and Gardabani, N.Berdzeishvili does not consider it trustworthy. He 
writes: “Vice versa, the historical-geographical observation dictates us, 
that these units by their names are older than Kartli of these Kartlosians 
and Zena Sopeli (Upper village) of  Uplosi and Kartli of Gachio-garda-
bo- Uplosi themselves are of older origin than  Kartli of Kartlosians, that 
Kartli of Gachio-Gardabo-Ufl osi is the country of the same order and 
degree, as all others. Only, the case is that this Kartli has appeared in the 
role of unifying one and has established Kartli of the Kartlosians”7.
 Really, “Kartlis Tskhovreba” (Life of Kartli) tells us that Kartli has 
been redistribute  by defi nite sequence by the wife of  Kartlos, from them 
he gave to Kukhos a bostan-qalaqi (vegetable-garden city), and to “Ka-
khos he gave the area between the mountain of the Caucasus and  Ka-
kheti”8, which indicates to the fact that Leonti underlines Kukhos and 
Kakhos within the frames of the “country” of Kartli from the epoch, when 
Kartli of Kartlos has been already strengthened and its power is spread on 
rather wider territory. In our opinion, the notice of Leonti Mroveli should 
indicate to already formed classical society. “The Khevisufalni” (rulers 
of gorge) succeeded (promoted) in class, among whom we have to mean 
“Khevisupalni” of  Kukhosi, Kakhosi, Gardabosi and others, are imple-
menting the management-administration of particular lands, within one 
“country” - “Inner countries”. Here we should notice, that under  enlisted 
proper names (Kartlos, uplos, gardabos..) there is indicated one tendency: 
Each  name is ended on –[OS] syllable and the Greek – [os]  is a trace of 
suffi x derivative of the nominative case (e.g. Greek - Mathe-os - Geor-
gian Mate; Gr. Aleksandr-os - Georg. Aleksandre, etc.), which gives us 
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6 m o q c e v a Á  q a r T l i s a Á ,  S a t b e r d i s  k r e b u l i, Tbilisi. 1979, p. 320. 
7 N. B e r d z e n i s h v i l i, s a q a r T v e l o s  i s t o r i i s  s a k i T x e b i, Tbilisi. 1990, 
p. 241. 
8 Leonti M r o v e l i, c x o v r e b a  q a r T v e l  m e f e T a (The text has been identifi ed by all 
main manuscripts by S.Kaukhchishvili), v. I, Tbilisi. 1955,  p.9.
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a possibility to think that the historian while writing his work uses some 
Greek source unknown for us; And as a result of removing of ending 
–[OS] there will be left the Georgian roots: Kartl-os-i > Kartl-i; Kakh-
os-i > Kakh-i; Kukh-os-i > kukh-i; Gardab-os-i > *Gardab-i; Gachi-os-i 
> *Gachi (It is possible that from the very one a proper name Dachi has 
been originated: Gachi > Dachi, which,  in their turn, come from the name 
– Archili); Javakh-os-i >Javax-i, etc.
 For Iv. Javakhishvili, of course, it was not  left without attention the 
excess of proper names having ending – [OS]’ in this part of “Kartlis 
Tskhovreba”  by Leonti Mroveli, that is why that he writes that it appe-
ared that Leonti Mroveli has shortened the sign of Nominative case – [i] 
to the word “Kartli” “and added a Greek ending [OS] of nominative case. 
Similarly, have been originated the names of  patriarchs of Mengrelians 
and Shirvanians – Egrisi = Egr+os, city of Bardavi – Barda = Bard+os. 
Similarly have been originated the names of patriarchs (forefathers of  
the Armenians and the name of forefather of the Kakhs. But only from 
the name of the people itself has been created: Hai (Armenian) = Ha+os, 
Kakh-i = Kakh+os, Kukh-i = Kukh+os”9. In spite of the fact that Iv.Ja-
vakhishvili criticizes considerably the theory of relations between tribes 
offered by Leonti , he still will declares: notices of Leonti Mroveli about 
posterity of the Georgians, are important only for study of the ideas of 
the society of those time”10. The case is that the attitude of the scientist 
that the origin of proper names with the ending [os] comes from Leon-
ti , in our opinion can’t be trustworthy  however, so as Iv.Javakhishvili 
himself in other case writes: “We know well that this issue about kindred 
(relations) of various nations disturbed the ancient Greeks, too and they 
tried in their own way to solve somehow this important “bibliography” 
(index)”11. And if we admit that Leonty  for some day used to use from 
any Greek source being unknown at present, here we should not exclude 
the fact, that in its turn, this unknown material of Greek origin had been 
the mixture of some Georgian and  Armenian sources.
 N. Berdzenishvili writes: “The narration of  Ksani Eritavs is a cha-
racteristic evidence, that their strengthening was the deed of Justinian 
Caesar”. “Justinian” here is the personifi cation of Byzantine policy and 
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9 Iv. J a v a k h i s h v i l i, Z v e l i  q a r T u l i  s a i s t o r i o  m w e r l o b a, v. VIII, Tbi-
lisi. 1977, p. 180.
10 Iv. J a v a k h i s h v i l i, Z v e l i  q a r T u l i  s a i s t o r i o  m w e r l o b a, v. VIII, 
Tbilisi. 1977, p.181.
11 Ibid. p. 178.
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this fact could really be any of them in the VII century before conquest 
by Arabians, when the Byzantines were implementing the policy of Justi-
nian all over the Caucasus. Their policy comprised of attracting-drawing 
in of the mountain tribes: Abazgians, Svans (probably), Ksani Gorge and 
others, too..”12. Precisely, probably part of the policy of Byzantine, toge-
ther with other issues, is that to better study the nature of the Caucasian 
peoples. Their values, to translate the written sources existing early and 
to labor out a favorable tactics for the Byzantine State. 
 As for the issue of origin of the “Kaskhs” from this point of view the 
Georgian historiography knows (is familiar with) mainly the considera-
tion of N.Berdzenishvili. The scientist, as a result of his work makes one 
conclusion that on the territory of Georgia “there lived as well the Geor-
gian tribes together with tribes of foreign generation” and enlists: “Karti 
from Kartli (Armazi), as well Pkhovi from Pkhoveni (from Pkhveni), or 
Tsova from Tsobeni), or Zani from Sazano and Alvani (Heri) from Alva-
ni, or Chani from Chanieti, or Margveli from Argeti, or Tushian from  
Tusheti, the Kaskhs from Kaspi and had not gone to anywhere, on the 
contrary, they stayed there and with the time they had experienced a Qar-
tization.”13. 
 We shall not now start to consider each enlisted version separately, 
great part of which are very close to the scientifi c truth but we note that 
some can be doubtful.  For example, “Sazano” is a small geographical 
(local) area to consider it as a place of historical settlement of the Zans. 
It rather seens to us simply to be a small settlement of  the Zans < Sans 
(//Sanigs);  And Argveti is the place of later settlement of the Argvetians 
(we mean the epoch of Kartization) – Aragu-el-I > Argu-el –I; or Aragu > 
Ar[a]gu-et-a, so as after removing of derivative –[et] of geographical na-
mes, we have a reduced version of “Aragu” root, which, in its turn should 
be the result of the most complex historical process.
  The subject of our interest now is the tribe of the “Kaskhs” whose 
origination from Kaspi, N.Berdzenishvili considers trustworthy, though 
we do not meet consideration of this issue in other place of  historical-ge-
ographical work of this very scientist. In our opinion, it is possible to as-
sociate the “Kaskhs” by sounds with the “Kakhs”, than with – the Kasps; 
Losing of sound “s” (Kaskhi > Ka[s]khi) would rather easily  happen in 

12 N. B e r d z e n i s h v i l i, s a q a r T v e l o s  i s t o r i i s  s a k i T x e b i, Tbilisi. 1990, 
p.334.
13 Ibid. p.364.

ON ETHONONYM OF THE “KASKHELS”

Pro Georgia 21.indd   103 20-06-2013   09:05:42



104

language, than – [kh] > [p] substitution (substitution of sounds); Though, 
it would be more logical if we think that in “Kaskhi” the root [s] has not 
experienced the phonetic process of losing the sounds. It has reached the 
modern epoch, only in the form of  [ts] forms: Kaskh – i > Katskh – i. The 
postdental sibilant spirant [s] not so seldom to sibilant [ts] in affricate. In 
spite of the fact their contents do not differ (their content is similar), Saba 
has included in his  Dictionary such a phonetic versions: sandali // tsanda-
li “shoes; Srvali // tsrvali “ “sapeni xvarbali” (inserting xvarbali”, - writes 
Iv. Kavtaradze14 and he adds thereto: “This tendency of  transformation 
of Spirant into Africant is noticeable not only historically, in the defi nite 
period of development of the language, but more widely, in various dia-
lect”15.
 The decesiv sound-complexes in which the occlusives of the front row 
are followed by the rear palatal sounds and give us [chk], [pkh], [skh], and 
other couples, “are of the oldest antiquity in Georgia”16. In the root Ka-
skh’I we deal with the very sound-complex of decisive [skh] which could 
be easily transformed into [tskh] complex. For illustration we’ll bring an 
example of “Other” [skhva]. This latter we meet by two versions in one 
of the mountain dialects, in particular, in Mokhevuri “tskho” ([skh>tskh]; 
[va . o]), but the fact that the same phenomenon is not only a dialectic, 
shows us the other, root of comparative degree – “[u-tskho] (quite other, 
more other, somebody) received as a result of phonetic process from the 
same “other” root of the Georgian literary language.
 Nature of decessive sounds-complexes is expressed in striving to 
one-epochal of articulation of two syllables17 and it is extremely stiff so-
und-complexes (in Georgian such are: [bd-, [pkh], [tk], [sq], [skh], etc.), 
though the lingual process of sound-changeability  is not unknown for 
them. G.Akhvlediani notices: “In spite of the fact, that the speech sound 
experiences constant change, this does not prevent it from fulfi lling its 
destination to be distinctive of words; so as in every given moment the 
speech sound changes only to defi nite limit”18. Besides, the phonetic evo-
lution of any language “is the result of process sound connection of this 

14 Iv. K a v t a r a d z e, q a r T u l i  e n i s  i s t o r i i s a T v i s [XII-XVIII ss.], Tbilisi. 
1964, p. 243.
15 Iv. K a v t a r a d z e, q a r T u l i  e n i s  i s t o r i i s a T v i s [XII-XVIII ss.], Tbilisi. 
1964, p. 244.
16 Ibid. p. 188.
17 G. A k h v l e d i a n i, z o g a d i  g r a m a t i k i s  s a f u Z v l e b i, 1999, p. 111.
18 Ibid, p. 256.
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language, thus we can call it the inner factor of sounds-changeability”19, 
adds the scientist.
 And really, on the most diffi cult way of inner development of the lan-
guage, changes of sounds, investigation of historical processes of their 
transformation is one of the interesting parts of phonology. In our case, 
it is vivid that substitution of [skh] decisive sound-complex by [tskh] so-
und-complex is the result of inner phonetic process of Georgian langu-
age (we do not exclude, that in the root “[tskhov[a]r” (<”tskhov[a]r-eba]” 
(life) “[tskh] decessive complex were received from “[skh]” as well, in 
such a case we have to restore - *[skh-ov[a]r]” (*skh-ov[a]r-eba]” (life), 
and this latter, in its turn to relate to the [ “sakh”//sakhl”] (house) ro-
ots, and semantically, to connect to “being at home” or under one family 
name, living as one “house” [sakhlad].
 Thus as a result of phonetic process of substitution the [kaskh] root 
could be transformed into [katskh] root of relatively later Georgia. It fol-
lows that: Kaskhi is the same Katskhi, and Kaskh-el-i  -  Katskh –el-i. 
In our opinion, the mentioned lexical units, including the toponym “Kat-
skh” and ethnonym “Katskhel” should not have any relation with Kasp 
and Kasp-el.
 We frequently fi nd  [Katskh], fortress of Katskhi in Georgian histori-
cal sources. Including it is fi xed in a new text of “New Life of Georgia” 
by monk Egnatashvili. Katskhi is a patrimonial tower of the Baghvashes 
and is located in the west Georgia, in particular, in upper Imereti, histori-
cal Argveta. 

 “And when the King Svimon heard about this, the army gathe-
red, went and conquered the fortresses of Kvari, Katskhi and Skan-
da, and came to Kutaisi and conquered the stronghold. And could 
not oppose him and went to Dadiani Manuchar” (Monk Egnata-
shvili, p. 376)20   

 In one chapter of Vakhushti Batonishvili’s work “Description of the 
Kingdom of Georgia” (“The Bagrationis Ascending to the Throne”) which 
narrates about the epoch of Bagrat IV, it is told:

 “And the King asked  Jioane to come out, gave him Argveti and 
joined to his grands and Liparit died in Constantinepole, his pupils 

19 Ibid, p.256.
20 s u m b a T  d a v i T i s - Z e , c x o v r e b a  d a  u w y e b a  b a g r a t u n i a n T a, 
(„q a r T l i s  c x o v r e b a”, S. Kaukhchishvili), v. I, Tbilisi. 1955, p. 372-386.
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took him and buried him in their burial, in Katskha” (Vakhushti, 
p.14921. 

 And, while describing of the King Dautkhan’s epoch (King of Kartli, 
Daut-Khan – 1569-1578) Vakhushti writes:

 “Heard this Svimon the King  and went to Imereti with his army, 
captured the fortresses and took out Bagrat from Kutaisi, and co-
nquered Imereti. Took the hostages again and came to Kartli the 
king …  The listener Svimon  went again with great army and the 
blaze and big cannons and all kinds of fi eld order. When he entered 
Imereti he captured the fortresses; Sveri, Skanda, Kastkha, Kvara” 
(Vaxushti, p. 416)22

 In the Part of the Geography of Georgia by Vakhushti (“Description 
of the country of Egrisi, i.e. Apkhazeti, or Imereti”) there is separately 
told about the rivers, waters of upper joint of the river Kvirila, where we 
read:

 “But above Kvirila Shorapani there is a Martotubani. Above 
it – Boslebi. Above it to the Kvirila  it is joined the Katskhi’ Tskali 
(water). It comes out to Satsalike, comes from the North to the So-
uth. Above the embouchement of the riv. Kvirila on this water there 
is Katskhi’s Church  of Our Savor. With a cupola, great, splendid, 
well-built. The archimandrite sits there. To its  west there is a for-
tress of Katskhi, at the bottom of the mountain, above the cliff, very 
strong” (Vakhushti, p. 759)23.

 Thus, Katskhi, mentioned in every enlisted historical sources, fortress 
of Katskhi, the Katskhi Church of Our Savior, the river Katskhistskali, 
much earlier was meant as a geographical area of the Kaskhelians < Ka-
skhs. This hypothesis considerably opposes to N.Berdzenishvili conside-
ration about identity of Kaskhi – Kaspi and  residence of the Kaskhs in 
the city of Kaspi.
 Because of the fact that in the Georgian historical sources it is much 
told about the  “katskhi” and “Katskhian” Eristavs, we’ll limit ourselves 
only by short review. We’ll say that the historical sources (XI-XII cc.) 

21 Vakhushti B a t o n i s h v i i, a R w e r a  s a m e f o s a  s a q a r T v e l o s a  ( b a g r a -

t i o n T a  c x o v r e b a), „q a r T l i s  c x o v r e b a”, S. Kaukhchishvili v. IV, Tbilisi. 1972, 
pp.12-288.
22 Ibid. p. 120-288.
23 Ibid. p. 742-793.
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know them as cloistered feudal – the Baghvashes. R. Metreveli notes: 
“The Baghvashes were gross feudals in Georgia of the IX-XIII cc. Their 
kingdom was Argveti (in upper Imereti). “The Chronicle of Kartli”: 
In the seventies-eighties of the IX c.  the representative of this family 
name, Liparit Baghvashi (Liparit I) became the slave (entered into 
vassal, dependence) of David I, Curopalatte of the Georgians (876-
881s), received from him the native land in Trialeti and created a 
strong  Saeristavo (dwelling for the Eristavs) of Kldekari”24 and, so 
as: “the Saeristavo of Kldekari had been established on the basis of 
political fight between the separate kingdoms-principallities, as soon 
as it was  established  he actively joined this battle (as they suppose 
the leaders of the Abkhazias (west Georgia), enforced the ancestor 
of the Eristavs of Klde-kari to leave the ancestral domain – Argveti]. 
The Saeristavo of Kldekari played a great role in internal and external 
political life… During the whole period of existence of Saeristavo 
they appeared as adversaries of central royal authority (except of few 
exceptions)”25.
 Relying on the work of Armenian annalist  - Aristakes  Lastivertets 
it becomes known, that the Eristavs of Kldekari oppose to Bagrat III, 
as well (978-1014s.). In this connection E.Tsagareishvili writes: “When 
Bagrat the Third expressed his wish to  move from Abkhazeti to the East 
Georgia to settle the affairs, on the border he was met by noble men and 
opposed him. Bagrat managed to defeat the noble esquires and moved 
to Kartli. In 989 Bagrat  managed to vanquish the Eristavt-Eristavi as 
well”26 
 The fi nal obedience of Kldekari’s Eristavs “Kartlis Tskhovreba” ascri-
bes to David IV – “Aghmashenebeli” (Builder). The historian of David, 
being excited by the behavior of Liparit Baghvash, does not spare the 
abusive words to his address, compares him with “dog” and “pig” and 
will say: “ As King David even-minded and won by mercy of God, so as 
the dog’s tail can’t be straight , nor the cancer can move right, In the next 
year he captured [Liparit], had captured him for two years, and sent him 
to Greece and there he continued to live.”27.

24 R .  M e t r e v e l i, d a v i T  I V  a R m a S e n e b e l i, Tbilisi 1990, p. 77. 
25 Ibid. p.78.
26 E. T s a g a r e i s h v i l i, a r i s t a r k e s  l a s t i v e r t e c i , ` i s t o r i a”, Tbilisi. 
1974, p.141.
27 c xo vr e b a  m e f eT - m e f e  d a v iT i s i  (The text has been identifi ed by all main manu-
scripts by S. Kaukhchishvili), v. I, Tbilisi. 1955 pp.318-364, 325.
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 Even a brief review makes evident that the Feudal house of the Baghva-
shes is the greatest problem of Georgia of the IX-XI centuries, in the epoch 
of unifi cation of Georgia they are represented as disobedient Eristavs and 
create an important danger to the kings of united country. So as that the 
investigation of historical character is beyond the limits of out competence, 
we think that we’ll not continue to discuss; We’ll simply say that the centre 
“Katskhi” of  domain benefi ce of Argvetian feudals, where is situated “Kat-
skhi Monastery” (XI c.) as well, is the historical residence of the “Katskhs”, 
that is why they are buried in Katskha, in their “Fathers’ burial place”:

 “And Liparit died in the kingdom of Greece, in the city of Con-
stantinepole, and he was taken with great respect of devoted people 
and grown by him, they brought him and buried him in Katskha, in 
the burial of their Fathers” (Chronicle of Kartli, p.306)28      

 As a consequence of abovementioned, we think that the ethnonym 
“Kaskh-el-I”//”Katskh-el-i”, will be hardly related with the oldest east 
Georgian stronghold-city “Kaspi”. It can’t be explained according to any 
process characteristic for the Georgian language. Vice-versa, probably 
their west- Georgian origin is underlined by the fact that the family name 
of Klde-karis Eristavi (in the Ix-XIIcc. The Georgian family names have 
not been yet formed) – Baghvashi” – should be derived from the posses-
sive case mark “[i] sh // -sh – characteristic for Megrelian-chanian langu-
age. The fact that –“ sh” is a “Derivant of possessive case”29, is known 
in Chanuri and Mengrelian, this is known universally. In this connection 
Arn. Chikobava notes “that  the on distance (kochishe) and destination 
(kochishot) cases: -ish (Chanian – sh) is everywhere of possessive case-
s”30 And Ar.Martirosov writes: “The suffi x of the possessive case –[is] 
has a natural phonetic equivalent in all Georgian languages: Megrelian  
has  [ish]    formant, and in Chanian  only –[sh] has been maintained. 
More earlier in Zanian (Megrelian and Chanian) should be preserved the 
equivalent [esh] of the Georgian –[is] formant”31. As for the most basic 

28  m a t i a n e  q a r T l i s a, q a r T l i s  c x o v r e b a, (The text has been identifi ed by all 
main manuscripts by S.Kaukhchishvili), v. I, Tbilisi. 1955, pp. 249-317. 
29 Arn. C h i k o b a v a, W a n u r i s  g r a m a t i k u l i  a n a l i z i, Works III, Tbilisi. 2008, 
p.72.
30 Ibid, p.73.
31 Ar. M a r t i r o s o v, m i c e m i T i  d a  n a T e s a o b i T i  b r u n v e b i s  w a r m o e b a 

d a  f u n q c i e b i  Z v e l  q a r T u l S i , k r e b u l S i :  “ s a x e l T a  b r u n e b i s 

i s t o r i i s a T v i s  q a r T v e l u r  e n e b S i ” ,Tbilisi. 1956, pp.374-392, 382.
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function of Possessive case, this is a function of expression of possessi-
ves, that is why for maintaining of this main content, the roots applied  
the derivations of  possessives both in old, and new Georgian, which was 
followed later by supplement of other signs of cases. In this way we rece-
ived the former negative or former possessive) expressing the possessive 
content, names. E.g. Nominative case [br-va- (Old Georg) (of  Petre-is-i 
> [New Georgian] of Petre-s-i; Dative case [old Georg.] [Simon-is-s-a (of 
Simon) > [New Georg.] [Simon-is-a-s] (of Simonia), etc.
 As a consequence of above-mentioned, it should not be disputable that 
in Family names “Baghvashi” [Georg. [baghva-s-i] like in other west-Ge-
orgian family names: Jashi, Memishishi, etc, we deal with the very named 
phenomenon. The proper name with ending  [a] [sh] indicates to the fact 
that the house of Kldekari Eristavi, probably is ruled and managed by the 
posterities of gross Family Dynasty of Zanur origin, it is possible that 
those of  descendants   of Laziki’s Kings. That is why they declare a spe-
cial claims to the kings of Abkhazians, later – to kings of united  Georgia 
(“The king of Abkhazians, Georgians, Rans, Kakhs..”) and obstinately 
disobey to them. As for “Baghva’s”, it is the proper name of the name, 
origination from which, as it seems is the most important value for the 
house of Eristavi. The phenomenon of such a character is not strange for 
old, feudal epoch (compare, Nerse > Ners-ian-i; Adarnerse > Adarners-
ian-i; Bakur-i > Bakur-ian-i, and so on.).
 Thus, we should indicate once more, that the linguistic analysis does 
not certify the origin of the “Kaskhels” from “Kaspi” and, with allowance 
of phonetic processes peculiar for the Georgian Language for the oldest 
ethnonymia –“Kaskhi” (Kaskh-el-i) as a relatively of later version resto-
res “Katska” (Katskh-el); The historical landed property is Argveti, their 
residing fortress is – Katskhi, and in the very their family name “Baghva-
shi” there is read the track of the Zanian language, which itself excludes 
their east Georgian Origin.

ON ETHONONYM OF THE “KASKHELS”
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ABCHAZJA W STAROŻYTNOŚCI I ŚREDNIOWIECZU

napisał Tomasz Borawski
Warszawa

1.1 Etnogeneza Abchazów

 Problem etnogenezy Abchazów, jak mało którego narodu współcze-
snego świata, ma wymiar przede wszystkim polityczny. Ich pochodzenie, 
bowiem ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla uzasadnienia prawa do 
ziemi, którą aktualnie zamieszkują, ale również dla potwierdzenia histo-
rycznego prawa do posiadania własnego, niezależnego państwa. Politycy 
i uczeni gruzińscy, a więc przeciwnicy suwerenności Abchazji, również 
w historii Kaukazu szukają argumentów uzasadniających funkcjonowa-
nie tego kraju w ramach Gruzji. Dlatego też do problemu etnogenezy 
Abchazów należy podchodzić z dużą dozą ostrożności.  Musimy bowiem 
zdawać sobie sprawę, że aktualnie powstające czy też istniejące teorie 
dotyczą rodowodu abchaskiej grupy etnicznej mają kontekst polityczny.
 Aktualnie istnieje kilka, mniej lub bardziej wiarygodnych hipotez 
dotyczących etnicznego pochodzenia dzisiejszych Abchazów. Niestety 
żadna z tych teorii nie została poparta przekonywującym materiałem źró-
dłowym. Zagadnienie to było wielokrotnie przedmiotem badań zarówno 
uczonych gruzińskich, jak i abchaskich1. Niestety badania te nie są w 
pełni obiektywne. Uczeni obu zwaśnionych narodów pod wpływem ak-
tualnej sytuacji politycznej, opierając się często na poszlakowym mate-
riale źródłowym, są skłonni do naginania faktów, tak by świadczyły na 
korzyść teorii potwierdzających autochtoniczność ich narodów. Dlatego 
też należy do wyników tych badań podchodzić z dużą dozą krytycyzmu.
 Problematyka abchaskiej etnogenezy posiada kluczowe znaczenie dla 
obydwu stron konfl iktu. Zarówno Gruzini, jak i Abchazowie uzasadnia-

1 Zob. G. G a s w i a n i, Abchazja. Driewnije i nowyje Abchazy, Tbilisi 2000; M. L o r d k i p a n i -
d z e, Abchazy i Abchazja, Tbilisi 1990; Sz. D. I n a l - i p a, Abchazy, Suchumi 1965; Z. W. A n c z a -
b a d z e, Ocierk etnicieskoj istorii abchaskowo naroda, Suchumi 1976; G. W. C u l a i a, Abchazja 
i Abchazy w kontiekstie istorii Gruzji, Moskwa 1995.
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jąc swoje pretensje terytorialne odwołują się do najdawniejszych epok, 
tym samym chcą udowodnić autochtoniczność swojego narodu.
 Zagadnienie etnicznego pochodzenia Abchazów poruszali również 
uczeni sowieccy oraz rosyjscy2. Jednak w zdecydowanej większości, kie-
rując się interesami własnego państwa w regionie, powielali oni abcha-
ski punkt widzenia. Badania przeprowadzone przez zachodnich ekspertów 
również przedstawiają w tej kwestii proabchaskie spojrzenie na historię 
regionu. Ze względu na brak wystarczającej ilości źródeł pisanych, histo-
rycy zajmujący się etnogenezą Abchazów pełnymi garściami korzystają 
z wyników badań etnografi cznych, archeologicznych oraz lingwistycznych.
 Istniejące teorie dotyczące etnogenezy abchaskiego narodu można 
podzielić na kilka zasadniczych grup: teoria małoazjatyckiego, północ-
no-kaukaskiego, autochtonicznego, migracyjno-autochtonicznego po-
chodzenia Abchazów. Każda z wyżej wymienionych teorii zasługuje na 
uwagę, lecz żadna z nich nie znajduje wystarczającego potwierdzenia 
w dostępnym materiale źródłowym oraz nie odpowiada na wszystkie ro-
dzące się pytania i wątpliwości. Problem etnogenezy Abchazów stanowi 
skomplikowane zagadnienie, które należy bezpośrednio łączyć z bada-
niami nad pochodzeniem ludów wchodzących w skład iberyjsko-kauka-
skiej grupy językowej.
 Współczesny język abchaski należy do zachodniej grupy północno-
kaukaskich języków. Jest spokrewniony z językami: abazyńskim, ady-
gejskim, czerkieskim oraz kabardyńskim. Sami Abchazowie określają 
siebie mianem APSUA. Warto dokładniej przyjrzeć się temu etnonimo-
wi. Początkowa litera A jest stałym prefi ksem we wszystkich abchaskich 
imionach (oprócz imion własnych), końcówka UA oznacza ludzi/lud 
i jest wykorzystywana w wielu innych abchaskich etnonimach (a-kyrt-ua 
– Gruzin, a-gr-ua – Megrel), korzeń tego słowa PS oznacza dusze/du-
cha/życie. Termin PS występuje również w języku adygejskim i oznacza 
w nim wodę. Według abchaskich uczonych znaczna część nazw topo-
nomastycznych w Abchazji pod względem lingwistycznym wywodzi się 
z rodziny języków adygejsko-abchaskich. Badacze ci twierdzą, że mate-
riał toponomastyczny stanowi istotny dowód potwierdzający autochto-
niczność współczesnych Apsua. Lingwistyczne pochodzenie większości 
nazw geografi cznych w Abchazji do dzisiaj stanowi przedmiot naukowe-
2 Zob. A.N. D j a c z k o w - T a r a s o w, Bzybskaia Abchazja, Izviestia Kawkazkowo otdielinija Im-
pieratorskowo rusko-gruzinskowo obsziestwa, XVIII, Tbilisi, 1905; J. I. K r u p n o w, Drievniaja 
istoria Sieviernowo Kawkaza, Moskwa 1960; L.I. L a w r o w, O proischożdienii narodow siewiero-
zapadnowo Kawkaza, „Sbornika materialow po istorii Kabardy”, Nalczyk 1954. 
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go sporu pomiędzy Gruzinami a Abchazami. Należy zauważyć, iż znacz-
na część nazw geografi cznych współczesnej Abchazji wywodzi się z kar-
twelskiej grupy językowej3. Nazwa abchaskiej stolicy – Suchumi posiada 
gruziński rodowód. Toponim ten pochodzi od swańskiego (gruzińskiego) 
słowa rcchila, co oznacza grabie. Analiza pochodzenia współczesnego 
materiału toponomastycznego nie pozwala na jednoznaczne ustalenie au-
tochtonicznej ludności Abchazji.
 Wybitny gruziński historyk I. A. Dżawachiszwili stworzył hipotezę 
małoazjatyckiego pochodzenia starożytnych plemion zamieszkujących 
wschodnie wybrzeża Morza Czarnego4. Według niego zarówno kar-
twelskie, jak i adygo-abchaskie plemiona przywędrowały na Zakaukazie 
z terenów Azji Mniejszej. Pozostałością po tej wędrówce miały być rzeko-
mo adygo-abchaskie ślady w toponomastyce zachodniej Gruzji. Według 
Dżawachiszwilego w następujących toponimach Gruzji można zauważyć 
adygo-abchaskie pozostałości: rzeka Apsar (dzisiejsza rzeka Czoroch), 
miejscowości Supsa, Diraps, Nampsawo, Saapsandzo itd. Na uwagę 
zasługują również toponimy zawierające zachodnio północo-kaukaski 
element kwa – co w języku abchaskim oznacza wąwóz/skałę/brzeg rze-
ki np. Agidakwa, Aczkwa, Czakwa, Bobokwati, Murkweti itd. Teoria ta, 
ze względu na brak innych źródeł, opiera się wyłącznie na lingwistycznych 
przesłankach. Tego typu zbieżności w przypadku kilku nazw geografi cz-
nych, mogą równie dobrze wynikać z dalekiego pokrewieństwa wszystkich 
języków kaukaskich bądź wzajemnego oddziaływania ich na siebie.
 Zwolennikiem małoazjatyckiej teorii był również inny gruziński ba-
dacz G.A. Melikiszwili5. Mianowicie twierdził on, że w II-I tys. p.n.e. 
plemiona adygo-abchaskie przywędrowały na północny Kaukaz, nato-
miast w epoce hellenistycznej rozpoczął się odwrotny proces przemiesz-
czania się tychże plemion na południe. Wtedy właśnie pojawiły się pro-
toabchaskie plemiona Apsilów i Abazgów, które według Melikiszwilego 
zmieszały się z miejscowymi zachodnio-gruzińskimi plemionami6.
 Migracyjno-autochtoniczną teorię, również nie popartą wystarczają-
cym materiałem źródłowym, propagował abchaski historyk Z. W. An-
czabadze7. Według tego uczonego, abchaski etnos miał się ukształtować 

3 G. G a s w i a n i, op cit, s. 113-138. 
4 I. A. Dżawachiszwil i,  Istoria Gruzji. S driewniejszich wriemien do naciala XIX wieka. Tbilisi 
1946, s. 16-22. 
5 Zob. G. A. M e l i k i s z w i l i, K istorii drewniej Gruzji, Tbilisi, 1959, s. 76, 89, 97, 167, 168. 
6 Tamże, s. 365, 366. 
7 Z. W. A n c z a b a d z e, Istoria i kultura driewniej Abchazji, s. 120, 122, 124. 
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już w III-I tys. p.n.e. w wyniku konsolidacji ludności autochtonicznej 
z napływowym ludem Kaszków. Lud ten, według Anczabadzego przywę-
drował na tereny współczesnej Abchazji z północno-wschodnich rejonów 
Azji Mniejszej8.
 Zdecydowana większość abchaskich uczonych opowiada się za au-
tochtoniczną wersją etnogenezy swojego narodu. Według abchaskiego 
historyka Sz. D. Inal-Ipy: „Abchaskie plemiona stanowią jedną z gałęzi 
starożytnej, iberyjsko-kaukaskiej autochtonicznej ludności”9. Stwierdził 
on, że w czasach starożytnych abchasko-czerkieskie plemiona występo-
wały jako jedna grupa etniczna, pod jedną nazwą10.
 Inny abchaski uczony D. Gulia na podstawie legend oraz ustnych 
przekazów ludowych uznał, iż współczesny naród abchaski wywodzi się 
od starożytnych Egipcjan i Abisyńczyków11. Ta pseudonaukowa teza sta-
nowi wyłącznie wynik bujnej fantazji autora. Absurdalność teorii o egip-
sko-abisyńskim pochodzeniu Abchazów wpisuje się jednak w budowę 
abchaskiej propagandy narodowej.
 Według abchaskiej historiografi i pierwsze wzmianki na temat ich na-
rodu pojawiają się już w źródłach asyryjskich z XI w. p.n.e. W jednej 
z zachowanych inskrypcji asyryjskiego króla Tiglatpalasara I znajduje 
się wzmianka o plemieniu Abeszela zamieszkującym Azję Mniejszą12. 
Na podstawie podobieństwa tego etnonimu z Apsua, uczeni abchascy do-
patrują się w niezidentyfi kowanych Abeszela przodków współczesnych 
Abchazów. Jak widać abchascy uczeni są skłonni do tworzenia nawet 
najbardziej fantastycznych teorii, aby za wszelką cenę udowodnić swoje 
starożytne pochodzenie.
 Najwcześniejsze źródła pisane dotyczące terenów współczesnej Ab-
chazji pochodzą z połowy I tys. p.n.e. Według greckich przekazów źró-
dłowych w okresie tym północno-wschodnie wybrzeże Morza Czarnego 
wchodziło w skład Królestwa Kolchidy. Starożytna Kolchida oprócz te-
renów nadmorskich, swoim zasięgiem obejmowała również współczesne 
tereny zachodniej Gruzji. Według Inal-Ipy istniały dwa kolchidzkie pań-
stwa: południowo-kolchidzkie, powstałe w XII w. p.n.e. oraz północno-
kolchidzkie powstałe w VII-VI wieku p.n.e.13. W skład interesującego 

8 Tamże, s. 126. 
9 Sz. D. I n a l - I p a, op cit, s. 83. 
10 Tamże. 
11 Zob. D. G u l i a, Istoria Abchazji, t. I, Tbilisi, 1925. 
12 Sz. D. I n a l - i p a, op cit, s. 85.
13 Tamże, s. 90. 
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nas północno-kolchidzkiego państwa wchodziły terytoria rozciągające 
się na północ od rzeki Czoroch do okolic współczesnego Suchumi. Te-
reny te wśród wschodnio-gruzińskich plemion otrzymały nazwę Egrisi. 
(od etnonimu określającego jej mieszkańców Egrów lub Megrów czyli 
współczesnych Megrelów).
 Według gruzińskiego badacza G. A. Melikiszwilego etnonim Kolchi-
da stanowi bliżej nie określony zbiorczy termin, w skład którego wcho-
dziły różne pod względem etnicznym plemiona14. Tajemnicą pozostaje 
organizacja polityczna kolchidzkich plemion. Nie wiadomo, na jakiej za-
sadzie plemiona te były ze sobą połączone. Można jedynie przypuszczać, 
iż stanowiły one luźny związek plemienny.
 W VIII-V w. p.n.e. na północnych wybrzeżach Morza Czarnego intensyw-
nie rozwijała się grecka kolonizacja. Koloniści pochodzący głównie z Miletu, 
założyli na wybrzeżu współczesnej Abchazji szereg greckich miast-państw: 
Dioskuria (Suchumi), Pitiunt (Picunda), Gienn (rejon Oczamczire) itd.
 Według legendy założycielami Dioskurii byli boscy bliźniacy Kastor 
i Polluks. Na podstawie materiału archeologicznego można stwierdzić, 
że polis ta istniała na terytorium współczesnego Suchumi15. Była to naj-
większa i najbogatsza grecka kolonia  powstała na terytorium współcze-
snej Abchazji. W czasach rzymskich miasto nosiło nazwę Sebastopolis.
 Królestwo Kolchidy od VI do III w. p.n.e. wybijało własne monety 
tzw. Kolchidki16. Prawdopodobnie bito je w greckich koloniach na wy-
brzeżu Morza Czarnego. Znaczna ilość tych monet została znaleziona na 
Krymie, co świadczy o intensywnych kontaktach handlowych z Króle-
stwem Bosforu17.
 Północne peryferia Kolchidy znajdowały się na terenie współczesnej 
Abchazji. Według Herodota na północy granica Kolchidy sięgała Diosku-
rii (współczesne Suchumi), a na południu dochodziła do rzeki Czoroch. 
Nie ulega wątpliwości, że tereny centralnej Kolchidy były zdominowane 
przez ludność megrelo-czańską (zachodnio-gruzińską). W źródłach Kol-
chowie występują również jako Egrowie18.

14 G. A. M e l i k i s z w i l i, op cit, s. 62-66, 78, 218, 219, 223. 
15 Podczas prowadzonych na terenie suchumskiego wybrzeża prac archeologicznych odkryto liczne 
ślady zaginionego miasta: min. fundamenty budynków, kolumny, cegły itd. W 1953 roku na morskim 
dnie znaleziono bogato zdobiony marmurowy fragment sarkofagu z IV w. p.n.e. Znaleziska te po-
zwalają przypuszczać, że w starożytności na terenie suchumskiego wybrzeża istniało miasto, które 
została zatopione w wyniku podniesienie się poziomu morza. 
16 Sz. D. I n a l  -  I p a, op cit, s. 107. 
17 Tamże. 
18 G. G a s w i a n i, op cit, s. 16-17. 
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 Kontrowersyjna natomiast pozostaje kwestia struktury etnicznej ple-
mion zamieszkujących północno-zachodnie obszary Kolchidy. Abchascy 
badacze twierdzą, że pomimo przynależności tych terenów do Kolchidy, 
występował na nich nie zachodnio-gruziński lecz protoabchaski etnos. 
Według wczesnośredniowiecznej, greckiej tradycji, ludność zamieszku-
jąca w tym czasie zachodnią Gruzję uważała się za bezpośrednich potom-
ków Kolchów. Na ten temat piszą zarówno rzymscy, jak i bizantyjscy au-
torzy. „Od Dioskurii albo Sebastopolu do rzeki Apsar (współczesna rzeka 
Czoroch) wcześniej zamieszkiwał lud zwany Kolchami, który zaczęto 
nazywać Lazami”19. Prokopiusz z Cezarei (VI w.) również potwierdza 
kolchidzkie pochodzenie ludności zamieszkującej wschodnie wybrzeże 
Morza Czarnego20. Podobne dane zawierają przekazy źródłowe bizan-
tyjskich autorów VI wieku min. Agatjusza Scholastyka oraz Jana Lida21. 
Na podstawie tych informacji, można przypuszczać, że tereny przynaj-
mniej do Dioskurii były zamieszkane przez zachodnio-gruzińskie ple-
miona. Na północny-zachód od Dioskurii struktura etniczna była bardziej 
różnorodna. Nie należy więc wykluczać, że terytoria te już w starożytno-
ści zamieszkiwały adygo-abchaskie plemiona.
 Próbując odtworzyć etniczną strukturę wschodnich wybrzeży Czar-
nego Morza w starożytności, badacze wykorzystują przede wszystkim 
greckie oraz rzymskie przekazy źródłowe. Zobaczmy, zatem jak wyglą-
dały tereny zachodniej Gruzji w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia 
p.n.e. według relacji antycznych autorów. Hekatajos z Miletu. (koniec VI 
– początek V w. p.n.e.) którego dzieła zawierają najstarsze w antycznej 
literaturze informacje na temat Scytów oraz kaukaskich plemion, podaje, 
że okolicach Dioskurii znajdowało się państwo Koraksów22. W później-
szym okresie, lud ten był podporządkowany Kolchom. Warto zauważyć, 
że na terytorium współczesnej Abchazji pomiędzy miastem Drandy a rze-
ką Kodori, istnieje miejscowość o nazwie Korasi. Według Hekatajosa na 
południowy-wschód od Dioskurii w rejonie współczesnego Oczamczire 
znajdowało się państwo Kolów23.
 Skylaks z Kariandy (IV w. p.n.e.) w swoim przekazie podaje, że tery-
toria w okolicach współczesnej Anapy, zamieszkiwały plemiona Kerke-

19 G.G. B e r a d z e, G. A. A p a k i d z e, Po powodu iskarzenija gruzino-abchazkich wzaimootno-
szenji, Tbilisi 1991, s. 70-71.
20 Tamże. 
21 Tamże. 
22 Sz. D. I n a l - I p a, op cit, s. 87. 
23 Tamże. 
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tów24. Według większości badaczy, od plemion tych wywodzą się współ-
cześni Czerkiesi. Skylaks wymienia również inne plemiona: Toretów, 
a dalej między współczesnym Tuapse i Soczi – Achejów. Dalej kieru-
jąc się na południe, Skylaks lokalizuje plemiona Heniochów, Koraksów 
i Kolów25.
 Informacje na temat plemion Achejów zawiera przekaz Appiana 
„Wojny Mitridatesa”26. Według Appiana plemiona te, zamieszkują ob-
szary na północ od Kolchów. Prowadzili oni zacięte walki z wojskami 
króla Pontu, Mitridatesa. Należy zauważyć, że jedna z abchaskich rzek 
współcześnie nazywa się Achej. Prawdopodobnie nazwa ta pochodzi od 
starożytnego plemienia Achejów.
 Relacje Pliniusza oraz Pseudo-Arriana zawierają wzmianki na temat 
morskiego ludu Heniochów27. Prawdopodobnie etnonim ten stanowi 
zbiorowe określenie dla całej grupy plemion zamieszkującej północno-
wschodnie wybrzeże Morza Czarnego. Pliniusz podkreślając umowność 
tego etnonimu podaje, że Heniochowie występują pod różnymi nazwami. 
Natomiast Pseudo-Arrian wspomina o różnorodnej strukturze etnicznej 
Heniochów. Wzmianki na temat Heniochów znajdują się również, w re-
lacjach Pliniusza Starszego (I w. n.e.) oraz Pseudo-Orfeusza (IV w. n.e.). 
Józef Flawiusz (I w. n.e.) na temat Heniochów i Kolchów napisał: „że 
wcześniej nie uznawali oni nawet własnego władcy, a teraz są podporząd-
kowani trzem tysiącom hoplitów”28.
 Słynny geograf Strabon (I w. n.e.) w swoim opisie Azowskiego oraz 
Czarnego Morza, wspomina o Heniochach, za którymi znajduje się Kol-
chida. Strabon napisał o występowaniu znacznej liczby różnych plemion 
mówiących całkowicie różnymi językami. Według niego na wschodnim 
wybrzeżu morza czarnego istniało siedemdziesiąt ludów, a każdy z nich 
posługiwał się własnym językiem oraz posiadał własną kulturę29.
 W II w. p.n.e. nastąpił rozpad Kolchidy na kilka oddzielnych etnicz-
no-politycznych jednostek30. Na początku naszej ery, liczne plemiona za-
mieszkujące tereny współczesnej Abchazji, przekształcają się w większe 
organizacje plemienne31. Pojawiają się następujące plemiona: Apsilowie, 

24 Tamże. 
25 Sz. D. I n a l - I p a, op cit, s. 87-88. 
26 G. G a s w i a n i, op cit, s. 18. 
27 Tamże. 
28 W. W. L a t y s z e w, Izwiestia driewnich pisatielei o Skifi i i Kawkazie,  1948, Nr 3, s. 268. 
29 Antićnaja geografi a, Moskwa, 1953, s. 28. 
30 Sz. D. In a l - I p a, op cit, s. 92. 
31 Tamże, s. 90. 
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Abazgowie, Sanigowie oraz Misimianie32. Według relacji starożytnych 
autorów, Apsilowie zamieszkiwali tereny w okolicach Kodori. (wschod-
nia Abchazja). Na północ od nich znajdowały się plemiona Misimian.  
Dalej na północny-zachód rozciągały się tereny Abazgów oraz Sanigów.
 Abchascy historycy twierdzą, że to właśnie od tych plemion wywodzi 
się współczesny naród abchaski33. W ich opinii współczesne samookre-
ślenie Abchazów – Apsua pochodzi od starożytnych Apsilów. Niewątpli-
wie istnieje podobieństwo pomiędzy tymi etnonimami, niemniej jednak 
twierdzenie o pochodzeniu współczesnych Abchazów od starożytnych 
Apsilów, wyłącznie na podstawie fonetycznych zbieżności jest nie do 
końca przekonywujące.
 Pod koniec II w. p.n.e. Kolchida znajdowała się pod panowaniem pon-
tyjskiego władcy Mitridatesa VI Eupatora (111-63 p.n.e.) Ne terytorium 
Abchazji władza króla Pontu nosiła wyłącznie nominalny charakter.
 Od połowy I w. p.n.e. tereny zachodniej Gruzji, w tym Abchazja zo-
stają podbite przez Rzymian. Wojska Mitrydatesa w roku 66 p.n.e. zosta-
ły pokonane przez rzymskich legionistów pod dowództwem Pompejusza. 
Pontyjski król wraz z resztkami swojej armii uciekł do Abchazji. Według 
relacji Appiana został on ciepło przyjęty przez miejscowe plemiona He-
niochów34. Rzymianie na miejscu zrujnowanej Dioskurii wybudowali 
własną twierdze zwaną Sebastopolisem35.
 W pracach starożytnych autorów znajduje się wiele sprzecznych infor-
macji na temat starożytnych plemion zamieszkujących tereny współcze-
snej Abchazji. W zasadzie nie sposób na postawie tych źródeł ustalić nawet 
dokładnej lokalizacji poszczególnych plemion. W wielu przypadkach pod 
różnymi nazwami kryje się jeden i ten sam lud. Na podstawie obecnie do-
stępnego materiału źródłowego nie jesteśmy w stanie stwierdzić etnicznej 
przynależności tych ludów. Nie ulega natomiast wątpliwości, że starożytne 
plemiona zamieszkujące tereny współczesnej Abchazji, niezależnie od ich 
etnicznej przynależności, pod względem kulturowym wchodziły w skład 
szeroko rozumianej kolchidzkiej kultury archeologicznej.
 Warta uwagi wydaje się być popularna wśród gruzińskich uczonych 
teoria północno-kaukaskiego pochodzenia współczesnych Apsua. Teo-

32 G. G a s w i a n i, op cit, s. 24. 
33 Sz. D. I n a l - I p a, op cit, s. 93.
34 Tamże. 
35 W roku 1896 w czasie prac budowlanych na terenie Suchumi znaleziono kamienną tablicę z łaciń-
skim napisem „Adrian przez Flawiusza Ariana port ten wybudował”. W roku 134 Rzymianie wysłali 
do Abchazji legata Ariana, który miał za zadanie wybudować rzymski port.   
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ria ta, wbrew temu co twierdzi wielu zachodnich badaczy, nie jest cał-
kowicie pozbawiona naukowych argumentów. Nie ulega wątpliwości, 
że na Kaukazie w różnych okresach dochodziło do migracji poszcze-
gólnych północno-kaukaskich ludów w kierunku południowym. Proce-
sy migracyjne posiadały zróżnicowany charakter. Północno-kaukascy 
górale często zapuszczali się na gruzińskie terytoria w celach rabun-
kowych. Zdarzały się również przypadki zwartego osadnictwa, najlep-
szym tego przykładem jest osetyńskie osadnictwo na etnicznie gruziń-
skich ziemiach Szida-Kartlii.
 Według teorii napływowej stworzonej w latach 50-tych XX wieku 
przez gruzińskiego historyka Pavle Ingorokwa, w starożytności oraz 
średniowieczu Abchazja była zamieszkana przede wszystkim przez za-
chodnio-gruzińską ludność. W rzeczywistości Apsua byli Abazynami, 
którzy pierwotnie zamieszkiwali tereny znajdujące się w dolnym biegu 
rzeki Kubań. W opinii części gruzińskich historyków w XVI-XVII wieku 
plemiona abazyńskie dokonały najazdu Abchazji. Współcześni Abchazo-
wie stanowią mieszankę abazyńskich osadników z miejscową głównie 
zachodnio-gruzińską rdzenną ludnością Abchazji. Abazyńscy najeźdźcy 
asymilowali znaczną część prawdziwych Abchazów – Gruzinów36.
 Migracje północno-kaukaskich górali na tereny współczesnej Abchazji 
znajdują potwierdzenie zarówno w gruzińskich, jak i zagranicznych prze-
kazach źródłowych. Świadectwa tych procesów można znaleźć również 
we współczesnym abchaskim folklorze. Jedna z abchaskich ludowych 
legend zawiera informacje o przybyciu abchaskiego narodu najpierw 
w okolice rzeki Kubań a następnie jego migracji na tereny Abchazji37. 
O górskim pochodzeniu współczesnych Abchazów świadczy również lu-
dowy poemat o Aigrze, według którego abchaski bóg wojny pilnował 
górskich szczytów, a na wybrzeże schodził jedynie w celu grabieży38.
 Należy zauważyć, że pod względem kulturowym Abchazowie 
są najbardziej spokrewnieni właśnie z północno-kaukaskimi Abazynami. 
Gruzińscy badacze z przybyciem w XVI-XVII w. północno-kaukaskich 
osadników wiążą przemiany społeczne jakie nastąpiły w tym okresie 
w Abchazji. Rozpowszechniło się charakterystyczne dla ludów górskich 
pasterstwo. Przed przybyciem kaukaskich górali na terenie Abchazji 
przeważało rolnictwo. W XVII wieku nastąpił również upadek chrześci-
36 G. G a s w i a n i, op cit, s. 16-30. 
37 Sz. D. I n a l - I p a, op cit, s. 36-38. 
38 Piesń Airga. Abchazskaja narodnaja poezja. Tbilisi, 1984, N. B a r t a j a, „Airg ty grabiż tolko 
pobierieżie”, gaz. „Sachalo ganatleba”, 1989, 10 październik, nr. 46, s. 12.  
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jaństwa39. Zwolennicy teorii napływowej twierdzą również, że to wła-
śnie północno-kaukascy przybysze rozpowszechnili na terenie Abchazji, 
praktykowane do dnia dzisiejszego, kulty pogańskie.
 Należy podkreślić, że w relacjach obcokrajowców w XIII-XV w. Su-
chumi występuje jako gruzińskie miasto. Katolicki biskup Suchumi Petro 
Geraldi w korespondencji z 1330 napisał, że Suchumi zamieszkują Gru-
zini, muzułmanie oraz Żydzi. Jak widać, nie wspomina on w ogóle o Ab-
chazach (Apsua). Nawet jeżeli Abchazowie zamieszkiwali w tym czasie 
Suchumi, to pod względem kulturowym nie odróżniali się od Gruzinów. 
Na piętnastowiecznej włoskiej mapie w okolicach współczesnego Suchu-
mi znajdował się punkt „Porto Mingrelo” (port Megrelów)40. Informacje 
o Abchazach znajdują się dopiero w relacji włoskiego podróżnika z 1630 
roku. Giovanni Guliano de Luka pisał, że sposób życia Abchazów jest 
bardzo podobny do czerkieskiego, a ich język w sposób znaczny odróż-
nia się od języka ich sąsiadów (Gruzinów). Twierdził on również, że nie 
posiadają oni skodyfi kowanych norm prawnych oraz piśmienności. Pisał 
on, że są oni Chrześcijanami, lecz tak naprawdę nie znają żadnych chrze-
ścijańskich obyczajów. Według włoskiego podróżnika Abchazowie żyli 
w lasach, nie uprawiali pszenicy i nie znali soli41.
 Podobne informacje na temat Abchazów zawiera przekaz autorstwa 
Arkandrzelo Lamberti, włoskiego podróżnika który przeszło 20 lat spę-
dził na terenie zachodniej Gruzji. Pisał on, że Abchazowie nie zamiesz-
kują miast i twierdz, a żyją w lasach oraz na szczytach gór. Lamberti 
wspominał również o tym, że nieustannie prowadzą oni między sobą 
wojny42.
 W tym kontekście na uwagę zasługuje również relacja autorstwa Ew-
liji Czelebiego. Turecki podróżnik w latach 40-tych XVII wieku pisał, 
że Abchazowie prezentują zupełnie inną od miejscowych Gruzinów kul-
turę. Pisał on również o tym, że ich islam jest bardzo powierzchowny43.
 Wyżej przedstawione argumenty oparte na przekazach źródłowych po-
twierdzają to że w XVII wieku następuje upadek cywilizacyjny Abchazji, 
który gruzińscy uczeni wiążą z przybyciem dzikich północno-kaukaskich 
plemion. O napływowym pochodzeniu współczesnych Abchazów pisali 

39 M. L o r d k i p a n i d z e, Abchazja i Abchazy, Tbilisi, 1990, s. 50. 
40 M. Lordkipanidze, op cit, s. 51. 
41 Tamże, s. 52. 
42 Arkandżelo Lamberti, O p i s a n i e  S a m e g r e l o, red. L. Asiatiani, Tbilisi, 1938, s. 168. 
43 Evlija C z e l e b i, Księga podróży Ewlıjı Czelebiego, wyd. Z. Abrahamowicz, A. Dubiński, 
S. Płaskowicka-Rymkiewicz, s. 143-151. 
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już w XIX wieku rosyjscy badacze: „Abchazowie nie zawsze mieszkali 
tam, gdzie żyją teraz, ich przekazy, obyczaje oraz liczne fakty historyczne 
świadczą o tym, że przybyli oni z północy i wyparli kartwelskie plemiona 
aż do rzeki Inguri”44.
 W podrozdziale tym, starałem się przedstawić czytelnikowi najbar-
dziej rozpowszechnione w abchaskiej oraz gruzińskiej historiografi i teo-
rie dotyczące etnogenezy Abchazów. W zasadzie każdy z wyżej prezento-
wanych poglądów opiera się na poszlakowym materiale źródłowym bądź 
wyłącznie na przypuszczeniach autora. Współczesna sytuacja polityczna 
w regionie powoduje, iż trudno dopatrzeć się badawczego obiektywizmu 
w pracach poświeconych problematyce etnogenezy rdzennej ludności 
Abchazji.

1.2 Abchazja w średniowieczu oraz epoce nowożytnej.

 We wczesnym średniowieczu na terenach wchodzących w skład sta-
rożytnego Królestwa Kolchidy znajdowało się zachodnio-gruzińskie 
królestwo Lazyki. Na podstawie bizantyjskich przekazów źródłowych 
można stwierdzić, iż średniowieczni Lazowie byli bezpośrednimi po-
tomkami starożytnych Kolchów45. Południowa część Abchazji weszła 
w skład Lazyki, natomiast tereny na północ od rzeki Kodori znajdowały się 
w wasalnej zależności od tego państwa.
 W VI w. w wyniku persko-bizantyjskich wojen następuje osłabienie 
Lazyki. Abchazja usamodzielniła się od swojego wschodniego sąsiada. 
Książęta Abchascy (mtawarzy) byli wasalami bizantyjskich cesarzy. Nie 
możliwe jest ustalenie składu etnicznego średniowiecznej Abchazji, lecz 
można przyjąć iż pod względem kulturowo-historycznym abchaskie księ-
stwo było gruzińskim46.
 W latach 80-tych VIII w. doszło do połączenia abchaskiego księstwa 
z zachodnio-guzińskim państwem Egrisi (Lazyka). Według gruzińskich 
historyków połączenie Abchazji z zachodnio-gruzińskim państwem Egri-
si, nastąpiło dobrowolnie w wyniku zawarcia politycznego małżeństwa 
pomiędzy abchaskim mtawarem (księciem) Leonem, a następczynią 
zachodnio-gruzińskiego tronu Guranducht. Księżniczka ta była kuzyn-
ką ostatniego męskiego przedstawiciela kartwelskiej dynastii, bezdziet-
nego króla Arczila. Tym samym po śmierci gruzińskiego króla, Leon 
44 A.N. D j a c z k o w - T a r a s o w, op cit, s. 65. 
45 M. L o r d k i p a n i d z e, op cit, s. 42. 
46 Tamże. 
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został dziedzicznym władcą Abchazji oraz Egrisi. Należy zauważyć, że 
w zjednoczeniu zachodniej Gruzji, istotnym czynnikiem było etniczno-
kulturowe pokrewieństwo pomiędzy poszczególnymi regionami oraz ich 
wspólne interesy. W okresie tym następuje rozszerzenie znaczenia ter-
minu Abchazja. W źródłach z epoki całą zjednoczoną zachodnią Gruzję 
zaczęto nazywać Abchazją.
 Według gruzińskiej badaczki Mariam Lordkipanidze nie sposób 
ustalić etnicznej przynależności abchaskich władców47. Należy jednak 
stwierdzić, że nowo powstałe Abchaskie państwo było w zdecydowanej 
większości zamieszkane przez megrelską (zachodnio-gruzińską) lud-
ność. Warto podkreślić, że językiem kancelarii królewskiej oraz liturgii 
był gruziński. Gruziński był również językiem, którym niezależnie od 
etnicznej przynależności, posługiwała się abchaska elita, był to bowiem 
jedyny miejscowy język pisany. O gruzińskim charakterze królestwa Ab-
chazji świadczy również fakt, iż jego stolicą zostało gruzińskie miasto 
Kutaisi, a nie stolica abchaskiego księstwa Anakopia. W okresie istnienia 
królestwa Abchazji, zachodnia Gruzja wystąpiła spod jurysdykcji patriar-
chatu Konstantynopola, została podporządkowana gruzińskiemu patriar-
chatowi w Mchecie (wschodnia Gruzja).
 Na tle wyżej wymienionych faktów twierdzenie współczesnych abcha-
skich badaczy, iż średniowieczna Abchazja była czysto abchaskim pań-
stwem jest błędne. Królestwo Abchazji obejmujące swoim terytorialnym 
zasięgiem całą zachodnią Gruzję pod każdym względem było państwem 
gruzińskim. Abchazja właściwa weszła w skład zachodnio-gruzińskiego 
państwa w postaci dwóch jednostek administracyjnych (erystawstw): ab-
chaskiej oraz suchumskiej. Erystawstwa znajdujące się na terenie współ-
czesnej Abchazji, pod względem administracyjnym stanowiły zwykłe 
gruzińskie prowincje. Wbrew temu, co twierdzą abchascy naukowcy, nie 
posiadały one specjalnego statusu. Były jedynie gruzińskimi jednostkami 
administracyjnymi.
 W państwie tym, w języku gruzińskim powstawały najwspanialsze 
hagiografi czne oraz hymnografi czne dzieła średniowiecznej, gruzińskiej 
literatury48. Gruziński charakter posiadała również abchaska architek-
tura sakralna, której pozostałości do dnia dzisiejszego znajdują się na 
terenie Abchazji49. O gruzińskim charakterze tego państwa świadczy 

47 Tamże, s. 93. 
48 Tamże, s.  45.
49 Z. A n c z a b a d z e, Iż istorii sriedniekovoi Abchazji, s. 144-154; Ocierki istorii Gruzji.
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również gruzińska epigrafi ka, która pojawia się na terenie Abchazji już 
w IX wieku50. Należy zgodzić się że: „Dla bezstronnego badacza faktem 
niepodważalnym jest brak śladów rodzimej, abchaskiej kultury wysokiej 
we wczesnym średniowieczu”51. Nie ulega wątpliwości, że zachodnio-
gruzińskie królestwo Abchazji stanowiło istotny etap na drodze w kierun-
ku utworzenia zjednoczonej Gruzji.
 Zjednoczenie wszystkich gruzińskich ziem nastąpiło pod koniec 
X wieku. W 975 r. władca południowo-zachodniej gruzińskiej prowincji 
zwanej Tao-Klardżeti Bagrat Bagrationi został pierwszym królem zjed-
noczonej Gruzji. Był on synem królowej Guranducht, córki abchaskiego 
króla Teodozjusza Ślepego, a tym samym jedynym następcą (po kądzieli) 
tronu królestwa Abchazji. W ten sposób władzę w zjednoczonej Gruzji 
objęła nowa dynastia Bagratydów.
 Abchascy badacze twierdzą, że pierwsza wzmianka w gruzińskich 
źródłach pisanych na temat ich narodu pojawia się za panowania kró-
lowej Tamary. Gruzińska królowa nadała swojemu synowi na drugie 
imię Lasza, co w języku niezidentyfi kowanych Apsarów oznacza – da-
jący światło. Uczeni ci twierdzą, że autor pisząc o plemieniu Apsarów 
miał na myśli Abchazów/Apsua. Tezę tą argumentują oni podobieństwem 
fonetycznym dwóch etnonimów oraz tym, że we współczesnym języku 
abchaskim istnieje słowo Alasza, co w tłumaczeniu oznacza – światło. 
Należy zauważyć, iż teoria abchaskich historyków, nie wytrzymuje kry-
tyki. Po pierwsze utożsamianie Apsarów ze współczesnymi Abchazami, 
oprócz fonetycznego podobieństwa jest niczym nie poparte. Po drugie 
średniowieczny autor nie przytoczył żadnych informacji na temat loka-
lizacji terenów, które Apsarowie zamieszkiwali. Oznacza to, że ta niezi-
dentyfi kowana grupa etniczna mogła zamieszkiwać tereny na przykład 
północnego Kaukazu, a nie koniecznie Abchazji.
 Na uwagę zasługuje fakt, iż w tytulaturze gruzińskich królów 
na pierwszym miejscu znajdował się tytuł króla Abchazów. Pierwszy 
władca zjednoczonej Gruzji Bagrat III nosił tytuły: króla Abchazów, Kar-
twelów, Kachów oraz Erów. Należy podkreślić, iż w źródłach z epoki 
termin Abchazja niekiedy określał całą zjednoczoną Gruzję52. Nastąpiło 
tutaj dalsze rozszerzenie tego terminu. W średniowiecznych ruskich źró-

50 H. S. B g a ż b a, Iż istorii pismiennosti w Abchazji, Tbilisi, 1967, s. 13. 
51 Cyt. K. J a n i c k i, Abchazja. Historia i mit, [w:] Źródła Nienawiści. Konfl ikty etniczne w krajach. 
postkomunistycznych, Warszawa 2009,  s. 114.
52 G. A. A m i c z b a, Abchazja i Abchazy sriedniewiekowych gruzinskich powiestwowatelnych 
istocznikow, Tbilisi 1988, s. 3. 
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dłach etnonim Abchaz był synonimem Gruzina53. Racje posiada M. Lordki-
panidze pisząc że: „Jeżeli dla królów zjednoczonej Gruzji, tak samo jak dla 
Gruzinów, Abchaz nie był by takim samym Gruzinem, jak Egr, Kart, Kach…, 
to wtedy królowie Gruzji postarali by się zmienić swoją tytulaturę”54.
 Gdy w połowie XIII wieku królestwo Gruzji rozpadło się na dwa pań-
stwa, Abchazja nadal nie istniała jako samodzielne państwo, pozostawała 
ona częścią zachodnio-gruzińskiego państwa, a następnie w wyniku dal-
szych podziałów Imeretii. Pierwszy władca tego zachodnio-gruzińskie-
go państwa Dawid VI Narini nosił tytuł króla Abchazji oraz Imereti55. 
O gruzińskim charakterze ówczesnej Abchazji świadczy fakt, iż arabski 
autor z przełomu XIII/XIV wieku Abul-f-ida nazywa Suchumi „miastem 
Gruzji”56. Według relacji Piotra Geraldi z 1330 roku w Suchumi i jego 
okolicach mieszkali Gruzini57. W XIV wieku Suchumi weszło w skład 
księstwa Odiszi (Megrelia).
 Pod koniec XV wieku rozpoczął się w Abchazji trzystuletni okres 
tureckiego panowania. W roku 1451 turecka fl ota składająca się z 50 
okrętów, dowodzona przez Murad-beja dokonała zbrojnego desantu na 
abchaskim wybrzeżu. Ostateczny podbój Abchazji miał miejsce w roku 
1578, gdy Turcy zdobyli Suchumi. Ofi cjalnie Abchazja stanowiła turecki 
protektorat, a jej władcy byli zobowiązani do płacenia tureckim sułtanom 
daniny. W abchaskiej stolicy Turcy wybudowali twierdze Suchum-Kale.
 W XVI wieku następuje stopniowe zawężenie terminu Abchazja do 
etnicznie abchaskich ziem. Według gruzińskich badaczy w okresie tym 
ma miejsce społeczno-kulturowy regres. W rolniczej do tej pory Abchazji 
rozpowszechniło się pasterstwo, a kulty pogańskie zaczynają wypierać 
chrześcijaństwo. Jak już wspominałem w poprzednim podrozdziale gru-
zińscy historycy wiążą te przemiany z  napływem do Abchazji północno-
kaukaskich plemion. Według tych uczonych, współczesny etnos abcha-
ski ukształtował się dopiero na przełomie XVI-XVII wieku w wyniku 
wymieszania się autochtonicznej ludności (prawdopodobnie gruzińskiej) 
z północno-kaukaskimi przybyszami.
 W XVII wieku rozpoczynają się najazdy Abchazów na terytoria są-
siedniej Megrelii. Z rozkazu megrelskiego księcia Lewana II Dadiani 

53 Zob. G. P a i c z a d z e, Nazwanie Gruzji w ruskich pismiennych istocznikach. Tbilisi 1989.
54 M. L o r d k i p a n i d z e, op cit, s. 47. 
55 Zob. I. A. D ż a w a c h i s z w i l i, Soczinienia, III, Tbilisi, 1982, s. 68-95. 
56 G. B e r a d z e, G. A p a k i d z e, op cit, s. 76. 
57 Zob. W. K i k n a d z e, Latinskij istocznik o Gruzji XIV wieka. – Trudy Tbiliskowo Gosudarstwien-
nowo Uniwersiteta, t. 243, Tbilisi, 1983, s. 100-102. 
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w latach 30-tych na linii rzek Kelasuri i Kodori powstał obronny wał, któ-
ry miał uniemożliwić Abchazom dokonywanie napadów na jego ziemie58. 
Tereny na południowy-wschód od tej fortyfi kacji czyli współczesne rejo-
ny Gali i Oczamczire były w tym czasie zamieszkane przez gruzińską 
ludność. Według relacji francuskiego podróżnika z 1615 roku Lui Granża 
rejony te wchodziły w skład Megrelii59.  W drugiej połowie XVII wieku 
następuje intensyfi kacja abchaskich najazdów na Megrelię. Abchazowie 
grabili, mordowali oraz sprzedawali do tureckiej niewoli schwytanych 
gruzińskich chłopów. W ten sposób na przełomie XVII i XVIII wieku 
Abchazom udaje się podbić znaczną część megrelskich terytoriów aż do 
rzeki Inguri. Dopiero wtedy pojawia się abchaska toponimika na terenach 
od Suchumi do Inguri.

58 G. B e r a d z e, G. A p a k i d z e, op cit, s. 77. 
59 Zob. Sbornik materialow dlia opisania miestnostiej i pliemien Kawkaza, XLIV, Tyfl is, 1915, 
s. 31, 51, 52. 
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STUDIES OF THE GEORGIAN EPIGRAPHIC SOURCES
CARRIED OUT IN GEORGIA SINCE 1960s UNTIL NOW

by Ketevan Mania
Tbilisi

 As it is well known, basis for isolating epigraphic sources into a sepa-
rate branch is somewhat artifi cial. Such approach is due to the specifi city 
of a text bearer, not because of a social function of the sources, the lat-
ter one being common approach with respect to narrative and documen-
tary sources. For this reason, the sources of narrative and documentary 
type are isolated within the confi nes of the branch proper. In spite of this, 
scholars consider advisable to consider unity of epigraphic monuments 
as a specifi c kind of written sources. These sources, majority of which 
are engraved into permanent materials and which have reached us ex-
clusively in a form of originals, are specifi c from the viewpoint of their 
self-descriptiveness. Specifi city of work over them can be considered 
original.
 Studies of epigraphic sources in Georgia started in the 19th century, 
and are actively underway now. The paper presents history of studies 
of the Georgian epigraphic sources since 1960s until now. We will accentu-
ate on publication principles of inscriptions, as well as on the issues of their 
studies based on textual, chronological and execution techniques.
 Within the above-stated period of time, a number of articles dedi-
cated to the inscriptions found in the Georgian territory were published 
in different collections of works and journals by the following scholars: 
G. Abramishvili, Z. Aleksidze, L. Akhaladze, T. Barnaveli, D. Berdzen-
ishvili, N. Berdzenishvili, T. Jojua, T. Kaukhchishvili, D. Kldiashvili, 
I. Megrelidze, G. Otkhmezuri, N. Shoshiashvili, V. Silogava, Z. Skhirtladze, 
and V. Tsiskarishvili. The above-mentioned scholars have done their best 
from the viewpoint of revealing and publishing inscriptions, their paleo-
graphic analysis and dating. They have also compared the accounts found in 
the inscriptions with available historical data, promoting the source studies. 
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 The following works of interest concerning the Georgian epigraphic 
monuments, grouped according to the geographical principle, were pub-
lished: Inscriptions of Kakheti1, Svaneti2, Dmanisi3, Qvemo-Qartli4, 
Apkhazeti5, and Samegrelo-Apkhazeti6. Apart from the newly published 
inscriptions, the papers also comprise inscriptions published earlier. Cor-
rections, new readings and new dates for the latter are suggested.
 Inscriptions grouped according to architectural monuments (churches 
and monastic sites) were published: Manglisi7, Bolnisi8, Kumurdo9, Beta-
nia10, Mravaltskaro of Gareji11, Lavra of St. David and Udabno of Gareji12, 
Bedia13 and Pirghebuli14. The publications are supplemented with histori-
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1 T. B a r n a v e l i (kaxeTis istoriuli Zeglebis warwerebi. krebuli Sead-

gina da ganmartebebi daurTo T. barnavelma . Tb. 1961) Inscriptions on Historical 
Monuments from Kakheti. Compiled and supplied with commentaries by T. Barnaveli. Tbilisi 1961.
2 V. S i l o g a v a (svaneTis werilobiTi Zeglebi. I I .  teqstebi gamosacemad 

moamzada, gamokvlevebi da samecniero-sacnobaro aparati daurTo 

v. silogavam . Tb. 1988) Written Monuments from Svaneti. II. Texts prepared for publication 
and supplied with research and apparatus criticus by V. Silogava. Tbilisi 1988.
3 V. J a p a r i d z e (naqalaqar dmanisis qarTuli warwerebi. feodaluri sa-

qarTvelos arqeologiuri Zeglebi. IV. Tb. 1982) Georgian Inscriptions from the Site of 
an Ancient Town of Dmanisi. In: Archaeological Monuments of Feudal Georgia. IV. Tbilisi 1982. p.44-65.
4 V. S i l o g a v a (qvemo qarTlis warwerebi. dmanisi. I I . Tb. 2000) Inscriptions from 
Qvemo Qartli. In: Dmanisi. II. Tbilisi 2000. p.214-313.
5 L. A k h a l a d z e (afxazeTis epigrafika rogorc saistorio wyaro. Tb. 2005) Epigraphic 
Inscriptions of Apkhazeti as a Historical Source, Tbilisi 2005.
6 V. S i l o g a v a (samegrelo-afxazeTis qarTuli epigrafika. Tb. 2006.) The 
Georgian Epigraphic Inscriptions from Samegrelo-Apkhazeti. Tbilisi 2006.
7 T. B a r n a v e l i (manglisis taZris warwerebi. Tb. 1961) Inscriptions from the Church 
of Manglisi. Tbilisi 1961.
8 V. S i l o g a v a (bolnisis uZvelesi qarTuli warwerebi. Tb. 1994) The Most 
Ancient Georgian Inscriptions from Bolnisi. Tbilisi 1994.
9 V. S i l o g a v a (kumurdo taZris epigrafika. Tb. 1994) Epigraphic Inscriptions of the 
Kumurdo Church. Tbilisi 1994.
10 V. S i l o g a v a (beTaniis warwerebi. Tb. 1994) Inscriptions from Betania. Tbilisi 1994.
11 V. S i l o g a v a (warwerebi garejis mravalwyarodan (IX-XIII ss . ) . Tb. 1999) 
Inscriptions from Mravaltskaro of Gareji (9th-13th cc.). Tbilisi 1999.
12 D. K l d i a s h v i l i, Z. S k h i r t l a d z e (garejis epigrafikuli Zeglebi. tomi 

I .  nakveTi I .  wm . daviTis lavra, udabnos monasteri (XI-XVIII ss . ) .  ga-

mosacemad moamzades d. kldiaSvilma da z . sxirtlaZem. Tb. 1999) Epigraphic 
Monuments of Gareji. Vol. 1. Section 1. Lavra of St. David, the Monastery of Udano (11th-18th cc.). 
Prepared for publication by D. K l d i a s h v i l i and Z. S k h i r t l a d z e. Tbilisi 1999.
13 L. A k h a l a d z e (bediis taZris freskuli warwera da dadianTa manda-

turTuxucesobis sakiTxi. saistorio Ziebani. #2. 1999) Fresco Inscription from 
the Bedia Church and the Issue Concerning the Dadianis in the Position of a Mandaturtukhutsesi. 
Saistorio Dziebani. #2. 1999. p. 43-54.
14 T. J o j u a (pirRebulis monastris lapidaruli warwerebi. pir-

Rebulis monasteri: 1989 da 2002-2003 ww. kompleqsuri samecnie-

ro eqspediciebis Sedegeb i. Tb. 2005) Lapidary Inscriptions of the Monastery 
of Pirghebuli. In: N. B a k h t a d z e, T. J o j u a, N. K u p r a s h v i l i, L. M i r i a n a s h v i l i, 
K. Z e h n d e r. The Monastery of Pirghebuli: Results of the Multi-Disciplinary Scientifi c Expeditions 
of 1989 and 2002-2003. Tbilisi 2005. p.143-224.
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15 S. K a k a b a d z e (Строительная надпись Болнисского Сиона. saq. mec. akad. macne (istoriis 
seria), #3. 1984. Construction Inscription on the Sioni Church of Bolnisi. In: Matsne of the Geor-
gian Academy of Sciences (Historical Series), #3, 1984 (In Russian). p. 90-99. S. K a k a b a d z e 
(bolnisis taZris warweris Sesaxeb. mnaTobi . #5. 1985) About the Inscription of 
the Church in Bolnisi. In: Mnatobi. #5. 1985. p.149-154.
16 A. B o g v e r a d z e (Ziebani V s-is saqarTvelos istoriidan. saq . mec. 

akad. macne (istoriis seria) #4. 1985) Studies in the Georgian History of the 5th Cen-
tury. In: Matsne of the Georgian Academy of Sciences (Historical Series), #4, 1985. p. 159-177.
17 B. M c h e d l i s h v i l i (bolnisis sionis daTariRebisaTvis. saq . mec. akad. 

macne (istoriis seria) , #3. 1984.) For Dating of the Sioni Church of Bolnisi. In: Matsne 
of the Georgian Academy of Sciences (Historical Series). #3. 1984. p. 100-114.
18 R. P a t a r i d z e (qebai qarTulisa enisai. mnaTobi.  #7 1983) Praise of the Geor-
gian Language. In: Mnatobi. #7. 1983. p. 140-159. 

cal source analysis, which shows attempts of new approaches towards new 
textological and chronological interpretation of the inscriptions, as well as 
characterization of paleographic peculiarities of the inscriptions under con-
sideration. The papers are illustrated with photos and graphical outlines.
 Dating is the most important task in a process of studying epigraphical 
monuments. It is mainly based on results of paleographic analysis. Cor-
rect paleographic analysis predetermines successful study of other issues 
as well (dating, establishing historical events, etc.). Paleographic study was 
conducted in two directions: new epigraphic material was introduced into 
scientifi c circulation, and already published inscriptions were granted at-
tention from the viewpoint of their deeper analysis. In a process of dating 
inscriptions based on their paleographic peculiarities, scholars consider sig-
nifi cant correlation of the dating with historical data. Many papers of inter-
est were published from this point of view. Inscriptions of Sioni Church 
of Bolnisi are among them. Scholars had different opinions concerning 
dating of a construction inscription of the church. A number of scholars 
(E. Machavariani, N. Lomouri, V. Silogava) dated it to the second half of the 
5th century; others (S. Kakabadze, B. Mchedlishvili, A. Bogveradze, R. Pa-
taridze, V. Goiladze) dated it to the 4th century. Difference of the opinions in 
dating is caused mainly by different interpretation of the words which lack 
or are damaged in the inscription. According to S. Kakabadze, Peroz men-
tioned in the inscription was the local provincial governor (“nakhpeti” in 
Georgian). In his article, written in 1958 but published in 1985, the scholar 
took into consideration historical data and tied beginning of the construc-
tion with the name of Bakur, and its completion with the name of Parsman. 
As a result, S. Kakabadze dated the inscription to the time of reign of the 
above-mentioned individuals15. A. Bogveradze16, B. Mchedlishvili17 and 
R. Pataridze18 shared S. Kakabadze’s opinion. A number of scholars criti-
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19 N. L o m o u r i (bolnisis sionis sakiTxisaTvis. saq . mec. akad. macne 

(istoriis seria) , #3. 1984) On the Issue of the Sioni Church of Bolnisi. In: Matsne of the 
Georgian Academy of Sciences (Historical Series). #3. 1984. p. 115-129. N. L o m o u r i (kvlav 

bolnisis sionis daTariRebis sakiTxisaTvis. saq . mec. akad. macne 

(istoriis seria) , #3. 1986) Once Again on the Issue of Dating the Sioni Church of Bolnisi. 
In: Matsne of the Georgian Academy of Sciences (Historical Series). #3. 1986. p. 156-166.
20 E. M a c h a v a r i a n i (bolnisis sionis samSeneblo warwera. Tb. 1985) Con-
struction Inscription on the Sioni Church of Bolnisi. Tbilisi 1985.
21 V. S i l o g a v a (bolnisis uZvelesi qarTuli warwerebi. . .) The Most Ancient 
Georgian Inscriptions from Bolnisi…
22 V. G o i l a d z e (bolnisis sionis aSenebis sakiTxi Zveli qarTuli wy-

aroebis mixedviT. adreuli qristianoba da saqarTvelo. moxsenebaTa 

mokle Sinaarsebi. Tb. 1996) The Issue of Construction of the Sioni Church of Bolnisi Accor-
ding to the Old Georgian Sources. In: Early Christianity and Georgia. Proceedings. Tbilsi 1996. p. 5-6.
23 D. K l d i a s h v i l i (xovles eklesiis warwerebi. mravalTavi. XIII . Tb: 1986) 
Inscriptions of the Church of Khovle. In: Mravaltavi. XIII. Tbilisi 1986. p. 64-70. 

cized the above consideration, despite the fact that it is based on historical 
accounts. N. Lomouri considers the accounts concerning Peroz far from the 
historical reality, because provincial governor Peroz died long before Pars-
man’s reign. The scholar fi nds it strange that the grandfather’s father from the 
mother’s side is mentioned in the construction inscription19. E. Machavariani 
purposefully studied the inscription and dedicated a small book to it. Based on 
the paleographic (outlines of the letters), textological (content structure) and 
comparative (correlation between epigraphical data and historical accounts) 
analysis, the scholar supports traditional dating of the inscription to the sec-
ond half of the 5th century20. V. Silogava considers that by equating the name 
Peroz, mentioned in the inscription, with provincial governor Peroz was an 
attempt to tie the date of the inscription with possibly earlier times. The au-
thor shares A. Shanidze’s opinion that Peroz mentioned in the inscription is 
a Sassanid king of Iran, and suggests more precise chronological confi nes: 
he ties beginning of the construction work with the year 478 (the 20th year 
of Peroz I’s reign (459-484), as mentioned in the inscription), and its ending 
with 503 (the 15th year of Kavad’s reign (488-531))21. In the succeeding year 
V. Goiladze published an article in which he shares S. Kakabadze’s approach, 
and suggests more precise date22. He considers that Peroz mentioned in the 
inscription is a son-in-low of King Mirian, who converted to Christianity in 
338. Peroz started construction of the church probably shortly after the con-
version and fi nished it in 15 years time, i.e. in ca. 356-357. 
 In certain cases scholars applied comparative method for dating inscrip-
tions. This method was used by D. Kldiashvili when she suggested new date 
for inscriptions from Khovle: 1360s-80s instead of the beginning of the 14th 
century earlier suggested by I. Javakhishvili23. The same method was used 
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24 V. T s i s k a r i s h v i l i (gomewris warwera X-XI ss . saz . mec. gany. macne. 

#6. 1965) 10th-11th Century Inscription of Gometsari. In: Matsne of the Department of Social Scien-
ces. #6. 1965. p.184-187.
25 R. G o g o l a u r i (gomewris warweris daTariRebisaTvis. mesxeTi. I .  axal-

cixe. 1997) For Dating of the Inscription from Gometsari. In: Meskheti. I. Akhaltsikhe 1997. p. 7-12.
26 V. S i l o g a v a (epigrafikuli etiudebi da SeniSvnebi. `Ãeli~ da `simt-

kice~ sof. varianidan. saq . mec. akad. macne (istoriis seria), #4. 1990) 
Epigraphic Sketches and Comments. “Kheli” and “Simtkitse” from the Village of Variani. In: Matsne 
of the Georgian Academy of Sciences (Historical Series). #4. 1990. p. 78-120
27 N. B e r d z e n i s h v i l i (aZikvis warweris gamo. saqarTvelos istoriis sa-

kiTxebi. I. Tb. 1964) In Connection with the Inscription from Adzikva. In: Issues of the Georgian 
History. I. Tbilisi 1964. p. 272-282.
28 V. S i l o g a v a (xeoTis eklesiis axlad aRmoCenili warwera. mesxeTi . 
1997) Newly Discovered Inscription of the Church of Kheoti. In: Meskheti. 1997. p. 7-37.
29 L. C h i l a s h v i l i (nekresis uZvelesi qarTuli warwerebi da qarTuli 

damwerlobis istoriis sakiTxebi.  Tb. 2004) The Most Ancient Georgian Inscriptions 
of Nekresi and Issues of the History of the Georgian Script. Tbilisi 2004.

to date inscriptions from Gometsari. Initially they were dated to the 10th-11th 
century by V. Tsiskarishvili24. During the subsequent textological analysis 
R. Gogolauri took into consideration use of the diplomatic term “kheli” in 
one of the inscriptions and suggested 1010-1014 (the years of King Bagrat 
III’s reign) for its execution25. Two diplomatic terms, “kheli” and “simtkitse” 
(authentication signature), were taken into consideration for dating inscrip-
tion found on the church of Variani Mother of God. The inscription was pale-
ographically analyzed and dated by V. Silogava26. Inscription from Adzikva, 
accompanying a bas-relief on a church wall, is of interest from the viewpoint 
of authentication of a legal act. N. Berdzenishvili has analyzed the inscrip-
tion. He noted that the inscription is a signifi cant source of special value for 
social history. The scholar considers Shota, Gamrekel, Beshken and Varaz-
Bakur, mentioned in the inscription and depicted in the bas-relief, representa-
tives of a feudal family, who had power to authenticate deeds, whereas “serv-
ant Ichkat”, also mentioned in the inscription, probably was an individual 
who had commissioned the bas-relief for the glory of his lords27. Results of 
a new research on an inscription of Kheoti Church were published. The in-
scription is of interest for the 10th century Georgian reality: it refers to a lady 
as a donator28. From the viewpoint of important new fi ndings of special note 
are inscriptions of Nekresi. If the most ancient Georgian inscriptions earlier 
were known only from Bolnisi (fi rst half of the fi fth century) and Urbnisi 
(second half of the fi fth century) churches, lately more ancient inscriptions 
were revealed during archaeological excavations in Nekresi, L. Chilashvili 
has dated the Nekresi inscriptions to the period covering end of B.C. / fi rst 
centuries of A.D., not later than the fi rst half of the fourth century29.  
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30 A. B a r a m i d z e (samSvildis warweris darejani. mravalTavi. X. Tb. 1983) 
Darejan in the Inscription from Samshvilde. Mravaltavi. X. Tbilisi 1983. p. 144-147.
31 Sh. O n i a n i (vanis qvabTa ori poeturi warwera. Zeglis megobari. XI. 

1967) Two Poetic Inscriptions from the Vani Caves. In: Dzeglis Megobari. XI. 1967. p. 33-37.
32 T. B a r n a v e l i (usaneTis da wromis stelebis TariRisaTvis. saz . mec. 

gany. macne,  #1. 1969) For the Dates of Stelae from Usaneti and Tsromi. In: Matsne of the De-
partment of Social Sciences. #1. 1969. p. 191-208. 
33 T. B a r n a v e l i (abasTumnis erTi warweris Sesaxeb. saz . mec. gany. macne, 

#5. 1969) About an Inscription from Abastumani. In: Matsne of the Department of Social Sciences. 
#5. 1969. p. 139-142.
34 D. B e r d z e n i s h v i l i (warwera usaxelos eklesiidan. Zeglis megobari. 

#66. 1986) Inscription from the Church of Usakhelo. In: Dzeglis Megobari. #66. 1986. p. 21-27.
35 L. A k h a l a d z e (warwerebi jvarcmis gamosaxulebian filebze afxazeT-

Si. saistorio Ziebani. I. Tb. 1998) Inscriptions on Gravestones with Images of Crucifi xion 
from Apkhazeti. In: Saistorio Dziebani. I. Tbilisi 1998. p. 29-38.  
36 N. A n d g h u l a d z e (Tiris monastris warwerebi. sazogadoebriv mecnie-

rebaTa ganyofilebis macne,  #6. 1969) Inscriptions from the Monastery of Tiri. In: Mat-
sne of the Department of Social Sciences. #6. 1969. p. 195-208; G. M c h e d l i d z e (fitareTi 

monastris istoriidan (fitareTis monastris saflavis qvis warwe-

rebi). mravalTavi. XVIII. 1999) From the History of the Monastery of Pitareti (Gravestone 
Inscriptions of the Monastery of Pitareti). In: Mravaltavi. XVIII. 1999. p. 457-461.
37 I. M e g r e l i d z e (liaxvis xeobis warwerebi da sxva siZveleebi. Tsu 

Sromebi. 99. 1962) Inscriptions and Other Antiquities of the Liakhvi Gorge. In: Proceedings of 

 Certain scholars have attempted to trace literary parallels to the texts 
of the inscriptions. Based on the inscription from Samshvilde, which 
comprises name “Darejan”, A. Baramidze assumed that the prominent 
Georgian poet of the 12th century Shota Rustaveli picked up the names 
of his personages from the contemporary Onomastikon, i.e. from a set 
of proper names in certain delineated area30. A very rare and interest-
ing inscription-poem was revealed in cave convent of Vani. Sh. Oniani 
compared the revealed text with the texts of Medieval Georgian poems 
“Knight in the Tiger’s Skin”, “Tamariani” and “Abdulmesiani”, and con-
cluded that the Vani inscription dates to the 12th-13th centuries31. 
 Inscriptions of interest were revealed on stelae, gravestones and 
in burial stone boxes. When studying such inscriptions, the scholars main-
ly focus on establishing chronology of the fi ndings, and base their con-
siderations on paleographic and historical data.  A number o papers were  
published about stelae of Usaneti and Tsromi32 and stelae of Abastuma-
ni33; about the clay slab found in the churchyard of the village of Zeda 
Usakhelo34; about slabs bearing Crucifi xion images from Apkhazeti35; 
about epitaphs found on gravestones from Tiri and Pitareti36.
 Materials concerning the inscriptions recorded during fi eld expedi-
tions were included into papers and monographs dedicated to the fi eld 
studies. The studies resulted in publications on the inscriptions found on 
antiquities and gravestones from Liakhvi gorge37, and from the follow-
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ing provinces of Georgia: Samtskhe-Javakheti, Racha-Lechkhumi, and Im-
ereti38. Epigraphical monuments recorded in a process of fi eld expeditions 
accomplished by the Department of Historical Geography, I. Javakhishvili 
Institute of History and Ethnology, were published. Among them of special 
interest are the inscriptions from Qvemo Qartli39, Tseraqvi, and Trialeti40. 
 A number of publications of interest were dedicated to analysis 
of inscriptions from the viewpoint of their execution technique. Lapi-
dary inscriptions from East, West and South Georgia were published with 
such approach. They are included in the fi rst and second volumes of the 
Corpus of the Georgian Inscriptions41. A book dedicated to studies of the 
Georgian lapidary inscriptions of the 12th-13th centuries was published 
by G. Otkhmezuri. As is well known, a number of inscriptions dated 
to this period contain an image of a hand. These inscriptions are attributed 
to the group of royal enactments. They are considered important source 
for understanding certain issues of the socio-economic state in Georgia, 
the Tbilisi State University. 99. 1962. p. 237-244; I. M e g r e l i d z e (warwerebi da sxva 

siZveleebi ikorTaSi. saz . mec. akad. macne. #3. 1963) Inscriptions and Other 
Antiquities in Ikorta. In: Matsne of the Department of Social Sciences. #3. 1963. p. 170-185; I. M e -
g r e l i d z e (warwerebi da sxva siZveleebi ikorTaSi. saz . mec. akad. macne. 

#3. 1963) Inscriptions and Other Antiquities in the Liakhvi Gorge. In: Matsne of the Department of 
Social Sciences. #5. 1963. p. 202-218; I. M e g r e l i d z e (liaxvis xeobis warwerebi. 

saz . mecn. akad. macne. #6. 1969) Inscriptions from the Liakhvi Gorge. In: Matsne of the 
Department of Social Sciences. #6. 1969. p. 119-132; I. M e g r e l i d z e (liaxvis xeobis 

warwerebi. qarTuli wyaroTmcodneoba. III. Tb. 1971) Inscriptions from the Liakhvi 
Gorge. In: The Georgian Source Studies. III. Tbilisi 1971. p. 88-105; I. M e g r e l i d z e (siZve-

leebi liaxvis xeobaSi. I. Tb. 1984) Antiquities in the Liakhvi Gorge. I. Tbilisi 1984; 
I. M e g r e l i d z e (siZveleebi liaxvis xeobaSi. II. Tb. 1997) Antiquities in the Liakhvi 
Gorge. II. Tbilisi 1997.
38 G. B o c h o r i d z e (mogzauroba samcxe-javaxeTSi. Tb. 1992) Travels to Samtskhe-
Javakheti. Tbilisi 1992; G. Bochoridze (raWa-leCxumis istoriuli Zeglebi. Tb. 1994) 
Historical Monuments of Racha-Lechkhumi. Tbilisi 1994; G. B o c h o r i d z e (imereTis isto-

riuli Zeglebi. Tb. 1995) Historical Monuments of Imereti. Tbilisi 1995.    
39 D. M u s k h e l i s h v i l i (qvemo qarTlis istoriul geografiuli eqspedi-

ciis savele samuSaoTa Sedegebi. saqarTvelos istoriuli geografiis 

krebuli. I. Tb. 1960) Results of the Field Work During the Historic-Geographical Expedition to Qve-
mo Qartli. In: Collection of Works on the Georgian Historical Geography. I. Tbilisi 1960. p. 23-61.
40 D. B e r d z e n i s h v i l i (fanaskertelTa feodaluri sagvareulos isto-

riidan. saq . istoriuli geografiis krebuli. I. Tb. 1960) From the History of 
the Feudal Family of the Panaskertelis (In Connection with an Unknown Inscription of Tserakvi). 
In: Collection of Works on Georgian Historical Geography. I. Tbilisi 1960. p. 95-110. D. B e r d z e -
n i s h v i l i (TrialeTis ucnobi warwerebi. saq . istoriuli geografiis 

krebuli. VI. Tb. 1982) Unknown Inscriptions from Trialeti. In: Collection of Works on Georgian 
Historical Geography. VI. Tbilisi 1982. p. 3-28.
41 N. S h o s h i a s h v i l i (qarTuli warwerebis korpusi. I .  lapidaruli war-

werebi. I .  Seadgina da gamosacemad moamzada n . SoSiaSvilma. Tb. 1980) 
Corpus of the Georgian Inscriptions. I. Compiled and prepared for publication by N. S h o s h i a -
s h v i l i. Tbilisi 1980; V. S i l o g a v a (qarTuli warwerebis korpusi. II. Seadgina da gamosacemad 
moamzada v. silogavam. Tb. 1980) Corpus of the Georgian Inscriptions. II. Compiled and prepared 
for publication by V. S i l o g a v a. Tbilisi 1980.

STUDIES OF THE GEORGIAN EPIGRAPHIC

Pro Georgia 21.indd   133 20-06-2013   09:05:43



134

including the royal and princely landownership42. Construction lapidary 
inscriptions were also studied. As usual, ktetors and architects commis-
sioned such inscriptions43. Attempts to solve certain issues of paleogra-
phy, chronology and textology were made in the publications.
 Some other inscriptions were studied from the viewpoint of execution 
methods, including graffi ti, chased and fresco inscriptions from Svan-
eti44. A special interest was displayed to the fresco inscriptions in the 
Sioni Church of Ateni. Under the cover of the 11th century layer were 
discovered Georgian inscriptions in asomtavruli, nuskhuri and mkhedruli 
scripts. Inscription which dates wall paintings of the church was widely 
discussed. Based on a number of proofs (lack of the date, earlier con-
sidered to accompany the inscription; new results of textological study), 
consideration about execution of the inscription in the 11th century was 
rejected. G. Abramishvili arrived to the conclusion that the fi rst three lines 
of the inscription were executed on the fi rst, the most ancient layer of the 
plaster, and the fi ve remaining ones were written on a layer added during 
the restoration work later on45. Further, after the lapse of certain time, 
study of the inscription in infrared rays clarifi ed that there is no mention 
of Giorgi Novelisimos in the text, as considered earlier. The name of Lipar-
it Son of Toreli was found instead, who had commissioned renovation 
of paintings in the west apse of the church. Lack of the date in the inscrip-
tion gave G. Abramishvili one more proof for dating the inscription to the 
later period. The scholar considers that the inscription under consideration 

42 G. O t k h m e z u r i (XII-XIII saukuneebis mijnis qarTuli lapidaruli 

warwerebi rogorc saistorio wyaro. Tb. 1981) Georgian Lapidary Inscriptions 
of the Turn of the 12th Century to the 13th Century as a Historical Source. Tbilisi. 1981.
43 G. G a p r i n d a s h v i l i (1000 wlis samSeneblo warwera qoreTis ekle-

siaze. Zeglis megobari. #21. 1970) 1000 Years Old Construction Inscription 
on the Church of Qoreti. In: Dzeglis Megobari. #21. 1970. p. 54-61; R. G v e r d t s i t e -
l i (anCisxatis bazilikis samSeneblo warwera. mnaTobi. #1. 1987) 
Construction Inscription on Basilica of Anchiskhati. In. Mnatobi. #1. 1987. p. 143-145; 
V. S i l o g a v a (qtitoruli warweris fragmenti alaverdis taZris sa-

kurTxevelSi daviT aRmaSeneblis moxseniebiT. saq . mec. akad. macne 

(istoriis seria), #4. 1991) A Fragment of the Ktetor’s Inscription Comprising the Name 
of King David the Builder in the Sanctuary of Alaverdi Church. In: Matsne of the Georgian Aca-
demy of Sciences (Historical Series). #4. 1991. p. 83-97. G. N a r s i d z e (samSvildis sio-

nis samSeneblo warwera da taZris agebis TariRi. mnaTobi. #9-10. 1996) 
Construction Inscription of the Sioni Church of Samshvilde and Construction Date of the Church. 
In: Mnatobi. #9-10. 1996. p. 171-191;  
44 M. A k h a l a s h v i l i (X_XV ss. warwerebi svaneTis Weduri xelovnebis 

Zeglebze. Tb. 1987) Inscriptions of the 10th-15th cc. on Chased Icons from Svaneti, Tbilisi 1987. 
V. S i l o g a v a (zemo svaneTis grafitebi. svaneTi. II. Tb. 1979) Garffi ti from Zemo 
Svaneti. In: Svaneti. II. Tbilisi 1979.
45 G. A b r a m i s h v i l i (SeniSvnebi atenis sionis mxatvrobis TariRis Sesa-

xeb . saq . mec. akad. moambe,  XXX,  #5. 1963) Comments on the Date of Frescoes from the 
Sioni Church of Ateni. In: Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, v. 30, # 5, 1963. p. 685-690.
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was executed in the 16th century46. New inscriptions were revealed on the 
walls of the Sioni Church of Ateni. They comprise accounts about scaffold-
ing put up against the church façade at the end of the 10th century, or at the 
turn of the century. The new fi nding turned down assumption of certain Ar-
menian scholars that Todosak, individual of Armenian origin mentioned in 
one of the inscriptions, could have been an architect of Sioni Church. At the 
same time, this fi nding backed up previous considerations of the Georgian 
scholars that Todosak was a foreman who managed restoration work of the 
signifi cantly damaged church in the second half of the 10th century, when 
the façades and dome were repaired47. Monographs by G. Abramishvili and 
Z. Alexidze dedicated to certain inscriptions were published. G. Abramish-
vili has studied Stepanoz Mampali’s inscription, which is the most ancient 
among the fresco inscriptions. The inscription gives accounts of interest 
about history of Georgia. These events are associated with the name of 
Stepanoz Erismtavari48. The scholar after comparison of inscription data 
with historical accounts considers that under the king “crowned by God” 
mentioned in the inscription, probably King Archil II is to be implied49. 
A monograph was dedicated to deciphering of a rhymed poem and phrases 
from the Tetraevangelium on the walls of the Sioni Church of Ateni50. 
 Quite many fresco inscriptions were documented in Gareji monastery 
complex. Since 1967 expeditions of Sh. Amiranashvili Museum of the Geor-
gian Art have been working at the site. Many inscriptions of interest were 
revealed during the expeditions. The documented inscriptions and results of 
their analysis were published by G. Abramishvili51. Z. Skhirtladze has studied 
inscriptions of the Sabereebi Monastery of Gareji52. A special expedition was 

46 G. A b r a m i s h v i l i (atenis sionis saqtitoro warwera. Zeglis megobari, 

XIX. 1969) Ktetor’s Inscription from the Sioni Church of Ateni. In: Dzeglis Megobari, #19, 1969. p. 30-37.
47 G. A b r a m i s h v i l i (daviT garejelis cikli qarTuli kedlis mxatvro-

baSi. Tb. 1972) Cycle of David of Gareji in the Georgian Wall Painting. Tbilisi 1972. p.  35-55; 
G. Abramishvili (atenis sionis ucnobi warwerebi. saq. mec. akad. macne (istoriis seria), #2. 1976) 
Unknown Inscriptions from the Sioni Church of Ateni. In: Matsne of the Georgian Academy of 
Sciences (Historical Series), #2, 1976. p. 170-176.
48 G. A b r a m i s h v i l i (stefanoz mamflis freskuli warwera atenis sionSi. 

Tb. 1977) Fresco Inscription of Stepanoz Mampali in the Sioni Church of Ateni. Tbilisi 1977. 
49 G. A b r a m i s h v i l i (atenis sionis sami grafito. mnaTobi. #9. 1984) Three 
Graffi ti from the Sioni Church of Ateni. In: Mnatobi, #9, 1984. p. 159-160.
50 Z. A l e x i d z e (atenis sionis oTxi warwera. Tb. 1983) Four Inscriptions from Sioni 
of Ateni. Tbilisi 1983. 
51 G. A b r a m i s h v i l i (daviT garejelis cikli. . .) Cycle of David of Gareji in the 
Georgian Wall Painting…
52 Z. S k h i r t l a d z e (sabereebis freskuli warwerebi. Tb. 1972) Fresco Inscriptions 
from Sabereebi. Tbilisi 1972.
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launched in 1984-1985 for documenting and studying pilgrimage inscriptions 
of Gareji53. In 1994, expedition of the Fund of Science “Udabno” discovered 
earlier unknown cave monastery in Gareji and named it Mrvaltskaro. Infor-
mation about the Georgian alphabet comprising 38 letters scratched on a wall 
of a small chapel of the newly discovered monastery, which later on was stud-
ied by V. Silogava and results of the study published in his monograph, was fi rst 
introduced into scientifi c circulation by T. Jojua and L. Mirianashvili54. Among 
others, the most ancient inscription in Gareji, comprising date, was documented 
in the same chapel and published55. Fresco inscriptions from Qolagiri of Gareji 
were introduced into scholarly circulation, allotting them a chapter in a book on 
study of the fresco portraits of historical personages56. Based on correspond-
ing argumentation, identity and confessional attribution of Hovanes, an author 
of the Georgian and Armenian inscriptions in Udabno of Gareji, was established. 
After studying Armenian manuscripts copied in an Armenian church in the city of 
Tbilisi by certain Hovanes, and taking into consideration coincidence of the name, 
time and area of activity of the two individuals, T. Jojua suggested that the author 
of the inscriptions and the copier was the same person. Taking into consideration 
content of the Armenian manuscripts, the scholar concluded that Hovanes was a 
Monophisite priest57. Publication and analysis of inscriptions important for the 
study of monasticism in Gareji was suggested by L. Mirianashvili. Inscription left 
by the cave complex dweller monk Zosime-Pimen was documented, analyzed and 
dated to the fi rst half of the 13th century. Based on the analysis of the inscriptions 
from a cave complex in Chichkhituri of Gareji, the scholar suggests conclusions 
important both for the study of monastic activities, and for establishing more precise 
chronological confi nes of historical events. Taking into consideration dating of the 
graffi ti scratched  by Iovane (attributed by the scholar to the 11th-12th centuries), 

53 D. K l d i a s h v i l i (avag aTabagis warwera garejis mravalmTis udabnos 

monasterSi. mravalTavi. XVIII. Tb. 1999) Inscription of Avag Atabeg in the Udabno 
Monastery of Gareji. In: Mravaltavi: XVIII. Tbilisi 1999. p. 431-448.
54 T. J o j u a, L. M i r i a n a s h v i l i (garejis mravalmTis istoriis axali furc-

lebi, Zeglis megobarSi #3/94, 1996)  A New Page in the History of Gareji. In: Dzeglis 
Megobari. 3/94. 1996. p. 41-43.
55 V. S i l o g a v a (TariRis aRmniSvneli warwera garejis mravalwyrodan. 

saq . mec. akad. moambe. 158. #1. 1998) The Dated Inscription-Graffi ti from Mravaltskaro of 
Gareji. In: Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 158. #1. 1998. p. 209-213; V. S i l o g a -
v a (warwerebi garejis mravalwyarodan...) Inscriptions from Mravaltskaro of Gareji…
56 Z. S k h i r t l a d z e (istoriul pirTa portretebi garejis mravalmTis 

qolagiris monasterSi. Tb. 2000) Portraits of Historical Figures in the Qolagiri Monastery 
of Gareji. Tbilisi 2000.
57 T. J o j u a, (garejis udabnos monastris 1467  wlis qarTuli da somxuri 

warwerebis avtoris vinaobis identifikaciisaTvis. Analecta  Iber ica . I. 

Tb. 2001) On Identifi cation of the Author of the Year 1467 Georgian and Armenian Graffi ti from 
Udabno Monastery of Gareji. In: Analecta Iberica. I. 2001. p. 146-156.
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he proposes a new date for launching monastic activities in Chichkhituri: 11th-12th 
centuries, instead of the 11th-13th centuries suggested earlier58. Z. Alexidze has sug-
gested new date for the inscription from Chvabiani Church. Based on paleographic 
peculiarities and historical data the author suggested a new date – 10th century, in-
stead of the 11th century earlier proposed by V. Silogava59. 
 Within the period under consideration important variety of the Georgian 
inscriptions, namely of the ones found on church bells was studied. Georgian 
and Russian inscriptions of bells were studied and published by V. Tsiskarish-
vili. He has noted importance of the inscriptions for studying of the economic 
history of the country. The scholar places emphasis on bulk import of the Rus-
sian bells into Georgia since Late Middle Ages60. Inscriptions on chased and 
painted icons preserved in Svaneti were also given attention of the scholars61.
 Longstanding experience of the Georgian scholars and importance of ob-
tained results necessitated need for compilation of a collection of epigraphic 
sources. The task was realized in 1980s, when publication of a Corpus of the 
Georgian Inscriptions was started. The inscriptions were grouped according 
to the types of script, selected by the geographic-chronological principle, fully 
equipped with apparatus criticus, illustrated with graphical outlines and photos 
of the inscriptions. Apart from the inscriptions published earlier, the newly docu-
mented material is presented; new interpretations and dates are given. The study 
has shown that Qvemo Qartli, in difference from Kakheti, Samtske-Javakheti and 
other communities of South Georgia, is rich in inscriptions of the 5th-9th centuries. 
West Georgia lacks inscriptions which date earlier than the 9th century. As the 
most ancient inscriptions were documented in Qartli, the fi rst volume of the Cor-

58 L. M i r i a n a s h v i l i (garejis adreuli monasticizmi da CiCxituris zo-

sime-pimenis kerZo samlocvelos moxatulobis programa, rogorc be-

ruli cxovrebis arsis anarekli. Analecta Iberica. I. Tb. 2001) Early Monasticism in 
Gareji, and the Programme of Murals from Zosime-Pimen’s Oratory at Chichkhituri Skete as Mani-
festation of the Essence of Monastic Life. In: Analecta Iberica. I. Tbilisi 2001. p. 164-241.
59 Z. A l e x i d z e (Cvabianis macxovris eklesiis freskuli warwerebis Ta-

riRisaTvis. saq . mec. akad. macne (istoriis seria) , #3. 1978) For Dating Fresco 
Inscriptions from the Church of Our Lord of Chvabiani. In: Matsne of the Georgian Academy of 
Sciences (Historical Series), #3, 1978. p. 171-177.
60 V. T s i s k a r i s h v i l i (qarTuli zarebi. saq . mec. akad. macne (istoriis 

seria), #1. 1982) Georgian Bells. Matsne of the Georgian Academy of Sciences (Historical 
Series). #1. 1982. p. 153-166; V. T s i s k a r i s h v i l i (rusul zarebze moTavsebuli 

qarTuli warwerebi. saq . sax . muzeumis moambe. 39-B. 1987) The Russian Bells 
with Georgian Inscriptions. In: Bulletin of the Georgian State Museum. 39-B. 1987. p. 64-65; 
V. T s i s k a r i s h v i l i (qarTuli warwerebi rusul zarebze. saq . sax . muzeu-

mis moambe. 42-B. 1997) Georgian Inscriptions on the Russian Bells. In: Bulletin of the Georgian State 
Museum. 42 - B. 1997. p. 254-259.
61 R. K e n i a, V. S i l o g a v a (uSguli. Tb. 1986) Ushguli. Tbilisi 1986.
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pus of Inscriptions was dedicated to the monuments of East and South Georgia62. 
Over 200 lapidary inscriptions dating to the 5th-10th centuries were published. 
As the majority of these inscriptions were not dated earlier, the scholars involved 
had to do their best for dating them based on paleographic peculiarities and 
content. The second volume of the Corpus is dedicated to lapidary inscriptions 
of west Georgia documented and studied by V. Silogava63 (Silogava 1980a). 
Chronologically the inscriptions cover the period of the 9th-13th centuries. The 
third volume of the Corpus is dedicated entirely to the inscriptions of the Sioni 
Church of Ateni64 (Abramishvili, Alexidze 1983). This marvelous example of 
the medieval architecture abounds in lapidary and fresco inscriptions and pilgrim 
graffi ti in several scripts. Of note are numerous fresco inscriptions revealed under 
the upper layer of wall paintings. When discussing inscriptions found on architec-
tural monuments, we have already mentioned an inscription which has provided 
date for construction of the church. Apart from already published inscriptions 
(part of them were published in 1950s by T. Barnaveli), the volume was enriched 
with pilgrim, supplication and memorial graffi ti scratched on the façades and 
in the interior of the church. 
 The study has shown that Georgian epigraphic material was intensely re-
searched within the period of consideration. A large number of different type 
publications were carried out. Among them are both specifi c studies concern-
ing exclusively inscriptions, and researches which apply epigraphic materials 
for historical reconstructions. The publications were grouped into two catego-
ries, the fi rst of which concerns system-defi ned collections, and the other one 
considers publications dedicated to the research of specifi c issues.  Principles 
used for publication of the inscriptions were accentuated. Clarifi cation of pale-
ographic and chronological issues is considered the main problem on which 
the publications focus on. Correct paleographic interpretation of the inscrip-
tions guarantees high quality of the further research. Historical and textologi-
cal methods, as well as comparative criteria were used for dating inscriptions. 
A number of good works was created. These publications have assisted in solv-
ing problems of scholarly interest in history and source studies. 

62 N. S h o s h i a s h v i l i (qarTuli warwerebis korpusi. I...) Corpus of the Georgian Inscrip-
tions.I…
63 V. S i l o g a v a (qarTuli warwerebis korpusi. II...) Corpus of the Georgian Inscrip-
tions. II…
64 G. A b r a m i s h v i l i (qarTuli warwerebis korpusi. I I I .  gamosacemad 

moamzades, gamokvleva da saZieblebi daurTes g. abramiSvilma da 

z . aleqsiZem. Tb. 1983) Z. A l e x i d z e. Corpus of the Georgian Inscriptions. III. Prepared for 
publication, and supplemented with research and indexes by G. A b r a m i s h v i l i, Z. A l e x i d z e. 
Tbilisi 1983.
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1 Początki polskich badań kaukaskich należy wiązać z XVIII wieczną aktywnością duchownych, 
jak Tadeusz Krusiński, i takich badaczy, jak Jan Potocki. Ich efektem były pierwsze opisy Kaukazu 

Pro Georgia, 2011, t. 21, s. 139-162

POLSKI OBRAZ KAUKAZU – OD RELACJI ZESŁAŃCÓW
I  PODRÓŻNIKÓW DO PUBLIKACJI NAUKOWYCH

napisał Andrzej Furier
Szczecin

 Zainteresowanie Kaukazem w Polsce ma długą tradycję, sięgającą końca 
Średniowiecza. Napisano już o tym dużo i nie ma potrzeby kolejny raz 
powtarzać informacji o polsko-kaukaskich kontaktach politycznych i han-
dlowych sprzed kilku wieków oraz szukaniu przez szlacheckich badaczy 
na Kaukazie siedziby Sarmatów. 
 Po rozbiorach kontakty polsko-kaukaskie przeszły poważną przemianę. 
Dzięki temu, że część ziem polskich i prawie cały Kaukaz znalazły się w grani-
cach Cesarstwa Rosyjskiego, kontakty te uległy znaczącemu ożywieniu. Miały 
one inny niż dawniej charakter, ponieważ Polacy przebywający na Kaukazie 
i Kaukazczycy trafi ający na ziemie polskie byli poddanymi rosyjskiego monar-
chy. Obie grupy swoje peregrynacje w XIX w. rzadko odbywały dobrowolnie. 
Regułą było przymusowe zesłanie lub skierowanie do odbywania służby cy-
wilnej lub wojskowej w obcym otoczeniu. Mimo tych ograniczeń zwiększyła 
się znacząco intensywność kontaktów polsko-kaukaskich. Obejmowały one 
także nowe, dawniej nie realizowane obszary aktywności, z kulturą i badani-
ami naukowymi włącznie. Wyjątkowe miejsce w tych działaniach zajmowały 
od dawna Gruzja i Armenia, za przyczyną bliskości konfesyjnej i handlu mod-
nymi w Polsce przedmiotami orientalnymi. W XIX w. gruzińska stolica jako 
regionalne centrum skupiała najliczniejszą polską kolonię na Kaukazie. Miała 
ona ogromny wkład w rozwój polskich badań kaukazoznawczych, których 
wyniki publikowano także w języku polskim. Dlatego odtąd można mówić 
o powstaniu polskiego kaukazoznawstwa, które rozwijało się intensywnie 
w XX w. Kształtowało ono wspólnie z dziełami autorów obcych polski obraz 
odległego regionu, już nie jako mitycznej siedziby sarmackich przodków, ale 
ważnego fragmentu pogranicza Europy i Azji1.
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 Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie dokonywały się 
w polskim oglądzie kaukaskiej rzeczywistości w ostatnich dwóch stul-
eciach. Kontakty polsko-kaukaskie były w tym okresie najintensywnie-
jsze, podobnie jak wkład w jego eksplorację. Na zasadzie wzajemności 
Polska stała się dla mieszkańców Kaukazu ważnym krajem europejskim, 
który odgrywał rolę pośrednika w kontaktach z kulturą europejską. Jed-
nym z następstw tego procesu były podjęte w XX w. próby zbliżenia 
politycznego. W artykule skupimy jednak uwagę na tych elementach, 
które prowadziły do zmiany sposobu opisywania Kaukazu w Polsce2. 
Artykuł nie ma charakteru informacji bibliografi cznej. Dlatego zostaną 
w nim przywołane tylko wybrane publikacje, uznawane przez autora 
za reprezentatywne dla scharakteryzowania kolejnych okresów budow-
ania współczesnej wizji regionu w Polsce. Najwięcej uwagi poświęcono 
polskim badaniom dotyczącym historii i współczesności Kaukazu, 
przywołano także literaturę obcą tłumaczoną na język polski. Odgrywa 
ona bowiem, nie zawsze zasłużenie, ważną rolę w kształtowaniu polsk-
iego obrazu Kaukazu3.
 Polska literatura kaukaska powstawała już w XVIII w., jednak 
tworzyły ją początkowo nieliczne prace publikowane w języku łacińskim 
i francuskim. Większość po dzień dzisiejszy nie doczekała się wydań 
w języku polskim, co skutecznie ograniczało ich oddziaływanie na pol-
skie społeczeństwo. Publikacje te często były lepiej znane na Zachodzie 
niż w naszym kraju, gdzie wiedza o nich jest ograniczona po dzień dz-
isiejszy. Dlatego doceniając znaczenie pionierskich opisów kaukaskich 
stosunków politycznych i społecznych Tadeusza Krusińskiego i badań 
z zakresu Jana Potockiego, zaczniemy wywody od wieku XIX. Swoją 
drogą to smutne, że po dzień dzisiejszy większym uznaniem wielu badac-
zy cieszą się publikacje autorów zachodnich, jak Julius Klaproth, który 
karierę zaczynał jako sekretarz Potockiego. Od niego nauczył się prow-

opublikowane w językach obcych. Por. T. K r u s i ń s k i, Relatio de mutationibus Regni Persorum, 
Roma 1727; tenże, Tragica vertentis belli Persici historia, Leopolli 1740; także dwie prace o rewolu-
cji perskie opublikowane w 1731 i 1733 r. Rozprawę doktorską na ten temat obronił w Uniwersytecie 
Warszawskim Dawid Kolbaia. W drugiej połowie XVIII w. badania te z innej perspektywy, Kaukazu 
Pónocnego kontynuował J. P o t o c k i, Voyage dans les steps d’Astrakhan et du Caucases, t. 1-2, 
Paris 1829.
2 Podobną próbę omówienia podjął wcześniej H. P a p r o c k i, Studia kartwelologiczne w Polsce 
(1920-2003) „Pro Georgia” nr 11, 2004, s. 5-10.  
3 Nie zawsze doceniany jest polski wkład pośrednika między Kaukazem a Europą. A przecież 
Polacy zasłużyli się jako tłumacze wybitnych dzieł literatury kaukaskiej na języki europejskie. 
Por. A. F u r i e r, Kultura europejska a gruzińska – z historii wzajemnych oddziaływań „Studia Euro-
pea Gnesnensia” 2010, t. 1-2, s. 119-139
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adzenia badań i za pieniądze polskiego arystokraty zrealizował potem 
własne projekty naukowe4. 
 Wróćmy jednak do wieku XIX, gdy powstała najliczniejsza grupa 
polskich opracowań na temat Kaukazu, z których tylko część doczekała 
się publikacji. Biorąc pod uwagę kwalifi kacje twórców oraz zawartość 
ich dzieł można je podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy 
opracowania o charakterze wspomnieniowym osób zesłanych na Kau-
kaz, odbywających tam służbę lub podróżujących po regionie, którzy 
swoje wspomnienia wzbogacili o informacje na temat jego historii 
i geografi i. Powstały dzięki temu interesujące opisy różnych części Kau-
kazu, posiadające jednak bardzo zróżnicowaną wartość poznawczą. 
Niekiedy w dosyć dowolny sposób traktują one kaukaską rzeczywistość, 
promując bardziej osobę autora i jego przeżycia niż wiedzę o Kauka-
zie. Wymieńmy tylko najbardziej popularne relacje tego typu Mateusza 
Gralewskiego i Hipolita Jaworskiego, napisane wiele lat po opuszczeniu 
przez nich Kaukazu5. Obraz regionu jest tam kreślony przez pryzmat 
osobistych doświadczeń i emocji. Relacje wspomnieniowe popularność 
zawdzięczały także temu, że ich autorzy wywodzili się często z grupy 
zesłańczej, podawali więc także informacje o losach polskich zesłańców 
na Kaukazie. Znacznie cenniejsze pod względem wartości informa-
cyjnej były mniej znane relacje osób odbywających na Kaukazie służbę 
wojskową lub zajmujących tam wysokie stanowiska w rosyjskiej admin-
istracji lub wojsku, a dzięki temu posiadających dostęp do informacji. Nie 
mając jednak za sobą karty walki niepodległościowej byli oni narażeni na 
niechęć czytelników, szukających w podobnych publikacjach potwierdze-
nia swoich tęsknot i marzeń o wolnej Polsce. Przykładem takich nader 
wartościowych poznawczo publikacji, są dzieła Juliusza Strutyńskiego, 
niezbyt chętnie cytowane nawet przez badaczy6. 
 W zarysowanym powyżej podziale publikacji o Kaukazie zawierała 
się nawiązująca do dawnej, sarmackiej wizji tego regionu, skłonność 
do jego mitologizowania. W związku z tym, że większość polskich re-
lacji z Kaukazu opublikowanych w XIX w. miała charakter popularnych 
opisów podróży po regionie, brakowało ich naukowej krytyki. Powie-
4 Przykładem takiego opisywania badań kaukaskich jest wiele, z nowszych opracowań warto przyto-
czyć omawianą dalej książkę Charlesa Kinga Widmo wolności. Historia Kaukazu, Kraków 2010.
5 O tych i innych opisach stworzonych przez zesłańców w książce Michała Janika, Dzieje Polaków 
na Syberii, Kraków 1928.
6 Por. J. S t r u t y ń s k i, Kilka badań geologicznych i dziejowych Kaukazu, Berlin 1857. Także inne 
publikacje wydane w Wilnie i Krakowie, zawierające wartościowe informacje o Kaukazie i jego 
mieszkańcach. Autor ten czeka nadal na swojego biografa.
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7 Ten mit wspólnej walki z Rosjanami przy boku Szamila obalają mało popularne wspomnienia Ka-
rola Kalinowskiego, Pamiętniki mojej żołnierki u Szamila od roku 1844 do 1854, Warszawa 1883. 
Okrucieństwa wojny kaukaskiej z obu stron opisywali także inni Polacy odbywający służbę woj-
skową na Kaukazie. Problem ten, podobnie jak o polskiej aktywności niepodległościowej na terenie 
Kaukazu autor opisał w książce Polacy w Gruzji (Warszawa 2009), w rozdziale Kaukaz w planach 
politycznych polskiej emigracji niepodległościowej, s. 182-210. tam także o znaczeniu aktywności 
Sadyka paszy (Michała Czajkowskiego) i jego publikacje.

lano potem zawarte tam stereotypowe poglądy na temat historii Kaukazu 
i jego mieszkańców. Podział między nimi a rządzącymi Rosjanami był 
czarno-biały i odzwierciedlał panujący w całej zachodniej publicystyce 
tego czasu „mit dobrego dzikusa”. Odnoszący się do terenów odległych 
od metropolii, oznaczał on zgodę na przypisywanie cech pozytywnych 
rdzennym mieszkańcom danych terenów, z równoczesnym oskarżaniem 
o wszystko co najgorsze sił zewnętrznych. Na Kaukazie ich rolę pełnili 
agresywni sąsiedzi – Rosja, Turcja i Persja, przy czym w polskich pub-
likacjach stosunek do dwóch państw muzułmańskich był często mniej 
krytyczny niż do pierwszego; przecież zaborcy. Tylko nieliczni au-
torzy potrafi li wykazać się obiektywnym spojrzeniem na rzeczywistość 
i swoje opisy Kaukazu wzbogacali o informacje na temat historii i kul-
tury opisywanych krajów. Niektórzy rzetelnie opisywali wydarzenia, 
których byli świadkami. Jednak te relacje nie zawsze spotykały się 
z dobrym przyjęciem czytelników, często nie trafi ały do druku. Jest 
to szczególnie dobrze widoczne w stosunku autorów do wydarzeń wo-
jny kaukaskiej toczonej przez Rosję z narodami Kaukazu Północnego. 
Wielu polskich autorów dostrzegała w góralach kaukaskich, życzeniowo 
zresztą, sojuszników w walce o niepodległość Polski. Zapominano, 
że dla mieszkańców Kaukazu Polacy w rosyjskich mundurach byli takimi 
samymi wrogami, jak Rosjanie. I tak byli zazwyczaj traktowani. W XIX 
w. odróżniali Polaków od Rosjan tylko nieliczni wykształceni mieszkańcy 
Kaukazu, co prowadziło często do współpracy w dziedzinie literatury.  
Mimo to mit wspólnej walki z Rosją na Kaukazie, skutkujący nieudaną 
próbą stworzenia tam polskich legionów przez obóz Adama Jerzego Czar-
toryskiego, promowany był najsilniej na emigracji i funkcjonował aż po 
wiek XX. Publikowane na emigracji teksty o ułanach służących pod ro-
zkazami imama Szamila były zabiegiem propagandowym, nie mającym 
nic wspólnego z rzeczywistością. Podobnie zresztą jak raporty agentów 
hotelu Lambert w sprawie możliwości stworzenia z polskich dezerterów 
legionów na Kaukazie. Próby ich realizacji zakończyły się całkowitym 
niepowodzeniem7. 
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8 Dodajmy, że w wielu przypadkach takie relacje publikowano w gazetach, podobnie zresztą jak w prze-
szłości wiersze polskich romantyków inspirowane pobytem na Kaukazie, tłumaczenia poezji kaukaskich 
i inne ciekawostki na temat regionu. Charakterystyczne jest zainteresowanie tylko tym co aktualnie się 
dzieje i opieranie się głównie na informacjach z serwisów światowych. Różnica między tymi źródłami jest 
zasadnicza wszyscy polscy korespondenci prasy w XIX w. byli na Kaukazie długi czas i znali go dobrze, 
współcześni dziennikarze zazwyczaj korzystają z przekazów w mediach elektronicznych.
9 W popularnej formie opisały to M. F i l i n a, D. O s s o w s k a, Losy Polaków na Kaukazie, cz. 1.” 
Tbiliska grupa” polskich poetów zesłańczych, Tbilisi 2007. W Polsce znacznie wartościowszą pu-
blikację poświęconą jednemu z najważniejszych członków grupy opublikowała Elżbieta Lijewska, 
Szkice kaukaskie. O twórczości wygnańczej Władysława Strzelnickiego, Poznań 1998. Zestawienie 
obu wymienionych prac pozwala porównać dwa sposoby wykładu na ten temat.

 Sposób opisywania kaukaskich przemian przez większość polskich 
autorów aż do połowy XIX w. daleko odbiegał od rzetelności naukowej. 
Pisanie z tezą i jednostronność wywodów charakteryzowały to pisarstwo, 
którego cele często splatały się z potrzebami aktualnej polityki. Można 
w tym z łatwością dostrzec bliskość do relacji współczesnych dzien-
nikarzy, których także niekiedy bardziej interesuje walor zaciekawienia 
wiadomością odbiorcy, niż to na ile jest ona prawdziwa. Doceniając znac-
zenie publikacji z tej grupy dla kształtowania współczesnej wizji kau-
kaskich przemian w Polsce, trzeba jasno podkreślić ograniczoność ich 
narracji, a przez to wartości dla rozwijania polskich badań kaukaskich. 
Trzeba jednak uznać ich znacznie jako elementu popularyzowania prob-
lematyki, dzięki dużym nakładom tych wydawnictw w Polsce8.
 Już w połowie XIX w. pojawiały się pierwsze polskie próby prow-
adzenia badań naukowych na Kaukazie z zakresu historii i literaturo-
znawstwa. Odbiegały one od opisanej wyżej pierwszej grupy praca 
paranaukowych. Można je uznać za naukowe, ponieważ podejmowały 
próbę badań wybranych dziedzin kaukaskiej rzeczywistości stosując me-
tody i techniki badawcze wówczas obowiązujące w nauce. Do pionierów 
tych badań należeli członkowie grupy polskich poetów kaukaskich, która 
jako pierwsza nawiązała kontakty z wybitnymi twórcami kaukaskimi. Ich 
działalność jest dobrze znana, dodajmy więc tylko, że nazwa tej grupy 
jest raczej umowna. W rzeczywistości zaliczani do niej literaci i zesłańcy 
obok zainteresowania własną twórczością poetycką opartą o motywy 
kaukaskie, zajmowali się także poznawaniem literatury, historii i zwyc-
zajów mieszkańców Kaukazu. Dokonali pierwszych przekładów dzieł 
kaukaskich literatów, nawiązali z nimi kontakty. Największą ich zasługą 
było zapoznanie polskich czytelników z narodowym eposem gruzińskim 
Szoty Rustawelego Rycerz w tygrysiej skórze i innymi dziełami literatury 
kaukaskiej. Obok tego niektórzy podjęli, z różnym powodzeniem, trud 
opisania Kaukazu i jego mieszkańców w oparciu o własne obserwacje9. 
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Niektórzy zaliczani do grupy pisarze podejmowali także próby badań 
o charakterze naukowym w dziedzinie etnografi i, geologii i innych, po 
dzień dzisiejszy mało znane w Polsce, bo w wielu wypadkach nie zostały 
opublikowane (wcale lub w języku polskim). Sztandarową postacią tej 
grupy był Tadeusz Łada-Zabłocki, ale dla rozwijania kaukaskich badań 
naukowych większe znaczenie mieli mniej znani członkowie grupy, jak 
Władysław Strzelnicki, Juliusz Strutyński, Florian Zieliński, Władysław 
Jurkowski10.
 Całkowicie nowym zjawiskiem był instytucjonalny rozwój badań 
naukowych na Kaukazie, jaki dokonał się od połowy XIX w. za sprawą 
stworzenia specjalnych instytucji, jak Kaukaski Oddział Rosyjskiego Ce-
sarskiego Towarzystwa Geografi cznego i Muzeum Kaukaskie. Wśród ich 
twórców byli Polacy, Niemcy, Rosjanie, a z czasem także przedstawiciele 
miejscowej ludności. Wobec braku wyższych uczelni na miejscu, studenci 
z Kaukazu kończyli wtedy uczelnie rosyjskie (najwięcej Gruzinów). Nie 
zawsze pozwalano im na podjęcie pracy na Kaukazie, dlatego wybierając 
drogę kariery naukowej z reguły realizowali ją na uczelniach rosyjskich. 
Dzięki temu w XX w. powstawała miejscowa kadra uczelni wyższych. 
    Wśród pierwszych Polaków zaangażowanych w budowanie nauki kau-
kaskiej należy wymienić Józefa Chodźkę, Hieronima Stebnickiego, Le-
onarda Zagórskiego i Ludwika Młokosiewicza. Pierwszy z nich pełnił w 
pierwszym okresie funkcję wiceprzewodniczącego KORCTG, co w prak-
tyce oznaczało kierowanie jego pracami. Z jego nazwiskiem wiąże się też 
przełom w badaniach kaukaskiej geografi i. Jako autor i uczestnik pro-
jektu triangulacji Kaukazu, Chodźko spenetrował cały region dokonując 
pomiarów geodezyjnych. Zebrał równocześnie informacje na temat kau-
kaskiej geografi i, które posłużyły mu do stworzenia pierwszego jej opisu. 
Opublikowany najpierw w języku rosyjskim, dopiero sto dwadzieścia lat 
po śmierci autora, doczekał się też publikacji języku polskim11.
 Działalność J. Chodźki i kaukaskich geografów otwierała nowy, nau-
kowy okres polskich badań na Kaukazie. Charakteryzował się on pub-
likowaniem zgodnie z rygorami badań naukowych dzieł z różnych dyscy-
plin naukowych. Wymieniony Chodźko interesował się także rozwojem 
techniki, a polscy inżynierowie i lekarze uczestniczyli w przebudowie 

10 Obszerniej o wkładzie polskich poetów kaukaskich w rozwój badań kaukaskich w: A. C h o -
d u b s k i, Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2004, (tam zestawienie tabelaryczne członków grupy); 
A. F u r i e r, Polacy w Gruzji, Warszawa 2009, s. 119-152 (rozdział Grupa polskich poetów kauka-
skich, tam cytowane rękopisy ze zbiorów Ossolineum).
11 A. Furier, Józef Chodźko 1800-1881. Polski badacz Kaukazu, Warszawa 2001.
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infrastruktury Kaukazu. Wielu, jak doktor Jan Minkiewicz, pozostawili 
po sobie wartościową spuściznę naukową, która dowodzi znaczenia ich 
wkładu w rozwój Kaukazu. 
 Polscy badacze publikowali też w specjalistycznych periodykach wyniki 
swoich badań, brali udział w dyskusjach naukowych na temat kaukaskiej ge-
ografi i, przyrody, medycyny. Nie miejsce tu na wyliczanie najważniejszych 
dokonań Polaków, zaznaczmy tylko, że należały one do zarówno do ba-
daczy pracujących w różnych instytucjach na Kaukazie (od wojska po 
administrację), jak też prywatnych uczonych. Przykładem takiego badacza 
był Ludwik Młoksiewicz – wybitny badacz kaukaskiej przyrody. 
 Charakterystyczną cechą polskich zainteresowań naukowych na Kau-
kazie było ich szerokie spectrum – od kultury i historii, po warunki natu-
ralne i obyczaje mieszkańców. Najważniejsze jest jednak to, że wszy-
scy utrzymywali kontakt z krajem, publikując tam często wyniki swoich 
poszukiwań. Wzbogacało to polski obraz Kaukazu, który był coraz 
pełniejszy i bardziej naukowy12.
 Do 1918 r. polskie badania na Kaukazie były prowadzone bez wspar-
cia własnego państwa, co ograniczało możliwości działania. Wyjątek 
stanowiła aktywność naukowa w Galicji, gdzie w Krakowie i Lwowie pub-
likowano niekiedy książki o Kaukazie. Zainteresowanie tą problematyką 
podtrzymywała tam kolonia ormiańska skupiona w tych ośrodkach, oraz 
aktywnie działające Akademia Umiejętności oraz Uniwersytety lwowski 
i krakowski. O kontakt z nimi zabiegali polscy badacze z Kaukazu, 
co autor opisał na przykładzie Józefa Chodźki. 
 Efektem aktywności naukowej wielu środowisk w Galicji był też 
rozwój badań poświęconych Ormianom, które w Krakowie kontynuow-
ane są z powodzeniem po dzień dzisiejszy. W tej dziedzinie od początku 
najwięcej zainteresowania polscy badacze udzielali trzem problemom – 
sztuce, dokonaniom Ormian mieszkających w Polsce oraz sprawom wyz-
naniowym13. 
12 Dokonania Polaków na Kaukazie w tej dziedzinie zostały opisane w cytowanych wyżej monogra-
fi ach (por przyp. 10). Andrzej Chodubski publikował także o Polakach zasłużonych dla rozwijania 
kaukaskiej, głównie azerbejdżańskiej, nauki.
13 Na przykład jeden z wybitnych badaczy Kaukazu Juliusz Strutyński (także Berlicz Sas), został 
nawet członkiem Akademii Umiejętności, a publikacje instytucji rosyjskich w formie daru przekazał 
jej po wizycie w Krakowie Józef Chodźko. Literatura na temat Ormian jest bardzo bogata poczynając 
od publikacji z XIX w. wydawanych w Lwowie, Tarnopolu, Stanisławowie i Warszawie. Najpopular-
niejsze były prace: Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1855;  T. M a ń k o w s k i, Sztuka Or-
mian lwowskich, Kraków 1934; C. L e c h i c k i, Kościół ormiański w Polsce Lwów 1925; z nowych 
opracowań por. K. S t o p k a, Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu 
a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.), Kraków 2002.
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 Wiele publikacji polskich autorów wydrukowano w XIX w. w językach 
obcych. Na terenie Cesarstwa Rosyjskiego publikowano po rosyjsku, co 
prowadziło niekiedy do przekonania, że Polacy (także Józef Chodźko) 
byli badaczami rosyjskimi. Tak przedstawiano ich w słownikach i en-
cyklopediach. Zmiany polityczne po 1918 r. pozwalały usamodzielniać 
się polskim badaniom kaukaskim. W okresie międzywojennym podjęto 
własne wyprawy badawcze o charakterze interdyscyplinarnym w góry 
Kaukazu. Rozwijano także badania nad historią krajów regionu, w 
których ważną rolę odgrywał warszawski Instytut Wschodni i Uniwer-
sytet Warszawski. W Polsce ukazały się pierwsze naukowe opracowania 
na ten temat w języku polskim. Nowym elementem polskiej kaukazologii 
było zaangażowanie do tych działań emigrantów z Kaukazu, którzy po 
upadku niepodległych republik kaukaskich znaleźli się w Polsce. Najak-
tywniejsi byli emigranci z Gruzji i Azrebejdżanu14.  
 Z przyczyn politycznych nie udało się w okresie międzywojennym 
rozwinąć kontaktów polsko-kaukaskich tak, jak na to zasługiwały. Sym-
bolem tych trudności są losy polskiego konsulatu generalnego w Tbilisi, 
który powstał z opóźnieniem i pod surową kontrolą władz radzieckich 
przetrwał do 1937 r. Mimo wielu ograniczeń wspierał polskie stara-
nia  nawiązanie bliskiej współpracy naukowej z kaukaskimi ośrodkami 
badawczymi. Przykładem może być opieka nad wyprawą w góry wys-
okiego Kaukazu, zorganizowaną w 1935 r. przez Szkolę Główną Gos-
podarstwa Wiejskiego i Klub Wysokogórski Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego15. 
 W okresie międzywojennym dokonała się istotna zmiana obszarów 
polskich zainteresowań Kaukazem. Wspomniano już o tym, że nową 
jakość w polskiej literaturze kaukaskiej stanowiły opracowania napisane 
przez emigrantów kaukaskich mieszkających w Polsce. Drugim elemen-
tem, było poszerzenie obszaru zainteresowań badawczych. Do realizow-
anych wcześniej badań na temat geografi i i przyrody kaukaskiej dołączyły 
badania przemian społecznych i politycznych. Można dyskutować na te-
mat jakości publikacji z tego zakresu, jednak trzeba pamiętać, że bada-
nia o charakterze politologicznym na całym świecie dopiero stawiały 
14 Przykład ważnej publikacji z tego zakresu stanowi książka Jana Kawtaradze, Gruzja w zarysie 
historycznym, Warszawa 1929. Broszury popularyzujące tę problematykę opublikowali także w tym 
czasie także S. K u r u l i s z w i l i i M. C o t a d z e. Trzeba też wspomnieć o aktywności naukowej 
w UW Grzegorza Peradze i jego publikacjach z zakresu teologii (ich spis w numerze tematycznym 
„Pro Georgii”).
15 Opisał ją jeden z uczestników, naukowiec z UJ, R. J. Wo j t u s i a k, W sercu Kaukazu. Dziennik 
przyrodnika pierwszej polskiej wyprawy w góry Wysokiego Kaukazu, Lwów-Warszawa 1937.
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pierwsze kroki. Dlatego publikacje Leona Wasilewskiego czy Mariana 
Lepeckiego stanowiły nową jakość w polskiej nauce16. 
 W okresie międzywojennym pojawiły się publikacje dziennikarzy 
podróżujących po ZSRR i Kaukazie. Przykładem może być budząca 
emocje badaczy relacja Jana Stanisława „Otmara” Bersona. Nie wchodząc 
w szczegóły polemik na jej temat przyjmiemy, że po dzień dzisiejszy to-
warzyszy nam ten rodzaj opisu kaukaskiej rzeczywistości. 
 Warto podkreślić umykającą wielu osobom zajmującym się Kau-
kazem zasadniczą różnicę między publicystyką a rozważaniami nau-
kowymi. W najnowszych publikacjach młodych autorów jest ona 
niekiedy całkowicie zacierana, ze szkodą dla jakości wywodów. Re-
lacje dziennikarskie posiadają niekiedy wartość informacyjną, szc-
zególnie gdy ich autorzy byli świadkami opisywanych wydarzeń. 
Jednak jednostronność narracji i emocjonalne, subiektywne sądy 
formułowane na miejscu, w oparciu o niepełną wiedzę, wykluczają 
proste przenoszenie zawartych w nich ocen na grunt dociekań nau-
kowych. Dlatego wykorzystanie przez naukowca takich publikacji 
wymaga niezwykle krytycznej analizy – zewnętrznej i wewnętrznej. 
Inaczej grozi popełnienie błędów, jakie już stały się udziałem zachod-
nich sowietologów, którzy z mizernym skutkiem próbowali analizować 
radziecką rzeczywistość używając zachodnich metod badawczych 
i pojęć, pisząc z oddalenia w oparciu o oderwane od rzeczywistości 
modele teoretyczne17.  
 Po I wojnie światowej większość Polaków opuściła Kaukaz i przeniosła 
się do kraju, co zmieniło perspektywę polskich badań kaukaskich. Do 
tej pory były one często prowadzone przez Polaków mieszkających na 
Kaukazie. Teraz prowadzenie badań było związane z koniecznością do-
tarcia do odległego regionu. Znacznie częściej niż dawniej, działania te 
podejmowali uczeni akademiccy, posiadający przygotowanie fachowe 
do prowadzenia prac badawczych. Ich efektem były już nie tylko pub-
likacje o charakterze ogólnym, ale artykuły naukowe poświęcone nawet 
bardzo szczegółowym problemom. Przykładem były artykuły z zakresu 
biologii jakie opublikowano po wyprawie z 1935 r., które bardzo różniły 
się od wcześniejszych publikacji z tego zakresu napisanych przez Ludwi-

16 L. Wa s i l e w s k i, Sprawy narodowościowe w teorji i w życiu, Warszawa-Kraków 1929; M. L e -
p e c k i, Sowieckie Zakaukazie. Podróż do Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu, Warszawa bdw [1935]. 
Także T. S z p o t a ń s k i, Gruzja, Warszawa 1924.
17 Obszerniej M. M a l i a, Do Mauzoleum Stalina „Res Publica” 1997, nr 11, s. 3-4. Autor przedsta-
wił ten problem obszerniej w artykule opublikowanym przez ”Sensus Historiae” nr 3 z 2011 r.
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ka Młokosiewicza. Trzeba podkreślić widoczny w tym rozwój polskich 
badań kaukaskich18. 
 Podczas II wojny światowej kolejny raz wielotysięczna grupa naszych 
rodaków trafi ła na Kaukaz, a jej pobyt tam miał charakter wymuszony. 
Większość Polaków po wojnie wróciła do kraju. Ten krótki okres nie 
przyniósł jednak takich relacji z regionu jak to miało miejsce wcześniej. 
Inny był skład tej grupy, możliwości działania i odmienne cele pobytu 
na Kaukazie. Po wojnie posiadając własne państwo i niewielką kolonię 
polską na miejscu, chętnie nawiązywano do tradycji kontaktów polsko-
kaukaskich. Budowano je jednak praktycznie od nowa. Wobec braku 
samodzielności politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i republik 
południowo-kaukaskich, w drugiej połowie XX w. najlepiej rozwijały się 
kontakty kulturalne i naukowe. Ich efektem był wzrost publikacji o Kau-
kazie w Polsce. Szczególnie intensywnie rozwijały się kontakty polsko-
gruzińskie, ale dużym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjnie bliskie 
Polakom relacje z Ormianami. Coraz większe zainteresowanie budził też 
w Polsce Azerbejdżan. Nieco na uboczu zainteresowań polskich badaczy 
pozostawał wtedy Kaukaz Północny19.
 Efektem rosnącej liczby kontaktów polsko-kaukaskich były wyjazdy 
badawcze polskich uczonych na Kaukaz, które zaczęły się już pod koniec 
lat 50., ale nasiliły w następnej dekadzie, oraz rozwój badań kaukaskich 
prowadzonych w kraju. Początkowo ich głównym obszarem były związki 
polsko-kaukaskie, którymi interesowali się najbardziej literaturoznawcy 
i językoznawcy. Z pewnością należy tu wymienić pioniera tych badań 
Jana Brauna, który pierwsze publikację na temat Rustawelego ogłosił 
w 1954 r20. Potem do badaczy Kaukaz dołączyli historycy i specjaliści 
z innych dziedzin analizujący współczesne przemiany polityczne 
i społeczne na Kaukazie. Istotne znaczenie w tym powolnym otwieraniu 
nowych obszarów współpracy polsko-kaukaskiej miały organizowane 
w poszczególnych krajach wydarzenia kulturalne, jak projekcje polskich 
18 Spis tych publikacji zawiera cytowana wyżej książka R. J. Wo j t u s i k a. Trzeba zwrócić uwagę, 
że ich autorami byli badacze akademiccy, a nie jak wcześniej prywatny uczony Ludwik Młokosie-
wicz.
19 Dodajmy, że doktorat na temat polskiej obecności w tym regionie został napisany pod kierunkiem 
Marka Madzika dopiero w 2003 r. Por. Aleksandr B o g o l u b o w, Polacy na Kaukazie Północnym w 
XIX-XX wieku, Lublin 2003. UMCS.
20 Bibliografi a publikacji na temat języków kaukaskich Jana Brauna liczy kilkadziesiąt pozycji, 
można ją znaleźć w „Pro Georgia” nr 9-10 z 2002-2003, s. 32-35. W tym czasie Zdzisław Kuksewicz 
poświęcił w swojej dwutomowej monografi i na temat fi lozofi i średniowiecznej osobne miejsce fi lo-
zofi i krajów zakaukaskich. Por. Z. K u k s e w i c z, Zarys fi lozofi i średniowiecznej. Filozofi a bizantyj-
ska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska, t.1-2, Warszawa 1968.
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fi lmów i dni kultury polskiej. Promowano także dokonywanie tłumaczeń 
wybitych dzieł literackich polskich na Kaukazie i twórców kaukaskich 
w Polsce. Ich liczba była jednak bardzo niewielka, a oddziaływanie 
ograniczone do miejsc, gdzie takie działania realizowano. Przodowała 
w nich Gruzja, która nawiązywała w ten sposób do pięknej tradycji XIX 
wiecznej wymiany kulturalnej z Polską21. 
 Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że dopiero w drugiej połowie 
XX w. ukazały się w języku polskim publikacje prezentujące w pełni nau-
kowy obraz Kaukazu. Grupę tę tworzyły publikacje polskich i zagranic-
znych badaczy, niestety z niewielkim udziałem prac badaczy kaukaskich. 
Ostatnie były dostępne jeśli wydrukowano je w języku rosyjskim i trafi ły 
w ramach wymiany wydawnictw do polskich bibliotek. Z pewnością 
do najciekawszych tłumaczeń prac zachodnich badaczy należy zaliczyć 
wydane przez Państwowy Instytut Wydawniczy książki Dawida Mar-
shalla Langa, które prezentowały historyczne losy Gruzji i Armenii. Były 
one pozbawione wywodów na tzw. trudne tematy, do których należały 
zesłania, imperialna polityka Rosji, działania władz radzieckich w XX 
w., ludobójstwo popełnione na Ormianach przez Turków w czasie I wo-
jny światowej. Wywody kończyły się na tych trudnych wydarzeniach, 
krótkim odnotowaniem tragedii Ormian i powstaniem Armeńskiej Soc-
jalistycznej Republiki Radzieckiej. Mimo tego ograniczenia, praktycznie 
pomijającego współczesne przemiany książki Dawna Gruzja i Armenia 
kolebka cywilizacji należały do najwartościowszych pozycji opublikow-
anych na ten temat w połowie lat 70., ponieważ zostały oparte na solidnej 
bazie źródłowej. W Polsce pisano wówczas o Kaukazie w broszurowym 
stylu. Przykładem jest publikacja Tadeusza Lankamera Słoneczne Zakau-
kazie (Warszawa 1979). Warto ją odnotować, jako jedną z nielicznych 
prób omówienia współczesnych przemian w regionie22.
 Dopiero kilkanaście lat później przemiany polityczne umożliwiły 
zwiększenie wymiany naukowej Polski z Kaukazem. W Polsce do badań 

21 Popularyzatorski charakter miała książka ogólnie omawiająca kontakty polsko-kaukaskie. Por. 
Wacław K u b a c k i, Malwy na Kaukazie, Warszawa 1969. Efektem rosnącej współpracy Polski 
z Kaukazem było wydanie dwóch tłumaczeń na język polski narodowego eposu gruzińskiego Rycerz 
w tygrysiej skórze Szoty Rustawelego. Nieco później wydano także antologię poezji gruzińskiej. Por. 
Poezja gruzińska, wybór Igor Sikirycki, Łódź 1985. 
22 Dodajmy, że ostatnia ważna monografi a  gruzińskiego naukowca została przetłumaczono na język 
polski prawie cztery dekady temu. Por. Sz. A m i r a n a s z w i l i, Sztuka gruzińska, Warszawa 1973. 
Państwowy Instytut Wydawniczy opublikował dwie książki Davida Marshalla Langa, w przeszłości 
ambasadora brytyjskiego w Iranie – Dawna Gruzja (Warszawa 1972) i Armenia kolebka cywilizacji 
(Warszawa 1975).

POLSKI OBRAZ KAUKAZU

Pro Georgia 21.indd   149 20-06-2013   09:05:44



150

kaukazoznawczych powrócili historycy, których monografi czne opracow-
ania historii państw zakaukaskich opublikowało Ossolineum w serii his-
torii narodowych. Obszerne, oparte na badaniach źródłowych opracow-
ania poświęcone historii Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu, były dziełem 
Bohdana i Krzysztofa Baranowskich oraz Mirosławy Zakrzewskiej-
Dubasowej. Wkrótce do grupy tej dołączyły publikacje ucznia Bohdana 
Baranowskiego – Andrzeja Chodubskiego, który zajmował się zarówno 
aktywnością całej polskiej grupy w Azerbejdżanie jak też wybranymi jej 
członkami. Przykładem może być książka o Witoldzie Zglenickim z 1984 
r. Grupa prac poświęconych Kaukazowi powiększała się także w tym cza-
sie o rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Wśród nich były prace Marka 
Mądzika z UMCS (1987) i autora artykułu (1991, 2000), poświęcone 
polskiej obecności w Gruzji i historii tego kraju23. W badaniach nad Za-
kaukaziem w Lublinie zaangażowali się kolejni badacze, m.in. Leszek 
Piątkowski. 
 Wyjątkowe zainteresowanie polskich badaczy Gruzją wynikało 
z długiej tradycji kontaktów wzajemnych. Jej elementem była współpraca 
Uniwersytetu Tbiliskiego z Uniwersytetem Łódzkim, której efektem była, 
między innymi gruzińska monografi a o Bogdanie Gurdżickim – Gruzinie 
w polskiej służbie24. 
 Pod koniec XX w. pojawiły się w Polsce publikacje autorów wschod-
nich i zachodnich, w których Kaukaz występował dosyć często, choćby 
jako miejsce pochodzenia Stalina i Berii. W pierwszej grupie należy 
wymienić tłumaczenia publikacji rosyjskich o charakterze rozliczenio-
wym z okresem komunizmu. Pierwsze zostały napisane jeszcze w okresie 
istnienia ZSRR miały więc dosyć ograniczoną podstawę źródłową. Mimo 
to zapowiadały zasadniczą zmianę w prezentacji sylwetek tych polityków 
w przyszłości. Stąd dosyć jednowymiarowy obraz wymienionych poli-
tyków, oskarżanych o zbrodnie i obarczanych odpowiedzialnością za 
łamanie prawa. Co ciekawe mimo tego ładunku oskarżeń ich autorzy nadal 
pozostawali pod wrażeniem ich dokonań, akcentując to nawet w tytułach 
swoich publikacji25. Znacznie bardziej krytyczne były publikacje za-
23 M. M ą d z i k, Działalność społeczno-kulturalna  i polityczna Polaków w Gruzji na przełomie XIX 
i XX wieku, Lublin 1987; A. F u r i e r, Profi essionalnaja i obszczestwiennaja diejatielnost’ Poljakow 
w Gruzii wo wtoroj połowinie XIX-go i naczale XX-go wiekow, Tbilisi 1991.
24 Por. Guram Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżicki diplomatiur asparezze, Tbilisi 1983. Szkoda, 
że do dnia dzisiejszego nie doczekała się ona tłumaczenia na język polski.
25 Wymieńmy jako przykład takiej publikacji wybór tekstów autorów rosyjskich dokonany przez 
Aleksandra P r o s k u r i n a  Fenomen Stalina, Warszawa 1989; Z bardziej krytycznej perspektywy 
zaprezentował tę postać Roj. A. M i e d w i e d i e w, Ludzie Stalina, Warszawa 1989.
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chodnie, których autorzy uzyskali dostęp do zamkniętych dawniej archi-
wów radzieckich. Ogromną popularnością cieszyły się te demaskujące 
oblicze systemu stalinowskiego, z terrorem i walką o władzę w tle. Warto 
tu wymienić przetłumaczone na język polski prace Roberta Conquesta 
Stalin (Warszawa 1996) i Wielki terror (Warszawa 1997). Jak ważne 
to były prace nie tylko dla zachodniej nauki świadczy fakt, że wobec braku 
badań nad terrorem stalinowskim książka Conquesta długo stanowiła 
zakazaną, ale bardzo pożądaną lekturę w Rosji26.
 Kaukaz i sylwetki radzieckich polityków z niego pochodzących 
stanowiły także ważną część wywodów większości publikacji na temat 
Rosji i ZSRR. Warto to odnotować, bo przekaz w nich zawarty wpływał 
także na kształtowanie obrazu regionu. Można powiedzieć, że w związku 
z dużym zasięgiem tych publikacji miały one nawet większy wpływ na 
postrzeganie Kaukazu, niż prace specjalistyczne – wpływające na węższy 
krąg odbiorców. Dlatego wskażemy na zasadnicze cechy kilku publikacji 
z tej grupy. 
 Pierwszą ich cechą jest powierzchowności i stereotypowość narracji, 
wsparta często powielaniem nieprawdziwych informacji na temat na-
jnowszej historii Kaukazu. Przykładem jest niezwykle obszerna książka 
Jamesa H. Billingtona poświęcona rosyjskiej kulturze, w której Kaukaz 
wymieniono jeden raz, stereotypowo i nieprawdziwie. Towarzyszą temu 
błędne informacje na mapie dołączonej do pracy27.  
 Znacznie pełniejszy obraz Stalina, Berii i Kaukazu znajdujemy 
w publikacjach badaczy zajmujących się problematyką współczesną. Jako 
przykład podajmy książki Simona Sebaga Montefi ore, które cieszą się 
dużą popularnością czytelników. Dzieła te są zbyt obszerne by omówić 
je tutaj w całości, ale wskażmy tylko na niektóre cechy opisu Kaukazu 
w nich zawarte. W ostatnich latach opublikowano w Polsce tłumaczenia 
dwóch książek tego autora, poświęcone osobie Stalina. Wspólną cechą obu 
jest dosyć swobodne traktowanie materiału historycznego i sposobu nar-
racji. Dla Montefi ore, dziennikarza z zawodu, ważniejsze jest epatowanie 
różnymi ciekawostkami, niż podanie pełnego obrazu życia badanej oso-
26 Na ten temat pisało też wielu innych badaczy od Richarda Pipesa po Amy Knight. Obszerniej 
na temat tego dorobku w artykule opublikowanym przez autora w „Sensus Historiae” nr 3 z 2011 r.
27 J. H. B i l l i n g t o n, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Warszawa 2008, s. 312. Szkoda, że 
Wydawnictwo UJ, które zatroszczyło się o przetłumaczenie książki na język polski, nie zadbało o jej 
uzupełnienia. Została przecież napisana w połowie lat 60. Dlatego warto było zadbać o poprawienie 
pełnej błędów mapy poprzedzającej przedmowę i poszerzenie zbyt lakonicznych i hasłowych wstę-
pów do kolejnych rozdziałów, poprawę pisowni nazwisk i kompletności indeksów. Obszerniej na ten 
temat w przygotowanym do druku artykule.
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by. Dlatego zarówno działania Stalina i jego związki z Kaukazem przed-
stawione są z perspektywy władzy sprawowanej nad całym ZSRR. Jest to 
szczególnie dobrze widoczne w książce Stalin. Dwór czerwonego cara, 
gdzie Kaukaz pojawia się głównie w perspektywie wakacji spędzanych 
w daczach nad Morzem Czarnym. Informacje o towarzyszących mu 
tam Abchazach i Gruzinach mają charakter bardzo selektywny. Więcej 
miejsca poświęcono Berii, ale głównie z powodu funkcji sprawowanej 
w Moskwie. Okres kaukaski jego działalności odnotowano właściwie 
tylko powodu opieki nad matką Stalina i kilku uwag o konfl ikcie z miejs-
cowymi bolszewikami. W drugiej książce, poświęconej młodości Stalina, 
należało oczekiwać bardziej precyzyjnego wykładu o kraju pochodze-
nia. Niestety, także tutaj nie rozwiązano najważniejszych wątpliwości 
związanych z okresem jego dzieciństwa i działalności w Baku. Dosyć 
powierzchownie zarysowano też relacje Stalina z kaukaskimi bolsze-
wikami, a przecież miały one decydujący wpływ na stosunek tego 
polityka do regionu w kolejnych dekadach. Także obraz Gruzji jest 
powierzchowny i pełen uproszczeń. Dotyczy to zarówno przemian 
politycznych, jak też opisu kraju. Na przykład Batumi przedstawio-
no w kilku zaledwie zdaniach, jako gniazdo piratów.  A przecież był 
to ośrodek, który w drugiej połowie XIX w. zrobił zawrotną karierę. 
Ustabilizowanie sytuacji politycznej po wygranej przez Rosję wojnie 
z Turcją w 1877 r. umożliwiło rozbudowę portu, mimo mało korzyst-
nych warunków naturalnych, oraz przebudowę miasta. Właściwie zbu-
dowano je od nowa według planów inżyniera Dadyczewa. Było dzięki 
temu pierwszym miastem kaukaskim zaopatrzonym w nowoczesną 
infrastrukturę, któremu przywilej carski porto franco zapewnił dynam-
iczny rozwój ekonomiczny. Montefi ore nie napisał nic na ten temat, 
podobnie jak o wielu innych ważnych problemach28.  
 Trudno się pogodzić z nieprawdziwym obrazem Kaukazu w opra-
cowaniach na temat Rosji. Jednak nie do przyjęcia jest jego wypaczo-
na wizja w książkach poświęconych temu regionowi. Znacznie więcej 
precyzji należy oczekiwać od badaczy kaukaskich przemian niż od 
osób zajmujących się rosjoznawstwem i sowietologią. Do takich prac 
z pewnością należy książka Charlesa Kinga, profesora Uniwersytetu 

28 S.S. M o n t e f i o r e, Stalin. Młode lata despoty, Warszawa 2008; tenże, Stalin. Dwór czerwone-
go cara, Warszawa 2004. Warto przy tej okazji wymienić książkę mieszkającej w Polsce Gruzinki, 
która obszernie omawia nie tylko  rozwój Batumi, ale także przemiany urbanistyczne w Gruzji. Por. 
Mariki P i r w e l i, Miasto gruzińskie w świetle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej, 
Warszawa 2002. 
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Georgetown, opublikowana w 2008 r. przez wydawnictwo uniwersytetu 
Oxfordzkiego. Monografi a ta już dwa lata później trafi ła do rąk polsk-
iego czytelnika. To zasługa wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
które dołożyło starań by nadać polskiemu wydaniu właściwą formę 
(poprawiono mało precyzyjne mapy). Mimo to do naszych rąk trafi ła 
raczej amerykańska wersja kaukaskiej historii w ostatnich trzech stul-
eciach, niż jej pełny wykład. Dlaczego tak się stało? Otóż King oparł 
się głównie na zachodnich materiałach, powielając funkcjonujące tam od 
dawna opinie i stereotypy (np. o polskiej obecności na Kaukazie). Mimo 
częstych deklaracji gotowości weryfi kowania funkcjonujących opinii na 
temat Kaukazu, przedstawił mało czytelny i niepełny obraz przemian. 
Lista pominiętych lub przedstawionych nieprecyzyjnie problemów jest 
tak obszerna, że nie sposób jej tu przytoczyć. Powiedzmy więc tylko 
o kilku najważniejszych brakach w dziedzinie opisu rozwoju infrastruk-
tury kaukaskiej, badań geografi cznych, wojny kaukaskiej, wysiedleń 
z wybrzeża Morza Czarnego (machadżirstwo), przemian demokraty-
cznych na początku XX w. w trzech krajach Kaukazu Południowego, 
prób integracji Kaukazu. Ojciec gruzińskiego odrodzenia narodowego 
w XIX w. Ilia Czaczawadze został wymieniony tylko jeden raz w ogól-
nym wywodzie, a wielu ważnych kaukaskich działaczy społecznych 
i politycznych z XIX w. w ogóle pominięto. W sumie książka Kinga 
stanowi interesującą lekturę, zawierającą dużo ciekawostek o zachodniej 
modzie na Czerkiesów, liczbie pojazdów w konwojach prowadzonych 
przez Wojenną Drogę Gruzińską i wyczynach wspinaczkowych Brytyjc-
zyków na Kaukazie (zarejestrowanych!). Studentom przyda się jednak 
najbardziej nie jako podręcznik do historii Kaukazu, ale tego, jak na Za-
chodzie opisywane są kaukaskie przemiany polityczne i społeczne. To 
doprawdy doskonały materiał na ćwiczenia, zatytułowane: wykaż braki 
w kolejnym rozdziale tej publikacji29. 
 Wróćmy do polskich publikacji naukowych na temat Kaukazu, ja-
kie ukazały się w ostatnich latach. Najpierw książka napisana i wydana 
przez Polaka za granicą, a potem przetłumaczona na język polski. Ta-
deusz Świętochowski pracując na zagranicznych uczelniach opublikował 
kilka prac o podstawowym znaczeniu dla badań współczesnych 
azerbejdżańskich przemian politycznych i społecznych. Wydana przez 
Instytut Studiów Politycznych PAN monografi a Azerbejdżan i Rosja. Ko-

29 Ch. K i n g, The  Ghost of Freedom. A History of the Caucasus, Oxford University Press 2008 
(polskie wydanie ct. wyżej – Kraków 2010).
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lonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju (Warszawa 1989), 
jest jednym z najlepszych opracowań tej problematyki. Szkoda, że nie 
skorzystał z niej Charles King pisząc swoją Historię Kaukazu. To zresztą 
jedna z wielu podstawowych prac pominięta przez tego autora.
 Chociaż liczba ogłoszonych drukiem w Polsce, w ostatnich dwóch deka-
dach tytułów kaukaskich jest całkiem pokaźna, to prac wartościowych, opar-
tych na własnych badaniach, wyjazdach na Kaukaz, kwerendach w archi-
wach, nowej literaturze przedmiotu z opisywanych krajów, jest niewiele. 
Na pewno warto odnotować widoczny wzrost zainteresowania problemami 
dawniej słabo rozpoznanymi, związanymi z tzw. pierwszą niepodległością 
państw południowo kaukaskich w XX w. Do najciekawszych prac należy 
tu zaliczyć Wojciecha Materskiego Georgia rediviva. Republika Gruzińska 
w stosunkach międzynarodowych 1918-1921 (Warszawa 1994) i nieco 
późniejszą Gruzję (Warszawa 2010, wydanie II poszerzone). Koncentrują się 
one na gruzińskiej historii w XX w., wypełniając lukę w naszej wiedzy na te-
mat przemian w tym okresie. Dodajmy, że opublikowane wcześniej książki, 
jak Polaków kaukaskie drogi, Historia Gruzji i Historia Azerbejdżanu Bo-
hdana i Krzysztofa Baranowskich kończyły wywody na okresie rewolucji 
bolszewickiej, bardzo powierzchownie traktując okres władzy radzieckiej. 
 W jednym procesie ogarnia oba okresy, aż do końca XX w. książka 
opublikowana przez autora artykułu, której walorem jest nie tylko wyko-
rzystanie nowych źródeł i literatury gruzińskiej, ale także przeprow-
adzenie badań socjologicznych na miejscu dla zdiagnozowania stanu 
świadomości narodowej i historycznej młodych Gruzinów30. 
    Mówiąc o wprowadzeniu do obiegu nowych materiałów źródłowych 
warto podkreślić znaczenie takich działań dla rozwoju polskiej kauka-
zologii. Istotne znaczenie mają tu publikowane przez badaczy edycje 
dokumentów, zarówno w periodykach jak też w formie zwartej. W dru-
giej grupie warto wymienić edycję polskich dokumentów dyplomatyc-
znych z okresu międzywojennego dokonaną przez autora tego artykułu31. 
Ważne znaczenie mają w tej dziedzinie także publikacje Dawida Kol-
bai, związane z tłumaczeniem na język polski ważnych dokumentów 
z gruzińskiej historii32. Przywołajmy też książkę ks. Tymona Tytusa 
Chmieleckiego o gruzińskim katolicyzmie, która została oparta na archi-

30 A. F u r i e r, Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000. Autor pracuje obecnie nad drugim, 
uzupełnionym wydaniem tej monografi i.
31 Kraj Zakaukaski w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej, wstęp i opr. A. Furier, Poznań 
1999. 
32 Mockewoj Kartlisaj. Nawrócenie Kartlii, przekł. D. Kolbaia, Warszawa 1995; 
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waliach watykańskich33. Chociaż nie zawsze zweryfi kowano zawarte 
w nich dane z archiwaliami kaukaskimi, to podjęcie tematyki miało 
ogromne znaczenie dla poszerzenia naszej wiedzy o regionie. Publikacja 
nawiązywała też do rozwijanego w przeszłości nurtu badań na temat pols-
kich misji katolickich na Kaukazie. Zainteresowanie tym obszarem badań 
w czasach PRL było bardzo ograniczone i dopiero autor tego artykułu w 
obszerniejszej formie zbadał sprawy konfesyjne z perspektywy polskiej 
(katolickiej) grupy w tym kraju. Kontynuację kierunku badań Wojciecha 
Materskiego stanowiła publikacja Pawła Olszewskiego na temat przemi-
an politycznych na Kaukazie Południowym w latach 1918-192134 . 
 Poszerzenie obszaru zainteresowań polskich badaczy poza Gruzję 
spowodowały wydarzenia polityczne, związane z podpisaniem przez 
Azerbejdżan kontrakty stulecia na wydobycie i tranzyt ropy naftowej i wybuchem 
wojny czeczeńsko-rosyjskiej. Wśród publikacji na temat Azerbejdżanu warto 
wymienić książkę Andrzeja Chodubskiego o polskiej obecności w tym kraju 
i liczne artykuły o przemianach społecznych i cywilizacyjnych. Była to kon-
tynuacja wcześniejszych badań. W grupie młodych badaczy trzeba wymienić 
książkę Piotra Kwiatkiewicza o współczesnym Azerbejdżanie. Zestawienie 
obu książek jest celowe, ponieważ uważnemu czytelnikowi umożliwi poz-
nanie dwóch odmiennych sposobów uprawiania w Polsce badań naukowych 
na temat Kaukazu. Wydane przez tę samą ofi cynę wydawniczą prace, różnią 
się podstawami źródłowymi, metodologią badań i sposobem narracji35.
 Zwracając uwagę na rozwój bazy źródłowej polskich badań kaukas-
kich po 1991 r. trzeba odnotować jej istotne poszerzenie. Obok wspom-
nianych wyżej relacji dziennikarzy i tłumaczeń edycji dokumentów, 
pojawiły się także pierwsze opracowania ekspertów, które mają szczegól-
nie duże znaczenie dla badaczy współczesnych przemian. Najważniejsze 
znaczenie mają raporty drukowane przez warszawski Ośrodek Studiów 
Wschodnich (sprawy polityczne) i wydawnictwa Centrum Analiz 
Społeczno Ekonomicznych (problematyka ekonomiczna)36. 

33 T. T. C h m i e l e c k i, Gruziński katolicyzm w XIX i na początku XX wieku w świetle archiwów 
watykańskich, Toruń 1998.
34 P. O l s z e w s k i, Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918-1921, Piotrków Try-
bunalski 2001.
35 A. C h o d u b s k i, Witold Zglenicki. „Polski Nobel” 1850-1904, Płock 1984; P. K w i a t k i e -
w i c z, Azerbejdżan: ukształtowanie niepodległego państwa, Toruń 2009. Nieco później ważne arty-
kuły o polskich jezuitach na Kaukazie opublikował także Marek Inglot (SJ).
36 Można do nich dotrzeć przez strony internetowe tych instytucji. Niekiedy są one publikowane 
w językach obcych. por Irina S i n i c y n a, Problemy rieformirowanija socyalnoj zaszczity i socyal-
noj infrastruktury w Gruzii, Warszawa 1996 (Zeszyty Problemowe CASE)
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 Ukazujący się od 1991 r. rocznik „Pro Georgia. Prace i materiały do 
dziejów gruzińsko-polskich” ( od 2002 r. jako „Pro Georgia. Journal of 
Kartvelological Studies. Centre for East European Studies, Faculty of 
Oriental Studies, University of Warsaw”), w ciągu dwudziestu lat swo-
jej działalności stał się jednym z najpoważniejszym pism naukowych 
poświęconych szeroko rozumianej problematyce kartwelologicznej i kau-
kaskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Trzeba tu wspomnieć osoby 
założyciela i pierwszego redaktora, Davida Kolbai oraz rolę kolejnych 
redaktorów Andrzeja Woźniaka (t. 3) i Wojciecha Materskiego (t. 4-8). Dz-
isiejszy kształt „Pro Georgii” daleko odbiega od pierwotnej formy, a jest on 
dziełem Dawida Kolbai (t. 9-21). Odpowiada on zarówno za formę jak też 
treść rocznika.  Pojawiły się numery tematyczne, obok publikacji w języku 
polskim drukowane są także teksty w językach obcych. To zrozumiałe 
i ważne dla upowszechniania za granicą. Warto odnotować znaczące posz-
erzenie obszaru zainteresowań redakcji o sprawy religijne37  (numery 
poświęcone św. Grzegorzowi Peradze  w t. 13 i 17)38. Nadrzędny pozostaje 
ten sam od dwudziestu lat cel – publikowanie w Polsce na temat Kaukazu.
 Podkreślając znaczenie „Pro Georgii” dla kształtowania polskiego 
obrazu przemian kaukaskich należy dodać, że jest on jedynym peri-
odykiem, który umożliwia wymianę naukową polsko-kaukaską. Opub-
likowane 21 tomów „Pro Georgii” jest obecnie klasycznymi wydawnict-
wami, a zamieszczone w nich studia są już opracowaniami stanowiącymi 
punkt odniesienia dla każdego kaukazoznawcy. Wielkim niedostatkiem 
naszego rynku wydawniczego jest bowiem brak tłumaczeń z języków 
kaukaskich, nawet najciekawszych publikacji dotyczących historii 
i współczesnych przemian w regionie. Za największe osiągnięcie redakcji 
tego periodyku należy uznać, obok umożliwienia publikowania na temat 
Kaukazu w Polsce, dostarczanie informacji na temat aktualnego stanu 
badań kaukazoznawczych. Jest to widoczne szczególnie w dziale recen-
zji, który odnotowuje nie tylko polskie publikacje o Kaukazie ale także 
wybrane prace autorów zagranicznych, zresztą nie tylko z Kaukazu.    
 Obok publikacji naukowych o Kaukazie pojawiły się w Polsce w ostat-
nich dwóch dekadach liczne publikacje popularnonaukowe i publicystyc-
zne, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku. Charakterystyc-
zne jest uleganie ich autorów pojawiającym się coraz to nowym modom, 
37 Dawid  A g m a s z e n e b e l i, Kanon pokutny, Galobani sinanulisani, Ze starogruzińskiego prze-
łożył, przypisami i komentarzami opatrzył Dawid Kolbaia, Warszawa 2011, s. 28. 
38 Św. Grzegorz P e r a d z e, Dzieła zebrane. O monastycyzmie gruzińskim. O liturgii gruzińskiej, 
Warszawa 2010. 
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związanym z rozwojem sytuacji politycznej na Kaukazie. Tak więc o wybu-
chu wojny ormiańsko-azerbejdżańskiej czy czeczeńsko-rosyjskiej domi-
nowy publikacje na ten temat, a gdy wybuchła wojna rosyjsko-gruzińska 
pojawili się jej kronikarze. Nie trzeba dodawać jaką wartość ma większość 
takich, pisanych ad hoc, artykułów i książek. Tym bardziej, gdy ich autorzy 
nie prowadzili wcześniej badań kaukaskich. Ale niekiedy nawet takie mody 
przynoszą ciekawe próby ogarnięcia aktualnych wydarzeń z perspektywy 
naukowej. Co ciekawe dotyczy, to badań politologicznych i etnologic-
znych, czyli do tej pory mniej rozwiniętych w Polsce jeśli idzie o kaukaską 
rzeczywistość. Dlatego wymieńmy takie próby Stanisława Ciesielskiego 
i Piotra Grochmalskiego na temat konfl iktu rosyjsko-czeczeńskiego i Rob-
erta Potockiego o wojnie gruzińsko-rosyjskiej w 2008 r39. 
 Większa niż dawniej dostępność informacji i wolność słowa mass 
mediów wpłynęły na zwielokrotnienie się ich wpływu na kształtowanie 
obrazu wszystkich dziedzin życia społecznego. Dotyczy o także obrazu 
Kaukazu, który w związku z zainteresowaniem publikatorów przy okazji 
różnych dramatycznych wydarzeń, podlega permanentnym przemianom 
w relacjach dziennikarskich. Można wyróżnić dwa rodzaje takich przeka-
zów. Pierwsze, pojawiają się natychmiast po wydarzeniu, które zwróciło 
uwagę środków masowego przekazu i z reguły mają, przynajmniej 
w założeniu, wartość informacyjną. Drugie, dotyczą wydarzeń, które toczą 
się dłuższy czas (np. konfl ikty, rokowania w jakiejś sprawie), co umożliwia 
ich obserwatorom lepsze przygotowanie, wyjazdy, zebranie informa-
cji. Wtedy dziennikarze piszą nie tylko felietony, ale także książki, które 
przynoszą bardzo zróżnicowany jakościowo materiał poznawczy. Należy 
docenić ich wpływ na opinię publiczną, jednak z rezerwą podchodzić 
do wykorzystania jako źródła rzetelnej informacji czy nawet zamiennika 
badań naukowych. Czynią tak często młodzi autorzy publikacji o Kauka-
zie, co prowadzi do powielania znanych powszechnie sądów i fatalnych 
pod względem poznawczym skutków. Autor artykułu wskazywał na to 
wielokrotnie, recenzując niektóre z tych pozycji. Co ciekawe, zdarza się, że 
wcześniejsze książki tego samego autora nie budzą uznania, ale późniejsze, 
napisane po lepszym rozpoznaniu interesującej go problematyki warto 
polecić jako lekturę uzupełniającą dla badaczy kaukaskich przemian40.
39 P. G r o c h m a l s k i, Czeczenia. Rys prawdziwy, Wrocław 1999; S. C i e s i e l s k i, Rosja-Czecze-
nia. Dwa stulecia konfl iktu, Wrocław 2003; R. P o t o c k i, Wojna sierpniowa, Warszawa 2009.  
40 Wojciech Jagielski przeszedł długą drogę od negatywnie ocenionej przez autora w recenzji książki 
Dobre miejsce do umierania (Poznań 1994), po dojrzałą książkę Wieże z kamienia (Warszawa 2004). 
W grupie publicystów najbliższy rozumienia Kaukazu jest Wojciech Górecki, który w swobodnej for-
mie esejów zawiera wiele ciekawych obserwacji na temat ludzi i warunków w jakich funkcjonują.
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 Osobny temat do krytycznych rozważań nad ogromnym zróżnicowaniem 
poziomu najnowszej polskiej literatury kaukazoznawczej stanowią prace 
zbiorowe i publikacje młodych badaczy z ostatniej dekady. To temat trud-
ny i zasługujący na osobne omówienie. W tym artykule wskażmy tylko 
na dwa zasadnicze elementy. Po pierwsze, ukazanie się sporej grupy 
publikacji tego rodzaju świadczy o wzroście zainteresowania Kaukazem 
w Polsce. Cieszy to każdego badacza zajmującego się tą problematyką. 
Z drugiej strony, grupa tych publikacji jest ogromnie zróżnicowana pod 
względem jakości wykładu. Obok publikacji wartościowych, znajdujemy 
wiele prac o mizernym poziomie wykładu, stanowiących właściwie niez-
byt udolną kompilację różnych tematów pod wspólnym tytułem. Bezce-
lowe jest omawianie wszystkich publikacji, które tylko przypisują sobie 
miano naukowości, bo posiadają aparat naukowy i numer ISBN. Dlatego 
wskażemy tylko na kilka przykładów, przestrzegając czytelników przed 
tym niekorzystnym dla badań kaukaskich zjawiskiem obniżania ich pozi-
omu41 .
 Najpierw więc książki drukowane przez młodych, rozpoczynających 
karierę autorów. Wymieńmy tylko dwie pozycje, które łączy to, że opu-
blikowało je w tym samym czasie cenione toruńskie wydawnictwo. Za-
cznijmy od Ewy Matuszek, która podjęła się opisania „problemu naro-
dowościowego” Kaukazu Północnego w latach 1985-1991. Skąd takie 
cezury w tytule i dlaczego w treści wykroczono daleko poza nie – nie 
wiadomo. Wiadomo za to, że zarówno układ materiału, język wykładu jak 
w końcu aparat naukowy, pozostawiają wiele do życzenia. Nie wchodząc 
w szczegóły, pozwolę sobie zauważyć, że prowadzenie narracji w oparciu 
o zaledwie kilka cytowanych przemiennie ogólnych monografi i i ency-
klopedii nie pozwala przeprowadzić dyskusji naukowej na odpowiednim 
poziomie. O ubóstwie przeprowadzonych badań przekonuje oryginalnie 
zestawiona bibliografi a, którą podzielono na teksty źródłowe (wymienio-
no trzy! – konstytucja ZSRR, i po jednej publikacji Lenina i Gorbaczowa) 
oraz pogrupowane według języka wydania i niezrozumiałego klucza – 
książka, czasopismo, internetowe dla niektórych języków. Pozostawmy 
bez komentarza jakie znaczenie ma dla jakości wykładu język ogłoszenia 
badań, ale trzeba powiedzieć, że porażające jest ubóstwo tego zestawie-
nia. Przy tym wśród polskich książek wymieniono prace Kołakowskie-
41 Poza obszarem tego artykułu pozostają książki popularyzujące różne aspekty wiedzy o Kaukazie, 
ale warto odnotować ich publikacje, niekiedy w bardzo ciekawej formie. Przykładem są książki He-
leny Amiradżibi-Stawińskiej, autobiografi a Słodkie życie księżniczki (1996) i Książka antykucharska 
(Warszawa 2007).
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go i Williamsa o Leninie i cenną skądinąd monografi ę Janusza Pajews-
kiego z zakresu historii powszechnej. Tylko dlaczego mają one zdaniem 
autorki podstawowe znaczenie dla badań nad Kaukazem Północnym? 
Przywołanie dalej zaledwie kilku monografi i w języku rosyjskim, En-
cyklopedii Powszechnej PWN oraz sporej liczby adresów internetowych 
dopełnia obrazu niekompetencji. Trudno zrozumieć pozytywną opinię 
recenzentów tej książki. Co do toku wywodów, to pozostawmy go bez 
komentarza, co najwyżej ze zdziwieniem zauważając, że można w środku 
książki zafundować czytelnikowi załącznik w postaci kilkunastu tabel 
z danymi liczbowymi na temat zaludnienia, w obcym języku, właściwie 
bez sensownego komentarza. Z całości polecić można tylko legendy 
z opisywanego terenu przytoczone w rozdziale trzecim. Zgodnie z pow-
iedzeniem – ”między bajki włożyć”42. 
 Druga książka Kacpra Wańczyka o polityce Federacji Rosyjskiej 
wobec regionu Morza Kaspijskiego odróżnia się od poprzedniej wła-
ściwie pod każdym względem. Poczynając od sformułowania tema-
tu, tu wyjaśniono przynajmniej dlaczego autora interesuje określony 
w tytule okres, po układ całości i bibliografi ę. Zwraca uwagę stosun-
kowo obszerna literatury przedmiotu, zawierająca sporą liczbę doku-
mentów w języku rosyjskim. Brakuje nieco dokumentów ukazujących 
działania partnerów Rosji, ale przy takiej objętości książki to nawet 
zrozumiałe – wywody muszą być powierzchowne; podrozdziały nie-
kiedy w kilku akapitach jedynie zarysowują problem. W bibliografi i 
brakuje prac, które mają podstawowe znaczenie dla prezentowanej 
w kolejnych rozdziałach problematyki. Na przykład warto było wy-
korzystać do mówienie polityki militarnej Rosji książkę Roberta Śmi-
gielskiego Osierocona armia. Założenia polityki obronnej oraz Siły 
Zbrojne Federacji Rosyjskiej 1992-2004 (Warszawa 2006). Trudno też 
pominąć milczeniem błędy merytoryczne, które spotykamy właściwie 
w każdym rozdziale. Wskażmy jako przykład wprowadzający, 
pierwszy rozdział, w którym historię regionu przedstawiono mało 
precyzyjnie, w oparciu o kilka prac ogólnych poświęconych rosyjsk-
iej historii, zacnych skądinąd polskich historyków. Szkoda, że nie 
wykorzystano monografi i prezentujących historię krajów kaukas-
kich, nawet wymienionych w bibliografi i (ani jednego przypisu 
w tym rozdziale), co na pewno uchroniłoby od pomyłek  i nieścisłości. 

42 E. M a t u s z a k, Narody północnego Kaukazu. Historia – kultura – konfl ikty 1985-1991, Toruń 
2007.
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Uzupełnijmy więc wywody o informację, że to nie na początku XIX 
w. Rosja podporządkowała sobie Kaukaz, ale wtedy dopiero zaczął się 
proces jego przyłączania, zakończony w drugiej połowie tego stulecia 
(Kaukaz Północny w 1864 r., a na południu przyłączenie ziem zdoby-
tych po wojnie z Turcją 1877 r.). Stolicą Rosji był w XIX Petersburg 
i nie warto tego zmieniać co kilka stron, pisząc o jakiejś „polityce 
Moskwy”43. 
 Ostatnią, całkiem pokaźną grupę polskich opracowań naukowych na 
temat Kaukazu tworzą publikacje zbiorowe. Można je podzielić na po-
kłosie konferencji zorganizowanych w różnych ośrodkach naukowych 
oraz tomy studiów zbierające publikacje z danej dziedziny badań. Liczba 
materiałów konferencyjnych jest znacznie większa i w związku z tym, że 
zawierają najczęściej publikacje badaczy o sporym dorobku, reprezentu-
ją odpowiedni poziom naukowy. Wymieńmy jako dobre przykłady takich 
opracowań trzy tomy wydane przez KUL po zorganizowanych w Lublinie 
konferencjach poświęconych losom Polaków w Gruzji, Armenii i Azer-
bejdżanie44. Problematyka ta doczekała się nieco później monografi czne-
go opracowania przez Andrzeja Chodubskiego i autora artykułu45. 
 Do kalendarza imprez cyklicznych wpisały się organizowane przez 
Studium Europy Środkowej UW sesje kaukazologiczne im św. Grzegorza 
Peradze. Inne materiały konferencyjne omawiają z kolei problematykę 
współczesnych przemian w regionie – Kaukaz w dobie globalizacji 
(Poznań 2005), Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość (Kraków 2006), 
Kaukaz w stosunkach międzynarodowych – przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość (Piotrków Trybunalski 2008), Dylematy kaukaskie. Problemy 
narodowościowe i migracyjne (Warszawa 2010). Zajmując się różnymi 
obszarami badań, znacząco poszerzają naszą wiedzę o Kaukazie, także 
w perspektywie współczesności. Niekiedy nieco na wyrost obiecują coś 
43 K. Wa ń c z y k, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Morza Kaspijskiego w latach 1999-
2004, Toruń 2007.
44 Chyba najbardziej godny polecenia jest tom na temat Gruzji. Por. Polacy w Gruzji, pod red.  
Edwarda, Lublin 2002. Warto polecić dokonany tam przegląd dorobku kartwelologicznego w arty-
kule wstępnym. Porównanie go z podobna próbą zarysowania tej problematyki w pracy zbiorowej 
Kaukaz w stosunkach międzynarodowych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, pod red. P. Ol-
szewski, K. Borkowski, Piotrków Trybunalski 2008, umożliwi czytelnikowi zestawienie poprawne-
go i powierzchownego sposobu potraktowania problematyki. 
45 A. C h o d u b s k i, Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2004; A. F u r i e r, Polacy w Gruzji, Warszawa 
2009. Należy dodać, że dorobek obu autorów na ten temat jest znacznie obszerniejszy, a łączą go 
wspólne zainteresowania z początków kariery. Por. A. C h o d u b s k i, Aktywność kulturalna Pola-
ków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX w., Gdańsk 1986. Podobne badanie na terenie Gruzji 
przeprowadził w tym czasie A. Furier, które doprowadziły do obrony doktoratu i wymienionej wyżej 
publikacji.
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co trudno w tomie znaleźć46. Jest to szczególnie dobrze widoczne w os-
tatniej publikacji, którą rozpoczynają rozdziały powielające w zasadzie 
znane wcześniej informacje. Za to trzeci rozdział poświęcono losom 
współczesnej emigracji kaukaskiej w Polsce, w ujęciu antropologicznym, 
co stanowi ważne novum w polskim kaukazoznawstwie47. 
 Znacząco odbiega od poziomu wymienionych wyżej opracowań zbi-
orowych tom studiów, który zbiera publikacje młodych pracowników 
naukowych Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych (Lub-
lin 2008). Warto go porównać z tomem opublikowanym w Piotrkowie 
Trybunalskim, by dostrzec różnicę. W pierwszym przypadku mamy do 
czynienia z publikacjami koncentrującymi się na współczesności, oparty-
mi na skromnej bazie źródłowej. Drugi tom zawiera publikacje naukowe o 
szerszym spektrum poznawczym. W przypadku tekstów napisanych przez 
doktorantów trudno znaleźć analizę problemu popartą własnymi badani-
ami. Zastępują je kompilowane informacje z Internetu i wcześniejszych 
publikacji, nie zawsze zresztą zacytowanych. Zestawienie tych dwóch 
prac zbiorowych ukazuje jak ogromne jest zróżnicowanie jakościowe 
polskiej literatury kaukaskiej.
 Kończąc rozważania na temat kształtowania się polskiego obrazu 
Kaukazu należy podkreślić, że przez kilka stuleci wpływały na niego 
bardzo zróżnicowane czynniki. Po dominacji emocjonalnych opisów 
zesłańców, nastąpił czas naukowej analizy różnych obszarów kaukask-
iej rzeczywistości. Cechą charakterystyczną polskiego kaukazoznawstwa 
było podejmowanie badań na coraz to nowych obszarach – od warunków 
naturalnych Kaukazu i  zwyczajów jego mieszkańców, po historię 
i współczesne przemiany. Po okresie dominacji problematyki kartwelo-
logicznej, poszerzano obszar zainteresowań na pozostałe kraje Kaukazu 
Południowego i Kaukaz Północny. Obecnie możemy mówić o istotnym 
zwrocie w kierunku badań właśnie tych wcześniej słabo rozpoznanych 
terenów. Dotyczy to zarówno historii jak i przemian współczesnych. 
Zmienia się także perspektywa polskich badań Kaukazu do literatury 
i historii, dodająca politologię i etnologię. To bardzo ważne, bo, jak wska-

46 W krakowskim tomie Czeczenia – Rosja: mity i rzeczywistość jedyny tekst próbujący zweryfi -
kować pewne stereotypy i mity na temat tej problematyki „schowano” w środku, ze znanych sobie 
powodów. Za to zabrakło nader ciekawego materiału wygłoszonego na konferencji przez pracow-
nicę Urzędu ds. Cudzoziemców, który nader krytycznie prezentował problem pobytu emigrantów 
czeczeńskich w Polsce.
47 Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, red. M. Ząbek, Warszawa 2010, 
część trzecia Imigranci z Kaukazu w Polsce. Kwestie tożsamościowe i relacje z Polakami, s. 333-
460.
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zano w artykule, wyniki polskich badań coraz częściej są porównywane 
z wynikami poszukiwań badaczy obcych.
 Widoczny wzrost zainteresowania Kaukazem w ostatnich dwóch 
dekadach jest związany z rozwojem możliwości prowadzenia badań, 
co niestety nie zawsze jest należycie wykorzystywane. Wskazane 
niedoskonałości polskich badań kaukaskich nie obciążają bynajmniej 
młodych badaczy, podejmujących działania na tym obszarze. Wskazanie 
zróżnicowania jakości polskich publikacji nie miało takiego celu. Służy 
ono do postawienia pytania o przyczyny takiego stanu rzeczy. To nie 
młodzi ludzie są winni warunkom w jakich rozwijają swoje zainteresow-
ania. Problemem jest niedoskonałość naszej nauki i systemu szkolnictwa 
wyższego w jakim funkcjonują. W związku z tym, że do tej pory nie 
stworzono w Polsce ani jednej jednostki badawczej specjalizującej się 
w badaniach kaukaskich, brakuje im często właściwej opieki naukowej. 
Uznanie Kaukazu za część Europy, którą należy tak samo badać jak inne 
kraje europejskie zapowiada klęskę badań tam prowadzonych, podobnie 
jak to miało miejsce w przypadku zachodniej sowietologii. Kaukaz jest 
bowiem specyfi cznym obszarem europejsko-azjatyckiego pogranicza, 
wymagającym dostosowania metod i technik badawczych. Oczywisty 
postulat poprawności metodologicznej stanowi warunek konieczny pow-
odzenia tych badań.
  Czy wskazanym wyżej problemom można jakoś zaradzić? Projekt 
stworzenia katedry badań kaukaskich autor złożył kilka lat temu wła-
dzom UAM. Niestety, jak wiele innych projektów, nie doczekał się 
on realizacji. Działań takich nie podejmują także inne ośrodki. Można 
więc prognozować, że wskazane braki w polskich badaniach kauka-
skich będą się pogłębiać. Nie wypełni ich osamotniona w poczynaniach 
„Pro Georgia”, choćby najbardziej tego chciał jej redaktor i współpra-
cownicy. Właściwie nie doczekaliśmy się do tej pory tłumaczeń prac 
badaczy kaukaskich na język polski, jak choćby wymienionej w tekście 
książki o Bogdanie Gurdżickim. Z przykrością należy stwierdzić, że po 
dzień dzisiejszy nie potrafi my także przez tłumaczenie polskich książek 
na języki kaukaskie zadbać o promowanie tam wiedzy na temat polskiego 
udziału w jego historii. Szkoda, bo był to wkład ogromny, który mógłby 
dzisiaj stanowić ważny element polskiej aktywności na Kaukazie.
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TEOLOG CZASÓW DIALOGU.
REFLEKSJE O TWÓRCZOŚCI KS. JERZEGO KLINGERA

napisał Wacław Hryniewicz OMI
Lublin

 Nie opłaca się być letnim – nawet w refl eksji teologicznej
(J. Klinger)

 Był jednym z najbardziej aktywnych i wszechstronnych teologów 
i ekumenistów prawosławnych drugiej połowy XX wieku1. W swoich pi-
smach wskazywał na nowe możliwości rozwoju teologii. Poruszał tema-
ty kontrowersyjne, często nieznane, niedoceniane lub zgoła zapomniane. 
Znany był w Polsce i za granicą dzięki swoim publikacjom oraz aktyw-
nemu uczestnictwu w ruchu ekumenicznym. Warto bodaj przypomnieć, 
że to on właśnie reprezentował Polski Autokefaliczny Kościół Prawo-
sławny na Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów (ŚRK) 
w Uppsali (1968) i w Nairobi (1975). Od 1968 r. był członkiem komisji 
„Wiara i Ustrój” (Faith and Order) tejże Rady oraz międzynarodowej ko-
misji do spraw dialogu z Kościołem anglikańskim. Z dużym krytycyzmem 
zabierał wielokrotnie głos w sprawie pewnych tendencji dominujących 

1 Ks. Jerzy Klinger urodził się 15 kwietnia 1918 r. w Smoleńsku (jego ojciec, Witold, był wybitnym 
fi lologiem klasycznym, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Poznańskiego). Teologię studiował 
w prawosławnym seminarium w Warszawie oraz za granicą (w Pradze oraz w Instytucie św. Sergiu-
sza w Paryżu). W 1946 r. uzyskał stopień magistra fi lozofi i w Uniwersytecie Warszawskim. Przez 
cztery lata był adiunktem na wydziale fi lozofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1952 r. Z działalnością duszpasterską łączył od 1954 r. działalność dydaktyczną 
i naukową. Do 1961 r. wykładał w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie. W 1957 r. zo-
stał pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Doktoryzował się w ChAT 
na podstawie rozprawy pt. Eschatologiczny aspekt Eucharystii na tle genezy dwóch form konsekra-
cyjnych w kanonie pierwszych wieków (1962), opublikowanej w 1969 r. pt. Geneza sporu o epikle-
zę. W 1966 r. otrzymał nominację na docenta i objął kierownictwo katedry prawosławnej teologii 
dogmatycznej i moralnej, zaś rok później został prorektorem ChAT. W 1972 r. uzyskał tytuł naukowy 
profesora nadzwyczajnego. Od września 1972 r. do maja 1973 r. przebywał w Instytucie Wyższych 
Studiów Ekumenicznych w Jerozolimie. Zmarł niespodziewanie, wskutek choroby, po powrocie 
ze Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Nairobi, w dniu 3 lutego 1976 r. w Warszawie.
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w ŚRK. W znacznej mierze dzięki jego aktywności Chrześcijańska Aka-
demia Teologiczna w Warszawie, której był prorektorem, zyskała w tam-
tych latach reputację międzynarodową.
 Wraz z upływem czasu wyraźniej dostrzec można w teologicznej 
twórczości ks. Jerzego Klingera te myśli i tematy, które nadal zachowują 
swoją aktualność i są inspiracją do dalszych poszukiwań. Są to przede 
wszystkim jego śmiałe i dalekosiężne próby syntez teologicznych. Im 
chciałbym poświęcić specjalną uwagę. Spośród wielu problemów pra-
gnę zwrócić uwagę jedynie na kilka wątków szczególnie inspirujących 
i twórczych. Będzie to wybór podyktowany moim osobistym wyczuciem. 
Nie zamierzam w krótkim wykładzie podejmować szczegółowej oceny 
prezentowanych poglądów, jakkolwiek tu i ówdzie niezbędne okażą się 
pewne uwagi. 

1. Duchowa sylwetka teologa

 W swojej twórczości ks. Jerzy Klinger przejawiał nieskrępowaną 
swobodę myśli, duchową wolność poszukiwań i twórczą pasję. Obcy był 
mu jurydyczny rygoryzm, ciążenie autorytetu i wewnętrzne skrępowanie. 
Był teologiem tworzącym z osobistego przeżycia prawdy. W twórczości 
teologicznej widział przejaw miłości Boga i ludzi nie tylko „całym swoim 
sercem”, ale również „całym swoim umysłem” (Mt 22,37). Umiał także 
w herezjach odkrywać elementy pozytywne, a w herezjarchach dostrze-
gać odważnych myślicieli, nie pozbawionych wielkości i dobrej woli. 
 Profesor Klinger nie był człowiekiem jednej wielkiej idei. Intereso-
wały go i pociągały najbardziej aktualne problemy współczesnego chrze-
ścijaństwa. O wszechstronności Profesora świadczą jego zainteresowa-
nia fi lologią, fi lozofi ą, teologią oraz dorobkiem kultury ogólnoludzkiej, 
zwłaszcza poezją i sztuką. Sam tworzył również poezję pisząc utwory 
religijne w języku polskim i rosyjskim. Był przekony, że poezja niejed-
nokrotnie pełniej wyraża prawdę i lepiej jej służy dzięki celności sło-
wa i bogactwu skojarzeń. Często bywało u wielu wybitnych teologów 
i myślicieli Kościoła prawosławnego, iż nie znajdując pełnego wyrazu 
dla swoich przeżyć religijnych w naukowych wywodach i systematycz-
nej refl eksji, uciekali się do poezji. 
 Żywy zmysł tradycji pozwolił warszawskiemu Profesorowi odnajdy-
wać w niej elementy najbardziej twórcze i trwałe. Potrafi ł łączyć trady-
cję ze współczesnością. Jest to szczególnie widoczne w podejmowanych 
przez niego próbach syntezy w odniesieniu do wielu zagadnień teologicz-
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2 Rozprawy i eseje ks. Klingera zostały wydane w zbiorze pt. O istocie prawosławia. Wybór pism, 
Warszawa 1983. Dlatego podaję jedynie tytuły poszczególnych artykułów. 

nych. Pomagała mu w tym głęboka znajomość zarówno tradycji wschod-
niej jak i zachodniej.
 Poglądy i przekonania teologa tworzą się pod wpływem zaintereso-
wania konkretnymi problemami i myślicielami. Ks. Klinger miał również 
swoich duchowych przewodników i mistrzów. Wyznał przed laty, że we 
współczesnym świecie naznaczonym wielu przejawami duchowego kry-
zysu, pośród największych napięć „znów wyraźniej odczuwamy Chrystu-
sa jako jedynego Mistrza naszej epoki” (Chrystus na nowo odczytany)2. 
Jego tajemnica pozwala nam rozumieć siebie samych, wszystkie proble-
my życia i świata. On jest Tym, który ratuje człowieka od wewnętrznego 
rozbicia i scala na nowo mocą swego zmartwychwstania. Podkreślając 
tę jedyną w swoim rodzaju rolę Chrystusa jako jedynego i rzeczywistego 
Mistrza, Klinger dostrzegał w życiu chrześcijanina i teologa zapotrzebo-
wanie na ,,wtórnych nauczycieli”. W naszej epoce są nimi przede wszyst-
kim „wielcy poszukiwacze syntezy”. Tych, zdaje się, cenił przez całe ży-
cie najbardziej, obok wielkich mistyków i artystów. 
 Synteza jest wciąż nowym zadaniem, wyzwaniem dla teologii. Nic 
dziwnego, że również w jego własnej twórczości szczególnym uznaniem 
cieszyli się myśliciele poszukujący syntezy, pionierzy ruchu ekumenicz-
nego, inicjatorzy nowych kierunków myślenia o szerokim zasięgu od-
działywania. Od nich czerpał natchnienie, choć z drugiej strony zdawał 
sobie dobrze sprawę, że prawdziwym i ostatecznym źródłem tej inspira-
cji jest Chrystus i Jego Ewangelia, u wielu twórców działająca jedynie 
jako bezimienny impuls. Zadaniem teologa jest „odczytywać Chrystusa” 
i tajemnicę Jego Ducha wciąż na nowo, w kontakcie z rzeczywistymi 
problemami. Teolog korzysta z doświadczenia tych, którzy byli w swoim 
czasie podobnymi poszukiwaczami. Każdy ma swoich mistrzów, mniej 
lub bardziej współczesnych bądź odległych w czasie.
 Jako teolog prawosławny ks. Klinger doszukał się swoich osobistych 
i głębokich związków przede wszystkim z wybitnymi przedstawicielami 
tradycji prawosławnej. Nie poprzestał jednak tylko na tym. Miał niewąt-
pliwy dar podejmowania myśli innych oraz rozwijania ich, dopełniania 
własnymi przemyśleniami i doświadczeniami. Byli wśród nich tacy, któ-
rym zawdzięczał więcej niż innym. Wybór podyktowany był jego oso-
bistą wrażliwością teologiczną, duchowym pokrewieństwem myślenia 
oraz chęcią dalszego poszukiwania, kiedy raz odnalazł bliski sobie ślad. 
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Te właśnie duchowe związki własnego myślenia z myślą drugich stanowią 
o wewnętrznym bogactwie i zakorzenieniu teologa w kulturze ludzkiej.
 Szczególnie ścisłe więzi łączyły myśl teologiczną Klingera z nowym 
kierunkiem rosyjskiej myśli religijnej, zapoczątkowanym w XIX wie-
ku przez Aleksego S. Chomiakowa (1804—1860) zwłaszcza w nauce 
o Kościele oraz Włodzimierza Sołowjowa (1853—1900), inspiratora 
tzw. nurtu sofi ologicznego. Do nurtu tego nawiązali w XX wieku wy-
bitni myśliciele tej miary co Paweł Florenski i Sergiusz Bułgakow. Klin-
ger nie wahał się nazwać Sołowiowa „pierwszym rosyjskim prekurso-
rem światowego ruchu ekumenicznego” (Dwie postaci prekursorów...). 
O. Bułgakowa darzył wielkim poważaniem jako jednego z największych 
i najbardziej twórczych teologów prawosławnych ostatnich stuleci. Sam 
nie rozwinął poglądów sofi ologicznych, ale wiele idei wielkiego teologa 
pozostawiło trwałe ślady na jego własnej twórczości. Osobiście zastana-
wia mnie natomiast brak wszelkich śladów zainteresowania twórczością 
tak oryginalnych i odważnych myślicieli prawosławnych jak Aleksander 
M. Buchariew (zm. 1871), prekursor prawosławnej teologii kultury, czy 
Wiktor I. Niesmiełow (zm. 1937) wraz z jego oryginalnym zarysem teo-
logicznej antropologii .
 Rozliczne i głęboko osobiste związki łączyły profesora Klingera 
z kierunkiem teologicznym, który nazwano syntezą neopatrystyczną, 
tj. dążeniem do kształtowania teologii współczesnej w duchu twórczej 
asymilacji nauki Ojców Kościoła (Gieorgij Florowski, Władimir Lossky, 
Paul Evdokimov, Olivier Clément, Nikos Nissiotis). Książkę Evdokimo-
va pt. Prawosławie przełożył na język polski. Z o. Florowskim często 
polemizował, przeciwstawiając się zwłaszcza jego negatynym sądom 
o poszczególnych teologach i kierunkach rozwoju teologii rosyjskiej. 
 Widoczny wpływ na twórczość ks. Klingera miał także nurt myśle-
nia teologicznego o charakterze historyczno-krytycznym (Pismo Święte, 
wszesna tradycja patrystyczna), reprezentowany zwłaszcza przez o. Mi-
kołaja Afanasjewa, twórcy tzw. eklezjologii eucharystycznej oraz jego 
uczniów. Chodzi o wizję Kościoła lokalnego, sprawującego Eucharystię 
i obdarzonego przez Boga całą pełnią duchowego wyposażenia. Wpływ 
ten widać w zasadniczej akceptacji takiej właśnie wizji Kościoła oraz 
w rozumieniu problemu jedności i interkomunii.
 W całej twórczości Klingera dominuje wyraźnie nurt zagadnień hi-
storyczno-teologicznych. Stosunkowo niewiele można dostrzec w niej 
elementów o charakterze metafi zycznym i systematycznym. Nie próbo-
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wał stworzyć zwartej koncepcji fi lozofi cznej, która byłaby podstawą do 
interpretacji prawd wiary. Odpowiadała mu przede wszystkim perspekty-
wa badań pozytywnych o charakterze porównawczym. Pod tym wzglę-
dem znacznie bliższy jest Afanasjewowi niż jego mistrzowi, którym był 
Bułgakow. Świadczą o tym studia poświęcone genezie sporu o epiklezę, 
prawosławnej mariologii czy badaniom biblijno-patrystycznym i porów-
nawczym. 
 Warto jeszcze wspomnieć, że ks. Klinger często szukał inspiracji nie 
tylko w prawosławnej liturgii i ikonografi i, a także m.in. w religijnej fi lo-
zofi i Mikołaja Bierdiajewa oraz w twórczości Fiodora Dostojewskiego. 
Przekonanie o głębokiej odrębności prawosławia w porównaniu z chrze-
ścijaństwem zachodnim, nie ograniczyło jego zainteresowań. Wręcz prze-
ciwnie, świadom uniwersalnych wymiarów wszelkiej autentycznej teolo-
gii chciał ukazał, że „każda wielka gałąź historycznego chrześcijaństwa 
wypracowala w ciągu dziejów sobie właściwe podejście do zagadnień 
teologicznych, realizując w tym specjalny charyzmat dany przez Pana 
dziejów” (Doktryna Krzyża i Zmartwychwstania...). Był chyba pierw-
szym teologiem prawosławnym, który zainteresował się głębiej ideami 
P. Teilharda de Chardin i porównał je z „najlepszymi tradycjami teologii 
wschodniej” w zakresie patrystyki, mistyki, liturgii oraz nowszej fi lozofi i 
prawosławnej. Uważał, iż zróżnicowanie wyznaniowe posiada charakter 
charyzmatyczny i wzbogacający. Jeśli ktoś z wielkich myślicieli głosi po-
glądy współbrzmiące z innymi tradycjami chrześcijaństwa, jest to znak 
żywotności i powszechności tego zagadnienia w życiu Kościoła. 

2. W poszukiwaniu ekumenicznej syntezy teologii 

 Z twórczości teologicznej ks. Klingera przebija duże uwrażliwienie na 
próby wielkich syntez teologicznych, podejmowanych w różnych okre-
sach dziejów Kościoła. Dzisiaj, wskutek daleko idącego usamodzielnie-
nia poszczególnych gałęzi wiedzy teologicznej próby tworzenia syntez 
są tym bardziej potrzebne. Synteza jest wciąż zadaniem i wyzwaniem dla 
teologii. Według jego przekonania, „tylko syntezy prowadzą myśl teolo-
giczną naprzód, i tylko w ramach dążenia do nowych syntez możliwa jest 
przyszłość” (Betezda a uniwersalizm Logosu). Jest to jedna z przewod-
nich intuicji metodologicznych, które odkryć można przy uważnej lek-
turze jego pism. Można by powiedzieć, iż był on na swoją miarę konty-
nuatorem wielkich twórców syntezy i wizjonerów całokształtu ludzkich 
dziejów. 
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 Wielokrotnie nawiązywał do kosmicznej syntezy chrystologicznej 
św. Maksyma Wyznawcy (†662). Z wielką czcią odnosił się do skoncen-
trowanej na doświadczeniu Ducha Świętego mistycznej syntezy św. Sy-
meona Nowego Teologa (†1022). Szczególnym uznaniem darzył wielką 
syntezę myśli i doświadczenia chrześciijańskiego zawartą w nurcie hezy-
chazmu, któremu teologiczne uzasadnienie nadał św. Grzegorz Palamas 
(+1359). Jedną z największych wartości syntezy hezychastycznej widział 
w tym, iż podkreślała ona wartość ciała ludzkiego oraz całej fi zycznej 
natury świata. Cały człowiek i wszystko, co jest na świecie poddane jest 
przemieniającym, niestworzonym „energiom” boskim. Sama istota Boga 
pozostaje niepoznawalna dla człowieka, nawet w życiu przyszłym; po-
znawalne są jedynie Jego boskie energie działające w świecie. W ten spo-
sób istnienie świata jest na zawsze związane z działaniem Bożym, które 
jest dziełem całej Trójcy Świętej.
 W przeświadczeniu ks. Klingera nic nie jest tak charakterystyczne dla 
teologii prawosławnej jak żywy związek z tradycją starochrześcijańską. 
Tradycja ta nie jest jednak w prawosławiu martwym depozytem, a zwią-
zek z nią nie prowadzi do teologicznej stagnacji. Kościół prawosławny nie 
zatrzymał się w swoim rozwoju. Mimo pewnych okresów zastoju i braku 
oryginalnej twórczości nie ustawało w nim dzieło kontynuacji myśli pa-
trystycznej. Tradycja starochrześcijańska pozostaje nadal wielką inspiracją 
dla myśli współczesnej w kształtowaniu nowej syntezy teologicznej. Try-
nitarna i chrystologiczna problematyka pierwszych siedmiu soborów po-
wszechnych stanowi w tej syntezie podstawowy układ odniesienia, głównie 
w rozwijaniu zagadnień antropologicznych i eklezjologicznych. Wszystko 
to, co wydaje się nowe i świeże w nauce prawosławnej jest wyrazem po-
nownego nawiązania do starej tradycji lub twórczego jej rozwinięcia. 
 Najlepszym dowodem na to jest, zdaniem Klingera fakt, iż w wielu 
przypadkach religijna myśl prawosławna, zwłaszcza rosyjska, wyprze-
dziła o dziesiątki lat myśl zachodnią. Przykładem może być idea Ko-
ścioła jako Ciała Chrystusa, nauka o „soborowości” (sobornost’), dążenia 
ekumeniczne, eklezjologia eucharystyczna Kościoła lokalnego. Najbar-
dziej oryginalną cechą interpretacji tradycji starochrześcijańskiej w pra-
wosławiu jest jej „bezpośrednia konfrontacja z myślą współczesną, nie 
przechodząca przez fi ltr myśli scholastycznej oraz kryzysu reformacji, 
jak na Zachodzie”. Teologowie prawosławni sięgają bezpośrednio do na-
uki Ojców Kościoła, której nie oddziela od myśli współczesnej później-
sza bariera obowiązującej doktryny.
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 Stąd zrozmiałą jest rzeczą, że ks. Jerzy przeciwstawiał się zdecydo-
wanie współczesnym tendencjom do tzw. dehellenizacji chrześcijaństwa. 
Znaczenie Ojców Kościoła polega, jego zdaniem, przede wszystkim 
na tym, że wyrazili prawdy chrześcijańskie w sposób niepowtarzalny 
w swoim czasie, który był okresem pierwszego wzrostu Kościoła. 
Ich rola pozostanie na zawsze niepowtarzalna, a ich czas już nigdy się 
nie powtórzy. Dzięki Ojcom tradycja myśli greckiej została w chrze-
ścijaństwie uwieczniona w nieprzypadkowym procesie historycznym. 
Kategorie fi lozofi i greckiej uczynili oni środkami wyrazu dla prawdy 
chrześcijańskiej. Kategorie te zostały schrystianizowane, przemienione 
w symbole wiary chrześcijańskiej; można powiedzieć, że „zmartwych-
wstały” już nie jako myśl grecka, lecz powszechna i zrosły się z samą 
istotą chrześcijaństwa.
 Najstarszej próby syntezy teologicznej, dokonanej w okresie bez-
pośrednio poapostolskim, „na granicy między zamknięciem nawote-
stamentalnego Objawienia, a początkiem rozwoju kościelnej trady-
cji”, dopatrywał się profesor Klinger w tzw. Drugim Liście św. Piotra, 
a w rzeczywistości piśmie datowanym dopiero na początek II wieku po 
Chrystusie. Podkreślona została w nim przede wszystkim konieczność 
uszanowania władzy (hierarchii) kościelnej (por. 2,10) w polemice z „fał-
szywymi nauczycielami” (2,1), którymi byli najprawdopodobniej skrajni 
zwolennicy św. Pawła, niewłaściwie rozumiejący jego naukę, a zwłaszcza 
stosunek między chrześcijańską wolnością oraz wymogami nowego ży-
cia. W liście tym zarysowała się ta sama tendencja eklezjologiczna, która 
nieco później znalazła odzwierciedlenie w pismach św. Ignacego Antio-
cheńskiego, Ireneusza oraz Tertuliana. Już z tej racji list ten jest ważnym 
etapem w rozwoju myśli chrześcijańskiej. Co więcej, odzwierciedla on 
w formie zaczątkowej ideę prymatu obydwu Apostołów, Piotra i Paw-
ła, przyjętą w Kościele w okresie poapostolskim. List ukazuje wspól-
ny autorytet obydwu Apostołów, równocześnie jednak usiłuje przypi-
sać pewne pierwszeństwo Piotrowi oraz jego nauce. Czyni to w oparciu 
o fakt, iż Piotr był świadkiem tajemnicy Przemienienia i chwały Chry-
stusa (1,16-18) jeszcze przed Jego zmartwychwstaniem. Pierwszeństwo 
Piotra przejawia się także w umiarkowanej krytyce „niezrozumiałych” 
miejsc w listach Pawła. Myśl o autorytecie obydwu Apostołów w II. 
Liście Piotra rzutuje na dziedzinę moralności chrześcijańskiej. Mówi 
o niezbędnej syntezie duchowej wolności i posłuszeństwa wymogom 
Ewangelii. Jest to problem wciąż żywy i aktualny w chrześcijaństwie.
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 Zdaniem ks. Klingera, Kościół wschodni do dzisiaj przekazuje 
w swej świadomości teologicznej i liturgicznej ideę podwójnego 
autorytetu i przywództwa obu apostołów. Tymczasem Kościół rzymski 
zachował, według niego, tę ideę jedynie w praktyce liturgicznej obcho-
dząc wspólną uroczystość obu Apostołów; natomiast w teologii od IV 
w. poszedł po linii rozwijania nauki o prymacie Piotra i biskupów Rzy-
mu. Nie trzeba uzasadniać, iż tego rodzaju refl eksje nabierają szcze-
gólnej aktualności obecnie, gdy międzynarodowa komisja teologiczna 
ds. dialogu rzymskokatolicko-prawosławnego od kilku lat zajmuje się 
trudnym zagadnieniem prymatu papieskiego. 
 W swoim głównym i wielce inspirującym dziele pt. Geneza sporu 
o epiklezę (1968), ks. Klinger usiłował wykazać, że już w ciągu II w. 
dokonała się jeszcze jedna wielka synteza o charakterze liturgiczno-
dogmatycznym. Polegała ona na tym, że sposób rozumienia Eucharystii 
w kategoriach eschatologiczno-pneumatologicznych (rozwój epiklezy 
w Kościele jerozolimskim i antiocheńskim) współistniał z rozumieniem 
memorialno-chrystologicznym w gminach założonych przez św. Pawła. 
 We wczesnym chrześcijaństwie mielibyśmy zatem dwie koncepcje 
Eucharystii. Pierwsza z nich, o charakterze eschatologicznym ukształ-
towała się na wzór wspólnych posiłków Chrystusa zmartwychwstałego 
z uczniami. Radość zmartwychwstania przesłania w niej do pewnego 
stopnia wspomnienie męki. Takie rozumienie Eucharystii – widoczne 
zwłaszcza w IV. Ewangelii, w Apokalipsie oraz w Didache (Nauka Dwu-
nastu Apostołów) – przyczyniło się w Kościele wschodnim do rozwoju 
epiklezy, czyli modlitewnej formy przyzywania Ducha Świętego na zgro-
madzonych i na złożone dary. Miało to, w późniejszych wiekach, bardzo 
doniosłe konsekwencje eklezjologiczne. Ujawniło się przede wszystkim 
w bardziej eschatologicznej orientacji Kościoła wschodniego, mniej 
troszczącego się o stronę instytucjonalno-historyczną i bardziej świado-
mego (zwłaszcza w tradycji mistycznej oraz liturgii) swojej przynależno-
ści do świata Paruzji. 
 Drugi typ wczesnochrześcijańskiego przeżywania Eucharystii ukształ-
tował się na wzór Ostatniej Wieczerzy i rozpowszechnił pierwotnie we 
wspólnotach założonych przez św. Pawła. W jego centrum znajduje się 
wspomnienie męki Chrystusa, a szczególną doniosłość mają słowa usta-
nowienia. Jest to typ chrystocentryczno-memorialny, charakterystyczny 
dla całej późniejszej tradycji Zachodu chrześcijańskiego, bardziej wraż-
liwego na wymiar historyczny i doczesny Kościoła. Nie pozostało to bez 
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wpływu także na sposób rozumienia prymatu biskupa Rzymu. Faktem 
jest, że z czasem niemal we wszystkich liturgiach, również wschodnich, 
słowa ustanowienia zostały dodane do epiklezy. Elementem wiążącym 
stało się wspomnienie męki i zmartwychwstania Chrystusa (anamneza). 
Pierwotne zróżnicowanie obydwu form przeżywania misterium Euchary-
stii zachowało się jednak w samej formule konsekracyjnej, epikletycznej 
(przyzywanie Ducha) lub wspomnieniowej (słowa ustanowienia). 
 Dzisiaj, w ofi cjalnym dialogu między Kościołem rzymskokatolickim 
i prawosławnym, podkreśla się, że „misterium eucharystyczune dokonuje 
się w modlitwie, która łączy w jedno słowa, przez które Słowo wcielo-
ne ustanowiło ten sakrament oraz epiklezę, w której Kościół pobudzany 
przez wiarę błaga Ojca, przez Syna, o zesłanie Ducha, aby w jedynej 
ofi erze Syna wcielonego wszystko dopełniło się w jedności”3.
 Niestety, oryginalne i odważne dociekania ks. Klingera o epiklezie, 
tu jedynie zasygnalizowane, nie spotkały się w naszym kraju z należytym 
zainteresowaniem ze strony liturgistów, patrologów i biblistów. Pozosta-
ły raczej bez echa. Nie dotarły do tych, do których dotrzeć powinny. Nie 
jest dobrze, jeżeli milczeniem kwituje się dzieła o tak wybitnej wartości. 
Spór o epiklezę nie był oderwanym problemem teologicznym, zajmu-
jącym jedynie podrzędne miejsce w kontrowersjach między Kościołem 
wschodnim i zachodnim. Pociągnął on za sobą szereg dalszych rozbież-
ności teologicznych, które rozdzieliły później obydwa wielkie Kościoły. 
Stało się tak dlatego, iż rozumienie Eucharystii prowadzi do określonej 
koncepcji Kościoła.
 Jedną z wielkich syntez teologicznych, której elementy stale przewi-
jają się w poglądach ks. Klingera jest doktryna sofi ologiczna, rozwijana 
w oryginalny sposób przez myślicieli rosyjskich końca XIX i pierwszej 
połowy XX wieku. W doktrynie tej widział on nowe sformułowanie 
jednego z aspektów nauki o Trójcy Świętej. Odwieczna Mądrość Boża, 
Sophía, jest wspólną naturą trzech Osób Boskich, zawierającą w sobie 
odwieczny obraz świata (mądrości stworzonej), objawiający nieroze-
rwalny związek między Stwórcą a stworzeniem. Życie stworzeń sięga 
dzięki temu w głąb życia trójjedynego Boga. W przekonaniu ks. Klingera 
ta doktryna posiada doniosłe konsekwencje nie tylko dla zrozumienia 
ostatecznego losu człowieka, lecz również całego kosmosu, przeniknięte-
go obecnością i działaniem Boskiej Trójcy. Mocą Wcielonego Słowa oraz 
3 Dokument z Monachium (1982) pt. Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy 
Świętej, I,6. W: W. H r y n i e w i c z, Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 1980-1991, 
Warszawa 1993, s. 38.
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Ducha Świętego całe stworzenie zostanie kiedyś w pełni przemienione. 
Tego rodzaju przesłanki sofi ologiczne leżą u podstaw chrześcijańskiej 
akceptacji świata.
 Zdaniem Klingera, dogmat trynitarny odsłania niezgłębioną tajemni-
cę całego przeznaczenia ludzkości. Stopniowe objawianie się misterium 
Trójcy Świętej jest niezastąpionym kluczem dla zrozumienia głównych 
epok w dziejach Kościoła i ludzkości oraz najgłębszego sensu kultury 
i twórczości ludzkiej. Głos trójjedynego Boga jest także „głosem arcy-
dzieł kultury ludzkiej, noszących w sobie iskrę natchnienia Bożego”. 
Chrześcijańska prawda o Trójcy Świętej może być bodźcem dla całej 
ludzkiej twórczości. Doczesna twórczość człowieka nabiera dzięki temu 
nieprzemijającej wartości, gdyż zawiera w sobie element wieczności, 
która już teraz przenika cały proces dziejów ludzkich. 
 Profesor przypominał, że niektórzy współcześni teologowie prawo-
sławni mówią o trzech wielkich okresach w dotychczasowych dziejach 
ludzkości: o epoce Ojca (okres przedchrześcijański), Syna (pierwsze ty-
siąclecie) i epoce stopniowego objawiania się Ducha Świętego w Ko-
ściele. Nasuwa się porównanie tego rodzaju wizji dziejów z poglądami 
Joachima da Fiore czy polskiego myśliciela Augusta Cieszkowskiego, 
który również pisał o epoce Ojca, Syna i Ducha Świętego, rozwijając 
wizję nowej przyszłości w społeczności Bożego Ducha4. 
 Są to w gruncie rzeczy problemy historiozofi czne, dotyczące sensu 
ludzkich dziejów, twórczości człowieka, jego aktywności w świecie oraz 
przeobrażenia i zbawienia świata. Może zastanawiać fakt, że Klinger, 
w przeciwieństwie do Evdokimova, nie podjął w swoich dociekaniach 
delikatnego u nas w tamtych latach problemu ateizmu i źródeł niewiary. 
Podkreślał raczej, że prawosławie uprzywilejowuje profetyczno-chary-
zmatyczny wymiar świadectwa chrześcijan i zwraca szczególną uwagę 
na istnienie ludzi przenikniętych mocą Bożego Ducha. To oni są naj-
lepszymi świadkami Boga i Jego obecności w świecie. Swoim życiem 
i duchowym promieniowamem ukazują eschatologiczną obecność Ducha 
we wspólnocie wierzących (tym tłumaczy się m. in. dobroczynny wpływ 
rosyjskich „starców”). 
 Elementów syntetycznej wizji centralnych prawd wiary jest w poglą-
dach ks. Klingera znacznie więcej. Nie sposób szerzej ich przedstawiać. 
Do nich zaliczyć można zwłaszcza biblijne studium na temat uniwersa-
lizmu Boskiego Logosu (problem stosunku chrześcijaństwa do religii 

4 Zob. A. C i e s z k o w s k i, Ojcze nasz, I-III, Poznań 1922-1923.
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niechrześcijańskich), porównawcze ujęcie prawosławnej nauki o Krzyżu 
i Zmartwychwstaniu (konfrontacja z poglądami Rudolfa Bultmanna) oraz 
odważne studium o wciąż nie rozwiązanym problemie interkomunii. 

3. Prawosławie a ekumenizm

 Współczesny ruch ekumeniczny miał w ks. Klingerze jednego z szcze-
rze oddanych prawosławnych zwolenników. Nie traktował nigdy ekume-
nizmu jako sprawy drugorzędnej czy dodatkowej. Nie bez znaczenia jest 
chyba to, że przyszedł na świat w rodzinie, w której ojciec był katoli-
kiem, a matka prawosławną. Od młodości uczył się więc w najbliższym 
otoczeniu przeżywać wiarę chrześcijańską ponad wszelkimi podziałami 
wyznaniowymi. Wydaje się, iż fakt ten wycisnął niezatarte znamię na 
duchowej sylwetce ks. Klingera kształtując w nim postawę otwartości 
i zrozumienia dla innych. Nie było w tej postawie nic ze zdawkowości 
i pozy. Sprawie jedności służył szczerze i z najbłębiszego przekonania, na-
rażając się nawet niejednokrotnie na zarzut chwiejności wyznaniowej. Jego 
poglądy mają charakter ogólnochrześcijański i głęboko ekumeniczny. 
 Był przekonany, że jedność, do której dążymy nie jest jednością daną 
raz na zawsze któremuś z Kościołów, lecz jednością dynamiczną, o któ-
rą trzeba ustawicznie zabiegać i modlić się o nią, gdyż jest ustawicznie 
zagrożona. Wieloletnie kontakty ekumeniczne nauczyły go otwartości na 
doświadczenia i bogactwo duchowe innych Kościołów chrześcijańskich 
oraz innych religii. Św. Franciszka z Asyżu czcił na równi ze św. Sera-
fi nem z Sarowa. Był przekonany o tym, iż należy także bardziej eku-
menicznie naświetlić również same początki chrześcijaństwa w Polsce. 
Jego zdaniem, wywodzi się ono nie tylko z łacińskiej tradycji kościelnej 
i kulturowej, lecz również z tradycji słowiańsko-bizantyjskiej (obrządek 
metodiański, lub nawet obrządek bizantyjski).
 Refl eksja teologiczna ks. Klingera nacechowana jest charakterem 
ogólnochrześcijańskim, głęboko ekumenicznym. Potrafi ł docenić punkt 
widzenia innych chrześcijan, umiał też wnikliwie analizować i oceniać 
charakter prawosławnego uczestnictwa w ruchu ekumenicznym. Schizma 
między prawosławiem a Kościołem rzymskim posiada, jego zdaniem, 
nie tyle charakter formalnego zerwania (wymiana ekskomunik z 1054 
r.), lecz stopniowego wyobcowania o charakterze psychologicznym. Nie-
liczenie się Rzymu z istnieniem niezależnych Kościołów na Wschodzie 
doprowadziło do wzajemnego oddalenia. Z kolei prawosławie pozostało 
na uboczu konfl iktów, które w XVI w. wstrząsnęły chrześcijaństwem za-
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chodnim. Sprawa reformacji została uznana za wewnętrzny konfl ikt Ko-
ścioła rzymskiego. Nie było żadnego aktu wrogości między tworzącymi 
się Kościołami protestanckimi a prawosławiem. Istniały nawet pewne 
próby porozumienia.
 W Kościele prawosławnym nie dokonał się – przyznaje Klinger – taki 
przewrót, jakiego dokonał Kościół rzymskokatolicki w ocenie ekumeni-
zmu dzięki Soborowi Watykańskiemu II. Zdawał sobie sprawę z oporów, 
jakie ekumenizm budzi w niektórych kręgach prawosławnych. Dostrze-
gał pewne oznaki nieprzejednania nawet u teologów oddanych sprawie 
ekumenicznej. Świadczy o tym jego, wspomniane już, znakomite stu-
dium poświęcone problemowi interkomunii. Zajął się nim bezpośrednio 
po powrocie ze Zgromadzenia ŚRK w Uppsali (1968), gdzie problem ten 
dał się odczuć szczególnie dotkliwie. W swojej rozprawie podjął (wraz ze 
znanym teologiem ewangelickim z Taizé, Maxem Thurianem oraz kato-
lickim teologiem Josephem de Baciocchi) odważną inicjatywę posunięcia 
naprzód ekumenicznej refl eksji nad tym trudnym, delikatnym i złożonym 
problemem. Zebrał szereg argumentów za i przeciw interkomunii, przy 
czym argumenty za interkomunią, a raczej za wspólną Komunią, wydają 
się bardziej przekonywające.
 Jest to problem, który dał znać o sobie z całą ostrością dopiero z na-
dejściem czasów ekumenizmu. Kanony dawnego Kościoła zabraniały nie 
tylko uczestnictwa w Komunii, ale nawet wspólnej modlitwy z chrze-
ścijanami odłączonymi. Klinger przeciwstawił się opinii wielu teologów 
prawosławnych, którzy uważali, iż duch dawnych kanonów wyklucza 
z góry możliwość uczestnictwa w sprawowaniu świętych czynności 
(in sacris) z nieprawosławnymi. W epoce ekumenizmu – dowodził – 
duch tych samych kanonów, które w przeszłości były zakazem, dzisiaj 
przemawia nie tylko na rzecz wspólnej modlitwy, ale również wspólnej 
Eucharystii. Przyznaje, iż celem dawnych kanonów była bez wątpienia 
obrona Kościoła oraz jego jedności przed herezjami oraz wszelkimi ten-
dencjami odśrodkowymi. 
 Tymczasem w ciągu ostatnich dziesiątków lat dokonał się wielki 
przełom w świadomości prawosławnej. Prawosławie stało się człon-
kiem ŚRK. Prawosławni biorą udział w modlitwie ekumenicznej wraz 
z innymi chrześcijanami. Ustaliła się nowa, nie pisana norma postępo-
wania, odbiegająca od przepisów wczesnego Kościoła. Zmieniła się oce-
na eklezjalnego statusu innych chrześcijan. W miejsce długiego procesu 
dezintegracji pojawiły się obecnie dążenia zjednoczeniowe. Nie znamy 
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rzeczywistych granic Kościoła, wiadomych jedynie samemu Bogu. Zbyt 
pochopny i błędny byłby wniosek, iż nasz własny Kościół jest jedy-
nym Kościołem prawdziwym. Nikt z ludzi nie może wytyczyć granicy 
ani odkupieńczemu działaniu Chrystusa, ani uświęcającej mocy Ducha 
Świętego. Prawdziwość i jedność Kościoła polegają przede wszystkim 
na obecności Chrystusa, który jest całą prawdą i jedyną prawdą. Ten, kto 
przyjmuje Chrystusa w sakramencie nie może być poza Kościołem, bez 
względu na swoją przynależność wyznaniową. Chrystus jest obecny po 
obu stronach każdego podziału. Nie wolno w niczym pomniejszać Jego 
wolności. 
 W tym kontekście Klinger napisał słowa, które głęboko zapadają 
w pamięć: „W ogniu rzeczywistej obecności Chrystusa topnieją wszyst-
kie ekskomuniki między Kościołami – tam, gdzie one jeszcze istnieją...” 
Podkreślał, że obecność Chrystusa w Eucharystii dokonuje się dzięki 
działaniu Ducha Świętego. To nie przypadek, że epiklezy dawnych ana-
for zawierają prośbę właśnie do Ducha Świętego, aby objawił euchary-
styczną obecność Chrystusa – nawet tam, gdzie nie przywykliśmy jej do-
strzegać, a gdzie On rzeczywiście jest obecny. 
 Tak więc problem interkomunii może, zdaniem Profesora, być trakto-
wany przynajmniej jako zagadnienie otwarte – wszędzie tam, gdzie świa-
domość kościelna gotowa jest uznać istnienie rzeczywistych sakramentów 
poza instytucjonalnymi ramami własnego Kościoła. Był świadom tego, 
iż zajęte przezeń stanowisko może wzbudzić sprzeciw ze strony prawo-
slawnych. Uważał jednak, iż dyskusja nad tym zagadnieniem powinna 
toczyć się w obrębie poszczególnych Kościołów, z pożytkiem dla samej 
sprawy, chociażby nawet była to dyskusja bardzo gorąca. W tym właśnie 
kontekście pojawiło się sformułowanie, które stanowi motto niniejszego 
eseju: „nie opłaca się być letnim – nawet w refl eksji teologicznej”. Roz-
prawa o interkomunii zawiera chyba jedne z najlepszych stronic, jakie 
wyszły spod pióra ks. Jerzego. Okazał się w niej otwartym, odważnym 
i głębokim teologiem, który potrafi  rozumieć znaki czasu oraz współcze-
sną sytuację ekumeniczną.

4. Teolog świadomy potrzeby zdumienia i zamilknięcia 

 Myślenie ks. Jerzego Klingera cechuje głęboka świadomość apofa-
tyczna, czyli poznawcza, skromność i trzeźwość, zakorzeniona w tzw. 
teologii negatywnej. Apofatyzm jest w prawosławiu jedną z typowych 
postaw w pojmowaniu i przeżywaniu tajemnic wiary. Nie u wszystkich 
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teologów prawosławnych dochodził on do głosu z równą konsekwencją 
i w tym samym nasileniu. Przy całym zaangażowaniu i odwadze myśle-
nia pozostaje Klinger zdecydowanym rzecznikiem postawy apofatycznej 
w całej teologii. Przejął ją od największych i najlepszych świadków tra-
dycji wschodniej. Dał temu wyraz niejednokrotnie w swoich pismach. 
Trzeba to tylko dostrzec. Mówi o tym na swój sposób nawet jego szcze-
gólna wrażliwość na motyw „Chrystusa milczącego”. W milczeniu za-
warta jest czasem cała Jego odpowiedź: „Wielu się wydaje, że słyszy 
głos samego Chrystusa, lecz mało kto wsłuchuje się w Jego milczenie” 
– napisał w artykule Chrystus na nowo odczytany.
 Świadomość apofatyczna zaznacza się szczególnie wyraźnie w podej-
ściu do tajemnicy zmartwychwstania. Wyraża absolutną niedostępność 
tego wydarzenia dla czysto ludzkiego doświadczenia i poznania. Jak gło-
si znany werset prawosławnej jutrzni niedzielnej, pozostaje ono na ziemi 
„zapieczętowane przed badającymi”. Dostęp do niego toruje jedynie wia-
ra „według Pism” oraz nadzieja chrześcijańska. Mamy tu zatem wymow-
ne świadectwo, iż tradycja prawosławna zagłębia się w tajemnice wiary 
o tyle, o ile jest to konieczne, zaś niezgłębione nigdy do końca misterium 
przekazuje z pokorą modlącemu się Kościołowi.
 Świadomość apofatyczna cechuje refl eksję warszawskiego Profesora 
m.in. także w dziedzinie mariologii. Znajdziemy tam szereg świadectw 
mówiących o potrzebie dyskrecji, zamilknięcia i zdumienia w kontem-
placji tajemnicy Tej, która wydała na świat Chrystusa, „Światłość nie-
wyrażalną”. Uczestniczy ona w transcendencji niedostępnego misterium 
samego Boga. Ma ma w sobie coś z „głębiny nieprzejrzanej” (hymn Aka-
thistos) i niewypowiedzianej nigdy do końca. Umysł ludzki trudzi się 
nad przeniknięciem w głąb tajemnicy. Wypowiadamy wiele słów, zapo-
minając niejednokrotnie, że stoimy w obliczu tajemnicy, której nie wolno 
naruszyć próżną dociekliwością. W postawie skromności i pokory wobec 
tajemnicy widzi Klinger najbardziej istotny element prawosławnej ma-
riologii. Tajemnica Matki Bożej – przypomina – jest tajemnicą samego 
Logosu, który pochodzi z milczenia Ojca. Maryja jest „Matką Tajem-
nicy”. Kościół prawosławny poprzestaje dlatego na orzeczeniu Soboru 
Efeskiego (Theotokos) i poza nim nie wyznaje żadnego innego dogmatu 
maryjnego. 
 Spraw Bożych nie da się pojąć do końca ani wyrazić bez reszty. 
Wschodni apofatyzm podkreśla dlatego mocno rolę liturgicznej postawy 
uwielbienia, adoracji i dziękczynienia. Postawa ta jest nieodzownym wy-

WACŁAW HRYNIEWICZ

Pro Georgia 21.indd   176 20-06-2013   09:05:44



177

miarem całej teologii. To ona strzeże tajemnicę przed sprofanowaniem 
przez wielomówstwo i „próżność fałszywych badaczy”. 
 Apofatyczny zmysł tajemnicy jest ostrzeżeniem, iż misterium musi 
zawsze pozostać misterium. W tym niejednokrotnie uporczywym mil-
czeniu przejawia się często cała wielkość teologii wschodniej. Postawa 
taka ukazuje, iż w dziedzinie wiary i teologii niezbędne jest poczucie 
granic ludzkiego poznania, umiejętność zatrzymania się na progu nie-
wyrażalnej tajemnicy. Jest to w gruncie rzeczy świadomość, iż dalej 
już iść nie można na drodze ścisłej analizy i że resztę należy czcić w 
milczeniu. Jakkolwiek milczenie to niesie w sobie coś z pozbawienia, 
jest to jednak, wedle niezrównanego określenia św. Maksyma Wyznaw-
cy (zm. 662), „pozbawienie przez nadwyżkę”. Nie ma ono w sobie nic 
z agnostycyzmu ani ignorancji. Świadomość apofatyczna jest wyra-
zem myśli nieugięcie trzeźwej, zdającej sobie sprawę ze swoich granic, 
przenikniętej do głębi poczuciem, że stoi się w obliczu Tamtej Strony. 
Poczucie to powraca wielokrotnie w dociekaniach autora Genezy sporu 
o epiklezę, w jego rozważaniach nad tajemnicą Eucharystii (przeżycie 
Eucharystii jako „ognia duchowego”, dystans w stosunku do pojęcia 
transsubstancjacji), w nauce o zbawieniu, Duchu Świętym i wydarze-
niach ostatecznych. 

5. W stronę eschatologicznej nadziei 

 Akcenty eschatologiczne występują bardzo często w twórczości teolo-
gicznej ks. Klingera. Był on przekonany, iż zainteresowanie ostatecznymi 
losami ludzkości i świata są bardzo bliskie ludziom wierzącym. Sądził 
jednak, iż dziedzina eschatologii (podobnie jak eklezjologii) jest nie tyle 
sferą dogmatu (prawosławie nie zna żadnego zdefi niowanego dogmatu 
eschatologicznego), ile raczej wyrazem doświadczenia wewnętrznego. 
Droga była mu myśl, iż dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa wydarzenia 
ostatnie spełniają się już teraz duchowo w życiu chrześcijanina. Podkre-
ślał jednak, iż w prawosławiu chodzi nie tyle o zbawienie indywidual-
ne, ile o zbawienie i przemienienie całego świata. Duch Święty, twórca 
eschatologicznej przemiany świata już teraz rozjaśnia jego dzieje swoją 
obecnością i przeobrażającą mocą (przypomina o tym misterium ikony). 
Kultura ludzka odsłania dzięki temu swój charakter eschatologiczny, 
gdyż jest już tu na ziemi ikoną Królestwa Bożego. Coś z niej pozostanie 
na zawsze, oczyszczone i przemienione. Przekonuje o tym wiara w zbaw-
czą, ocalającą moc boskiego piękna. 
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 Profesor pozostawił po sobie sporo pięknych stronic poświęconych 
paschalnej świadomości Kościoła prawosławnego, a zwłaszcza tajemni-
cy zmartwychwstania. Jego zdaniem, Kościół prawosławny przeżywając 
zmartwychwstanie w centrum swej duchowości, przekazuje „eschato-
logiczny posmak paschalnej radości już wypełnionej, chociażby często 
teologia nie nadążała za tym mistycznym doświadczeniem, stanowiącym 
główną podstawę prawosławia” (Wyjście i chrzest...). Podkreślał, że Kościół 
jest „wspólnotą pełną zmartwychwstania” (Koinonia – wspólnota sakra-
mentalna). Nic dziwnego, że obawą napełniał go kryzys w pojmowaniu 
zmartwychwstania Chrystusa, a zwłaszcza jego cielesnego charakteru, 
przez niektórych teologów zachodnich. Przypominał, że każda Komunia 
w przeżyciu prawosławnym jest „nowym przeżyciem Zmartwychwsta-
nia, przeżyciem równym w swej intensywności radości nocy paschalnej”. 
Równocześnie jednak Eucharystia jest także „wielkim przeżyciem Pięć-
dziesiątnicy” dzięki epikletycznej prośbie o zstąpienie Ducha Świętego. 
Jedynie obecność Bożego Ducha pomaga wierzącym rozpoznać w darach 
eucharystycznych Ciało i Krew Chrystusa zmartwychwstałego. Właśnie 
dlatego Kościół wschodni nazywa przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa „Ko-
munią Ducha Świętego” („przyjęliśmy Ducha Niebieskiego”). 
 Trzeba przyznać, iż te akcenty prawdziwie paschalne i pneumato-
logiczne są szczególnie na czasie, gdy w całym chrześcijaństwie dają 
o sobie znać ruchy odnowy pentekostalnej i charyzmatycznej. Wszyscy 
chrześcijanie potrzebują dzisiaj większego uwrażliwienia na działanie 
Bożego Ducha w Kościele i w świecie. 
 Wielokrotnie wyrażał Klinger swój dystans w stosunku do tzw. teolo-
gii penitencjarnej (określenie Evdokimova) zbyt kategorycznie decydują-
cej o przyszłych losach pozagrobowych ludzi w imię boskiej sprawiedli-
wości. Podobnie jak wielu myślicieli Kościoła wschodniego, nie potrafi ł 
oswoić się z myślą o możliwości wiecznego potępienia. Trudno przyjąć 
łatwe rozwiązania, gdy się staje w obliczu tej tajemnicy, zwłaszcza wów-
czas, gdy dostrzega się rozdźwięk między teologią szkolną a głębokim 
nurtem wschodniej tradycji patrystycznej i mistycznej. 
 O. Sergiusz Bułgakow opowiadał się wręcz za nauką o apokatastazie, 
nawiązując do poglądów Orygenesa, a zwłaszcza do nie potępionych ni-
gdy przez Kościół poglądów św. Grzegorza z Nyssy. Był przekonany, że 
to co wolno było twierdzić Grzegorzowi w IV w., wolno także powtórzyć 
teologowi wiele wieków później; że nauki Ojców nie powinna oddzielać 
od myśli współczesnej bariera późniejszych doktryn. 
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 Klinger nie poszedł jednak za tym poglądem. Zajął w tej sprawie bar-
dziej ostrożne stanowisko, bliskie m.in. poglądom P. Teilharda de Char-
din. Owszem, przyznał, że teolog ma prawo do bezpośredniego kontaktu 
z nauką Ojców, gdyż teologia jest dziedziną twórczości nie dającej się 
pogodzić z poczuciem wewnętrznego skrępowania i nadmiernym ciąże-
niem autorytetu. Sam jednak nawiązał raczej do poglądu tych myślicieli 
i teologów, którzy sądzą, że urzeczywistnienie lub nieurzeczywistnienie 
możliwości piekła zależy od natężenia nadziei, miłości i zbiorowego wy-
siłku Kościoła. W świetle tego stanowiska apokatastaza pozostawiona jest 
wierzącym przede wszystkim jako sfera modlitwy i nadziei, w której nie 
stawia się żadnych granic miłosierdziu Bożemu ani nie odmawia czło-
wiekowi wolności do odrzucania tego miłosierdzia. Wraz z francuskim 
teologiem prawosławnym Olivier Clément polski teolog wyraża także 
swój pogląd w następujący sposób: 

 Jednakże prawdziwym problemem teologicznym (...) jest być może nie 
tyle problem istnienia piekła, co problem prawa mówienia o piekle. Jak 
odważyć się mówić o piekle dla innych? Czy nie jest to grzech przeciw 
miłości? Tylko Bóg ma prawo mówić mi o piekle. (...) Ja zaś mogę mó-
wić o piekle tylko dla siebie; to ja jestem «ostatni z grzeszników». (...) 
Lecz im więcej się boję, tym więcej także ufam, wszak Chrystus zwycię-
żył piekło. (...) Kościół wyznaje apokatastazę całej natury, modli się zaś 
o apokatastazę każdej osoby ludzkiej. Jeżeli Bóg nam jej nie przyrzekł, to 
także dlatego, że w pewnej mierze oczekuje tej prośby od nas, od naszej 
miłości. 

 W takiej właśnie postawie ks. Klinger widzi cud czynnej nadziei zba-
wienia dla wszystkich i wielkie bogactwo duchowe człowieka wierzące-
go. W jednym ze swoich wierszy tak pisał:
   Nie policzysz grzechów naszych, Boże!
   Któż by liczyć chciał na polach plewy? (...)
   Nie przestraszy duszy mojej groźba 
   potępienia, bo przychodzi oto przebaczenie
   prędzej, niźli prośba ...

6. Jak być chrześcijaninem i teologiem dzisiaj?

 Dążenie do ujęć wszechstronnych, szerokich i syntetycznych jest jed-
ną z najbardziej znamiennych cech twórczości teologicznej ks. Klingera. 
Na tej drodze usiłował on odnaleźć podstawy dla teologii panchrześcijań-
skiej, która zdolna byłaby zespolić różne punkty widzenia tych samych 

TEOLOG CZASÓW DIALOGU

Pro Georgia 21.indd   179 20-06-2013   09:05:45



180

zagadnień w jedną syntetyczną całość. Był przekonany, iż każde pokole-
nie chrześcijan wciąż musi na nowo szukać rozwiązań i zawsze narażo-
ne jest na pokusy znane już wszystkim poprzedzającym je pokoleniom. 
Każde nawet najbardziej znaczące odrodzenie myśli religijnej pozostaje 
mimo wszystko tylko jedną z prób. Oto surowa prawda o następujących 
po sobie pokoleniach ludzi skazanych na ustawiczne poszukiwanie praw-
dy o Bogu w zmieniającym się świecie oraz na nieustanne szukanie no-
wych perspektyw interpretacyjnych.
 Był człowiekiem aktywnym. Potrafi ł łączyć zainteresowania nauko-
we z pracą duszpasterską i dojazdami do odległej parafi i. Musiało to siłą 
rzeczy odbijać się na jego dorobku ściśle naukowym. Tym bardziej nale-
ży jednak podziwiać jego zdolność do koncentracji, dociekliwość, praco-
witość i wytrwałość. 
 Pisarska spuścizna ks. Klingera posiada doniosłe znaczenie dla roz-
woju teologii polskiej. W jego poglądach widać wyraźne zakorzenienie 
w polskim życiu religijnym, intelektualnym i kulturalnym. Jego prawo-
sławie nosi na sobie niezaprzeczalne znamię polskości. Sam świadomie 
pragnął przyczynić się do tego, aby można było naprawdę mówić o pol-
skim prawosławiu, a nie tylko o Kościele prawosławnym w Polsce. Dzię-
ki niemu zaistniały fakty, których doniosłości nie można nie docenić.
 Powiedziano o ks. Klingerze, że w swoim życiu zaznał coś 
z „doświadczenia atanazjańskiego”5. Podobnie jak św. Atanazy Alek-
sandryjski potrafi ł sam jeden w najtrudniniejszych sprawach mó-
wić często wbrew ogólnie przyjętej opinii. Miał odwagę samotnie 
zmagać się z przeciwnościami, choć niejednokrotnie doznał na so-
bie siły sprzeciwu. Pod koniec lat 50. pragnął zorganizować parafi ę 
prawosławną posługującą się w cerkwi językiem polskim. Dokładał 
starań, aby przybliżyć wiernym bogactwo treści teologicznych za-
wartych w liturgii. W tym celu podjął się przekładu tekstów (liturgia 
eucharystyczna, nieszpory) z języka starocerkiewnego na język pol-
ski. Jego pragnieniem było, aby życie liturgiczne rozwijało się także 
w parafi ach posługujących się językiem polskim. Wskutek opozycji 
i narastających trudności musiał, niestety, odstąpić od swoich zamie-
rzeń. Starania te nie poszły jednak na marne (przykładem parafi a we 
Wrocławiu, a obecnie kilka innych parafi i prawosławnych w Polsce). 
Można by powiedzić słowami Ewangelii: „Prawdziwe jest bowiem 
przysłowie: Kto inny sieje, kto inny zbiera” (J 4,37).

5 J. N o w o s i e l s k i, Wspomnienie o Księdzu Klingerze, „W drodze” 4 (1976) nr 5, 86-90.
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 W pismach ks. Klingera rysuje się obraz otwartego chrześcijani-
na i wnikliwego teologa naszych czasów, który potrafi ł „zdać sprawę 
z nadziei, która w nas jest” (por. l Pt 3,15) i natchnąć wielu radością 
ze zmartwychwstania. Dzięki głęboko osobistemu przeżywaniu tajem-
nic wiary umiał także innych przybliżać do zrozumienia prawosławia. 
Jego wizja teologiczna jest w pełni nowoczesna, daje bowiem odpo-
wiedź na pytania i problemy ludzi dzisiejszych. Ukazywał prawosławie 
żywe, wierne tradycji, a zarazem ustawicznie poszukujące nowego wy-
razu. Cechowała go niestrudzona chęć poznania najgłębszych tajników 
otaczającej rzeczywistości i ludzkiego życia. Odznaczał się wnikliwą 
znajomością współczesnych nurtów teologicznych, fi lozofi cznych 
i kulturowych. Słusznie nazwano go we Francji, po jego śmierci, „jed-
nym z najbardziej nowatorskich myślicieli współczesnego prawosła-
wia”6. Wraz z J. Nowosielskim można by powiedzieć, iż „prawosławie 
ks. Klingera było tego rodzaju, śmiałość jego ujęć tego typu, paradok-
salność rozumowania aż tak zaskakująca, humanistyczne powiązania 
na tyle niezwykłe, że zaiste mogłyby wywołać (...) zakłopotanie najbar-
dziej zdeklarowanej ‘lewicy’ teologicznej”7.
 Profesor Jerzy Klinger ma swoje miejsce w procesie rozwoju współ-
czesnej teologii prawosławnej, otwartej na problemy nurtujące ludzi po-
szukujących głębszego rozumienia wiary chrześcijańskiej. Parafrazując 
i uzupełniając sławne powiedzenie Ewagriusza z Pontu pisał: „Nie jest 
jedynym prawdziwym teologiem ten, kto potrafi  teologicznie myśleć, ale 
także i ten, kto (co więcej) potrafi  modlić się, a zwłaszcza ten, kto po-
trafi  miłować”. A więc człowiekiem, chrześcijaninem i teologiem trze-
ba stawać się nie tylko na miarę swojego myślenia, lecz także na miarę 
swojej miłości do Boga i ludzi. Ks. Klinger nie był jednak naiwnym ide-
alistą. Wiedział, że w życiu codziennym Kościoła jest, niestety, niewiele 
rzeczywistej miłości. Może dlatego właśnie niełatwo być prawdziwym 
teologiem... On sam, pomimo wszelkich przeciwności, pozostał jednak 
w głębi duszy optymistą. Pozostańmy także i my dobrej myśli, że Bóg 
potrafi  pisać prosto także po krzywych liniach ludzkich dziejów.

6 Zob. „Contacts” 28 (1976) nr 94.
7 Wspomnienie..., s. 88.
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KSIĄDZ JERZY KLINGER JAKO BADACZ 
DZIEJÓW PRAWOSŁAWIA

napisał Antoni Mironowicz
Białystok

 Ksiądz Jerzy Klinger, znany polski teolog prawosławny, zaintere-
sowanie dziejami Cerkwi wyniósł z domu. Jego ojciec, katolik, Witold 
Klinger był profesorem fi lologii klasycznej na Uniwersytecie Kijowskim, 
a następnie profesorem Uniwersytetu Poznańskiego, w którym kiero-
wał katedrą literatury i folkloru greckiego. Matka Raisa, prawosławna, 
z domu Bakalińska, była blisko związana ze swoim wujem - arcybisku-
pem Teodozjuszem, prawosławnym ordynariuszem smoleńskim. W wy-
niku starań Witolda Klingera arcybiskup Teodozjusz przybył do Polski 
i objął diecezję wileńską. Ks. Jerzy wzrastał więc w atmosferze ducho-
wości – polskiej i rosyjskiej, prawosławnej i katolickiej. Duży wpływ na 
uformowanie się jego zainteresowań i osobowości miał okres jego poby-
tu w Poznaniu. W domu ojca spotkał się ze znanymi twórcami ówczesnej 
kultury polskiej (Tadeuszem Zielińskim, Janem Parandowskim, Tade-
uszem Sinką, Kazimierzem Kumanieckim, Bolesławem Leśmianem, Ja-
rosławem Iwaszkiewiczem, Marią Kasprowiczową i in.). Już w młodym 
wieku ks. Jerzy Klinger uczestniczył aktywnie w życiu prawosławnej 
parafi i w Poznaniu, skupionej wokół jej proboszcza o. Aleksandra Bo-
gaczowa, kapelana Wojska Polskiego. Lata wspólnej modlitwy u boku 
obdarzonego głęboko religijnością księdza, któremu posługiwał przy oł-
tarzu w cerkwi, zadecydowały o powołaniu kapłańskim Jerzego. Otwar-
tość, tolerancja, niezwykle ciepła atmosfera domu i całej grupy emigracji 
rosyjskiej, skupionej wokół cerkwi garnizonowej, uformowały młodego 
Jerzego jako prawosławnego chrześcijanina.
 Duży wpływ na późniejsze zainteresowania księdza miały jego stu-
dia na wydziale fi lozofi cznym Uniwersytetu Poznańskiego, na kierunku 
polonistyka i fi lozofi a. Klinger działał w kole polonistów, organizował 
spotkania z pisarzami (Z. Nałkowską, H. Malewską, L. Staffem). W tym 

Pro Georgia 21.indd   183 20-06-2013   09:05:45



184

czasie publikował pierwsze wiersze własne i przekłady poezji rosyjskiej 
w almanachach Koła, w czasopismach „Życie Literackie”, „Prom” i in. 
Młody intelektualista przyjaźnił się z poetą Wojciechem Bąkiem, utrzy-
muje kontakty z Julianem Tuwimem, Leopoldem Staffem, Jarosławem 
Iwaszkiewiczem. W czasie wojny metropolita Dionizy zapisał go do Pra-
wosławnego Seminarium Duchownego i internatu, mieszczącego się przy 
katedrze na Pradze w Warszawie. Po zakończeniu seminarium Klinger 
ukończył studia na Wydziale Filozofi cznym w Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Tam też w 1946 r. obronił pracę magisterską z estetyki – u profesora 
Witolda Tatarkiewicza. Rok później został adiunktem przy katedrze histo-
rii fi lozofi i u prof. Władysława Heinricha na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W Krakowie publikował swe nowe wiersze w „Życiu Literackim”. Tam też 
zawarł związek małżeński z Haliną Makowską, tam urodził  się syn Mi-
chał. W Krakowie Jerzy Kilnger poznał Andrzeja Grzegorczyka i Jerzego 
Nowosielskiego, z którymi zaprzyjaźnił się do końca życia. Duży wpływ na 
późniejsze jego zainteresowania naukowe wywarła znajomość z Adamen 
Stalonym Dobrzańskim oraz wybitnym archeologiem Zofi ą Wartołowską. 
 Jerzy Klinger z zapałem studiował Ojców Kościoła, poznał dzieła teo-
logów rosyjskich (W. Sołowjowa, S. Bułgakowa, N. Bierdiajewa i in-
nych). Nawiązał bliskie kontakty z teologiem prawosławnym, biskupem 
Michałem Kiedrowem oraz pastorem Kubiszem, proboszczem parafi i 
ewangelickiej w Krakowie, w którego domu poznał wybitnego teologa 
ks. Witolda Niemczyka. Wychowanie wielokulturowe w domu rodzin-
nym i rozmowy z przedstawicielami innych wyznań ugruntowały w nim 
postawy teologiczne i ekumeniczne.
 W 1952 r. Jerzy Klinger przyjął święcenia kapłańskie w katedrze 
w Białymstoku, a następnie prowadził posługę duszpasterską w Kętrzy-
nie, równocześnie pracując w Wyższym Prawosławnym Seminarium Du-
chownym w Warszawie. Ówczesny metropolita Makary w 1956 r. prze-
niósł go do Warszawy, powierzając mu oprócz wykładów w Seminarium 
parafi ę przy cmentarzu na Woli. Po powołaniu wydziału teologii prawo-
sławnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. Jerzy Klinger w 
1957 r. został mianowany przez ks. prof. Wiktora Niemczyka na adiunkta 
przy katedrze teologii dogmatycznej i moralnej. Po obronie pracy doktor-
skiej w 1962 r. i odsunięciu go od czynnej pracy duszpasterskiej poświę-
cił się nauce, utrzymując bliskie kontakty z ośrodkami teologicznymi w 
kraju i zagranicą. Ks. Klinger dokonał żmudnego tłumaczenia francuskiej 
monografi i Paula Evdokimowa Prawosławie. O. Klinger, z uwagi na do-
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1 Biografi ę ks. Jerzego Klingera i jego prace przybliżył ks. Henryk Paprocki na łamach miesięcznika 
„Znak” nr 6 (264), s. 806-814; 815-819. Por. również artykuł H. Paprockiego o  wybitnym polskim 
teologu w książce Jerzego Klingera, Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, Bia-
łystok 1998, s. 5-7.
2 J. K l i n g e r, O istocie prawosławia, Warszawa 1983, s. 365-421.
3 Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1979, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1992; 
J. K ł o c z o w s k i, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2000, s. 8-9. 

skonałą znajomość tekstów liturgicznych, był cennym konsultantem dla 
archeologów, historyków sztuki i badaczy przeszłości. M.in. konsultował 
prace archeologiczne w Wiślicy i przy wykopaliskach wokół kościoła 
św. św. Feliksa i Adaukta. Badania nad początkami chrześcijaństwa w 
Polsce, zainicjowane przez kontakty z archeologami pracującymi w Wi-
ślicy (Zofi ą Wartołowską), spowodowały powstanie oryginalnego stu-
dium Nurt słowiański w chrześcijaństwie polskim.
 Praca ta wzbudziła szeroką dyskusję nad początkami Kościoła w na-
szym kraju. W 1966 r. ks. Jerzy Klinger został docentem ChAT, a rok póź-
niej obejmuje funkcję prorektora uczelni. W 1969 r. został proboszczem 
parafi i prawosławnej w Poznaniu. Do ostatnich swych dni prowadził 
liczne wykłady w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, 
uczestniczył w pracach licznych organizacji i komisji, w tym Komisji 
„Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów1.
 W badaniach historycznych nad dziejami prawosławia główne miej-
sce zajmuje praca ks. Jerzego Klingera Nurt słowiański w początkach 
chrześcijaństwa polskiego opublikowana w zbiorze jego artykułów 
w książce O istocie prawosławia2. Po raz pierwszy ze strony duchow-
nego prawosławnego głośno padło stwierdzenie, że „chrześcijaństwo 
na ziemiach polskich ma znacznie bogatszą tradycję, aniżeli tylko jeden 
jego nurt - łaciński. Pomijanie istnienia tradycji związanych z obrząd-
kiem metodiańskim, bizantyjskim i ruskim, bynajmniej nie przyczyniło 
się do wzbogacenia kultury polskiej, a raczej ją zubożało”. Głos ten padł 
w roku szczególnym, kiedy Polska obchodziła millenium swego chrztu. 
Potrzeba było niezwykłej odwagi w zaprezentowaniu odmiennej wizji 
początków polskiego chrześcijaństwa stojącej w sprzeczności ze stano-
wiskiem ofi cjalnym Kościoła rzymskokatolickiego i poglądami polskich 
historyków. Dla nich esej ks. Jerzego Klingera był burzeniem utrwalonej, 
niemalże sakralnej, wersji. Dopiero współcześni historycy Kościoła, ana-
lizując dzieje chrześcijaństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, zwraca-
ją uwagę na rolę jego wschodniego odłamu. Ostatnie opracowania dzie-
jów chrześcijaństwa w Polsce, zwłaszcza prace Jerzego Kłoczowskiego, 
mają taki charakter3. 
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 Ks. Jerzy Klinger nie był zawodowym mediewistą, ale miał dobre przy-
gotowanie metodologiczne i historyczne, ażeby przybliżyć to, co ustalili 
inni, a z ich pomocą stworzyć logiczną wizję początków chrześcijaństwa 
w Polsce. Duchowny mógł więc dokonać syntezy wielu elementów – efek-
tów wykopalisk archeologicznych, zapisów źródłowych, przekazów iko-
nografi cznych z liturgią i obrzędowością wschodniego chrześcijaństwa. 
Ks. Klinger w swej pracy wykorzystał opanowaną wiedzę znawcy litera-
tury, sztuki, historii i teologii. Dzięki tej syntezie wyłaniał się mu bardziej 
pełny obraz początków polskiego chrześcijaństwa, aniżeli w wypadku za-
wodowego historyka, koncentrującego swoją uwagę na źródłowym prze-
kazie. Autor eseju zwracał uwagę, że dziedzictwo cyrylo-metodiańskie 
w Czechach i na Morawach wpłynęło na chrystianizację ziem polskich. 
 Ks. Jerzy Klinger, podkreślając znaczenie działalności św. Cyryla i Me-
todego, wskazywał na skutki ich misji na terenie Wielkich Moraw, Czech 
i Bułgarii. Czechy, jako najbliższy sąsiad Moraw, znajdowały się pod 
wpływem idących stąd oddziaływań kulturalnych i politycznych. Zapewne 
misje uczniów Metodego docierały do państwa czeskiego, a po 885 r. wie-
lu z nich znalazło tam schronienie. Kronikarz Kosmas wspomina o chrzcie 
księcia czeskiego Bożywoja. Kronikarz nazywa go pierwszym z książąt cze-
skich ochrzczonych „przez czcigodnego Metodego biskupa na Morawach”4. 
Wraz z Bożywojem chrzest przyjęła jego żona Ludmiła i dwór książęcy. 
W ten sposób zapoczątkowany został proces ewangelizacji ludów nad Wełta-
wą. Pierwsza świątynia pw. św. Klemensa, nawiązująca swym stylem archi-
tektonicznym do rotund morawskich, powstała w Lewym Hradcu koło Pra-
gi. Po upadku Moraw i rozkładzie państwa wschodniofrankijskiego rządy 
w Czechach objął Wratysław I, za którego panowania w granicach państwa 
znalazły się Morawy, Śląsk i kraj Wiślan. Jego następca, Wacław I, sprzyjał 
rozwojowi chrześcijaństwa łacińskiego. Pomimo takich tendencji, znane są 
fakty potwierdzające znajomość pisma słowiańskiego wśród pierwszych 
Przemyślidów. Piśmiennictwo słowiańskie i tradycja liturgii metodiańskiej 
utrzymywało się w Czechach do XII wieku5. Ks. Jerzy Klinger, pisząc 
o tych wydarzeniach, zwraca uwagę na fenomen liturgii cyrylo-metodiań-
skiej, która nie tylko przyspieszyła proces ewangelizacji tej części Europy, 
ale równocześnie doprowadziła do rozwoju piśmiennictwa6. 

4 Kosmasa Kronika Czechów, ks. I, rozdz. 10, przetłumaczyła, wstęp i komentarze opracowała 
M. Wo j c i e c h o w s k a, Warszawa 1968, s. 109; H. Ł o w m i a ń s k i, Początki Polski, t. IV, 
s. 414-419. 
5 J. L e ś n y, Konstanty i Metody, s. 102-109.
6 Jerzego Klingera, Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, s. 15-22.
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 Sąsiedztwo ziem polskich z Wielkimi Morawami, a później ze schry-
stianizowaną Rusią i Czechami musiało wpłynąć na ich oblicze wyzna-
niowe. Chrystianizacja ziem polskich została rozpoczęta za panowania 
księcia morawskiego Świętopełka. W historiografi i polskiej problema-
tyka ta została obszernie zaprezentowana. Całą literaturę na ten temat 
można podzielić na zwolenników i przeciwników poglądu o obecności 
misji metodiańskiej w Polsce7.  Jednym z największych zwolenników 
obecności obrządku metodiańskiego na ziemiach polskich był ks. Jerzy 
Klinger. Ks. Klinger zwracał uwagę na fakt, że dotychczasowa literatu-
ra poświęcona obrządkowi słowiańskiemu podniosła szczegółowo wiele 
kontrowersyjnych aspektów. W swoich  rozważaniach badacz polemizo-
wał z adwersarzami, ale konsekwentnie koncentrował się na omówieniu 
dziejów misji św. św. Cyryla i Metodego. Świadomie przywoływał toczą-
cą się od ponad stu lat dyskusję historyków na temat obecności obrządku 
7 Za obecnością obrządku słowiańskiego na ziemiach opowiadali się m.in.: K. P o t k a ń s k i, Kra-
ków przed Piastami, „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Historyczno-Filozofi cznego”, 
t. XXXV, Kraków 1898, s. 161-170; tenże, Lechici – Polanie – Polska. Wybór pism, Warszawa 1965; 
J. W i d a j e w i c z, Państwo Wiślan, Kraków 1947; tenże, Prohor i Prokul, najdawniejsi biskupi 
krakowscy, „Nasza Przeszłość”, nr 4 (1948), s. 17-32; J. U m i ń s k i, Obrządek słowiański w Polsce 
IX-XI wieku i zagadnienie drugiej metropolii polskiej w czasach Bolesława Chrobrego, „Roczniki 
Humanistyczne KUL”, R. IV (1953), z. 4, Lublin 1954; K. L a n c k o r o ń s k a, Studies on the Ro-
man-Slavonic Rite in Poland, Rome 1961; H. Ł o w m i a ń s k i, Początki Polski, t. IV, s. 472-515; 
J. K l i n g e r, O istocie prawosławia, Warszawa 1983, s. 365-421; A. N a u m o w , Pasterze wier-
nych Słowian, Kraków 1985, s. 8-12; J. L e ś n y, Konstanty i Metody, s. 28-38; Z. D o b r z y ń s k i, 
Obrządek słowiański w dawnej Polsce, cz. 1-3, Warszawa 1989; Chrześcijaństwo w Polsce, pod red. 
J. Kłoczowskiego, Lublin 1992, s. 23-27; F. K m i e t o w i c z, Kiedy Kraków był „Trzecim Rzymem”, 
Białystok 1994; S. S z c z u r, Misja cyrylo-metodiańska w świetle najnowszych badań, [w:] Chrystia-
nizacja Polski południowej. Materiały z sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994, 
s. 7-23; H. P a s z k i e w i c z, Początki Rusi, Kraków 1996, s. 417-445; R. Ż e r e l i k, Obrządek 
słowiański w południowej Polsce, [w:]  Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, pod red. 
K. Leśniewskiego i J. Leśniewskiej, Lublin 1999, s. 439-447; M. B e n d z a, Chrystianizacja ziem 
Polski, [w:] Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajach sąsiednich, Białystok 2000, 
s. 68-89; A. M i r o n o w i c z, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 
2003, s. 27-54. Zdecydowanie odmienne stanowisko w sprawie obecności obrządku słowiańskiego 
na ziemiach polskich zajęli: K. B u c z e k, Pierwsze biskupstwa polskie, „Kwartalnik Historyczny”, 
t. LII, Warszawa 1938; W. A b r a h a m, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, wyd. 
3, Poznań 1962, s. 158-161; T. L e h r - S p ł a w i ń s k i, Czy są ślady istnienia liturgii cyrylo-meto-
diańskiej w dawnej Polsce, [w:] Od piętnastu wieków. Szkice z pradziejów i dziejów kultury polskiej, 
Warszawa 1961, s. 43-47; T. S i l n i c k i, Początki organizacji Kościoła w Polsce za Mieszka I i Bole-
sława Chrobrego, [w:] Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia, pod red. K. Tymienieckiego, 
t. I, Poznań 1962; J. D o w i a t, Historia Kościoła katolickiego w Polsce do połowy XV w., Warszawa 
1968;  Historia Kościoła w Polsce, pod red. B. Kumora i Z. Obertyńskiego, Poznań – Warszawa 
1974; W. K o r b a, Czy Kraków był metropolią kościelną w połowie XI wieku?, [w:] Ars Historica, 
Poznań 1976, s. 321-340; G. L a b u d a, Kraków biskupi przed rokiem 1000, „Studia Historyczne”, 
R. XXVII, 1984, z. 3 (106), s. 371-412; tenże, Zagadka zaginionej metropolii w Polsce za czasów 
Bolesława Chrobrego, [w:] tegoż, Studia nad początkami państwa polskiego, t. II, Poznań 1988, 
s. 527-548.
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słowiańskiego na ziemiach polskich. Wybitny teolog prawosławny zda-
wał sobie sprawę, że przedstawiona rekonstrukcja dziejów liturgii meto-
diańskiej ma w wielu wypadkach charakter hipotetyczny, a brak źródeł 
nie dawał mu możliwości pełnego wyjaśnienia tej problematyki. Trzeba 
zaznaczyć, że argumenty podniesione przez historyków występujących 
przeciwko obecności obrządku słowiańskiego są oparte na takiej samej 
bazie źródłowej, jaką posługiwał się ks. Klinger i inni zwolennicy po-
glądu, że proces ewangelizacji Małopolski i Śląska został zapoczątko-
wany jeszcze za życia Metodego. Pomimo szeregu wątpliwości, co do 
interpretacji źródeł i faktów historycznych, Jerzy Klinger był przeko-
nany, że liturgia słowiańska funkcjonowała na ziemiach polskich przed 
ofi cjalnym aktem chrystianizacji państwa. Podniesienie tej problematyki 
w jego pracy nie było przypadkowe. Coraz częściej Kościół prawosławny 
w Rzeczypospolitej odwoływał się do tradycji cyrylo-metodiańskiej i jej 
bogactwa liturgicznego i kulturowego.
 Ks. Jerzy Klinger wziął udział w wielkiej dyskusji, która miała miej-
sce w latach powojennych, o istnieniu metropolii słowiańskiej. Dyskusję 
tę zapoczątkował Jerzy Umiński, analizując wzmiankę Galla Anonima 
o dwóch metropoliach8. J. Umiński umieszczał stolicę metropolii w Kra-
kowie, na której czele stali biskupi krakowscy aż do Suli (1037). Tezę tę 
rozbudowali Henryk Paszkiewicz, Karolina Lanckorońska i Jerzy Klin-
ger. W ten sposób stworzona została pełna koncepcja, która udowadnia-
ła powstanie biskupstwa metodiańskiego w Krakowie po wypędzeniu 
z Moraw duchowieństwa obrządku słowiańskiego. Według tej koncepcji, 
uczeń Metodego Gorazd uszedł do Polski, przenosząc siedzibę biskup-
stwa morawskiego do Krakowa i w ten sposób stolica państwa Wiślan 
miałaby w jakimś sensie być kontynuacją metropolii metodiańskiej9. 
W czasach Bolesława Chrobrego w Krakowie, obok nowej katedry ła-
cińskiej św. Wacława, istniała katedra słowiańska św. Michała. W tej 
sytuacji bardziej zrozumiałe wydają się słowa kronikarza Wincentego 
Kadłubka informujące, że biskup Stanisław zginął inter infulas – mię-
dzy dwiema katedrami10. K. Lanckorońska udowodniła istnienie dwóch 
sufraganii krakowskiego biskupstwa – w Sandomierzu i Wiślicy. Według 
tej koncepcji, po roku 1000 Bolesław Chrobry ograniczał działalność 

8 J. U m i ń s k i, Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku, s. 1-44.
9 K. L a n c k o r o ń s k a, Studies on the Roman-Slavonic Rite in Poland, s. 18-28; J. K l i n g e r, 
O istocie prawosławia, s. 374-380;  Z. D o b r z y ń s k i, Obrządek słowiański..., cz. 1,  s. 36; 
H. P a s z k i e w i c z, Początki Rusi, s. 417-445.
10 Monumenta Poloniae Historica (dalej: MPH), t. II, Warszawa 1952, s. 296.
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duchowieństwa słowiańskiego, a Kazimierz Odnowiciel zlecił bisku-
powi krakowskiemu, Aaronowi, latynizację obrządku metodiańskiego. 
Obrządek słowiański został reaktywowany przez Bolesława Śmiałego, 
a zlikwidowany po wypędzeniu króla z kraju. Przedstawione zjawiska 
stanowią jedynie hipotetyczną wersję. Nie wszystkie podane fakty należy 
uznać za w pełni wiarygodne. Wątpliwości te nie dają jednak postaw do 
negacji istnienia obrządku słowiańskiego na ziemiach polskich. Analizu-
jąc ustalenia historiografi i, poświęconej liturgii słowiańskiej, ks. Klinger  
przedstawił prawdopodobną wersję jej rozwoju i upadku. 
 Początki misji metodiańskiej badacz wiązał z ekspansją Państwa 
Wielkomorawskiego na kraj Wiślan. Warunkiem koniecznym do prze-
prowadzenia takiej misji było poparcie władzy świeckiej. Sprzyjające 
okoliczności do tej misji nastąpiły po powrocie Metodego na Morawy 
z więzienia w Szwabii latem 873 r. Świętopełk, pragnąc po wojnie mo-
rawsko-niemieckiej osłabić wpływy duchowieństwa niemieckiego, po-
parł działalność Metodego. Według Żywota świętego, „od tego też dnia 
zaczęła się bardzo rozrastać nauka Boża po wszystkich miastach i po-
ganie [zaczęli] wierzyć w Boga prawdziwego, porzucając swoje błędy. 
Tym bardziej też państwo morawskie zaczęło rozszerzać swoje granice 
na wszystkie strony i wrogów swoich zwyciężać pomyślnie, jak to i oni 
sami ciągle opowiadają”11. 
 Relacja o rozpoczęciu ekspansji Moraw po powrocie Metodego nie 
budzi zastrzeżeń. Żywot Metodego został ułożony w porządku chrono-
logicznym, z czego wynika, że wyprawa księcia Świętopełka na Wiślan 
nastąpiła w 875 r. Według tego źródła, pierwszy w roli zaczepnej wy-
stąpił książę Wiślan, który prześladował chrześcijan. „Był zaś w nim 
[Metodym] także dar proroczy, tak że spełniało się wiele przepowiedni 
jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny bardzo, 
siedzący na Wiśle, urągał wiele chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. 
Posławszy zaś do niego, kazał mu powiedzieć: «Dobrze będzie dla ciebie, 
synu, ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymu-
sem ochrzczony w niewoli na ziemi cudzej i będziesz mnie wspominał». 
Tak się też stało”12. Źródło to w sposób pośredni potwierdza, że wyprawa 
odwetowa Świętopełka zakończyła się sukcesem. W jej wyniku książę 
Wiślan został pozbawiony tronu, a jego księstwo zostało włączone do 
Moraw. Książę Wiślan mógł też zachować swój tron, jako władca zależ-

11 Żywoty Konstantyna i Metodego, s. 113.
12 Tamże, s. 114.
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ny od Świętopełka. Bez względu na to, jaka forma zależności Wiślan od 
Morawian została ustanowiona, wyprawa Świętopełka otworzyła ziemie 
na północ od Karpat do działalności ewangelizacyjnej. W ten sposób na-
stępne wyprawy księcia morawskiego poszerzyły oddziaływanie obrząd-
ku słowiańskiego na ziemie czeskie (chrzest księcia Bożywoja – 884 r.) 
i Śląska Opolskiego. 
 O zajęciu tych terenów, bezpośrednio po podboju kraju Wiślan, wspo-
minał Żywot Metodego. „Innym zaś razem, gdy Świętopełk wojował 
z poganami i nie miał powodzenia, a walka się przewlekała, [Metody] 
przy zbliżającej się mszy świętej, czyli służbie [ku czci] św. Piotra, po-
syłał do niego ze słowami: Jeżeli przyrzekniesz, że dzień św. Piotra wraz 
z wojownikami u mnie [w kościele] spędzisz, ufam, że Bóg odda ci ich 
rychło w ręce. I tak się stało”13. 
 Uzależnienie Śląska przez Morawian mogło nastąpić po zakończeniu kon-
fl iktu z Bułgarią (882 r.) i podporządkowaniu Czech (883 r.). Panowanie Świę-
topełka nad państwem Wiślan i Śląskiem znajduje swoje udokumentowanie w 
źródłach historycznych. Na ich postawie ks. Klinger ustalał zasięg biskupstwa 
morawskiego, które ma północy miało sięgać po Bug i Styr14.  Podstawą do 
wyznaczenia takiego oddziaływania państwa morawskiego stał się dokument 
wyznaczający granice biskupstwa praskiego wystawiony w 1086 r. przez ce-
sarza Henryka IV. Według tego dokumentu biskupstwo praskie, które objęło 
dawne ziemie władyctwa morawskiego, swoim zasięgiem docierało do Bugu 
i Styru. Dokument miał potwierdzać pretensje czeskie do ziem polskich za pa-
nowania Bolesława Śmiałego. Choć ich źródło jest falsyfi katem i nie może być 
dowodem na to, że ekspansja morawska dotarła do rzeki Bug, to pośrednio 
potwierdza, że Czesi przejęli sukcesję morawską na ziemiach polskich15.
 Kraków wszedł do systemu Państwa Wielkomorawskiego, a później 
czeskiego. Centralna rola stołecznego Krakowa w państwie Wiślan nie 
budzi kontrowersji. Powstaje w tym miejscu pytanie o obecność na jego 
terenie świątyń obrządku słowiańskiego i czas utworzenia biskupstwa 
krakowskiego. Słusznie zauważa ks. Jerzy Klinger, że każda próba od-
powiedzi na to pytanie będzie przedstawiać konstrukcję opartą na domy-
słach, a nie wynikającą z głębokiej analizy źródeł historycznych. Suge-
stie Józefa Widajewicza o powstaniu biskupstwa krakowskiego w 900 r. 

13 Tamże, s. 115; H. Ł o w m i a ń s k i, Początki Polski, t. IV, s. 476, 477. Por. również: J. Va š i c a, 
Slovanska liturgie sv. Petra, „Byzantinoslavica”, vol. VIII, 1939-1946, s. 1-54.
14 J. W i d a j e w i c z, Państwo Wiślan, s. 55.
15 T. Wa s i l e w s k i, Wiślicka dynastia, s. 23-32; H. Ł o w m i a ń s k i, Początki Polski, t. IV, 
s. 477-493. 
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nie znajdują uzasadnienia16. Biskupstwo nie mogło powstać bez zgody 
władzy książęcej krakowskiej i księcia morawskiego. Polityka kleru nie-
mieckiego i najazd węgierski przekreśliły wszelkie próby powołania wła-
dyctwa słowiańskiego. 
 Po upadku Państwa Wielkomorawskiego na południowe ziemie pol-
skie wyemigrowała z Moraw znaczna grupa duchowieństwa metodiań-
skiego. Nawet w Czechach, po dominacji liturgii łacińskiej (906 r.), ob-
rządek słowiański w niektórych klasztorach utrzymywał się do końca 
XIV wieku. W tej sytuacji, nie przesądzając o formie organizacyjnej, 
liturgia metodiańska na terenie Małopolski mogła być kultywowana17, 
tym bardziej, że nie było w tym czasie zainteresowania misji łacińskiej 
krajem Wiślan. Misją słowiańską były zainteresowane ośrodki bułgar-
skie z uczniem Metodego Gorazdem na czele. Ks. Jerzy Klinger, idąc za 
ustaleniami Karoliny Lanckorońskiej, dowodzi nawet, że po wypędzeniu 
uczniów Metodego z Moraw metropolia słowiańska została przeniesiona 
do Krakowa i z tego powodu w czasach Bolesława Chrobrego w grodzie 
przebywało dwóch metropolitów. 
 Jednym z dowodów dla ks. Klingera na istnienie katedry obrządku sło-
wiańskiego było brzmienie imion dwóch pierwszych biskupów krakowskich. 
Informacje te pochodzą z Katalogu biskupów krakowskich. Wiarygodność 
Katalogu nie budzi wątpliwości. Najstarszy z nich przechowuje się w odpi-
sie z XIII w., lecz sporządzony został na podstawie zapisów dawniejszych. 
Przed ufundowaniem łacińskiego biskupstwa w Krakowie (1000 r.), rezy-
dował w tym grodzie biskup obrządku słowiańskiego – Prochor (Prohorius, 
Prochoros). Drugim w katalogu biskupów krakowskich był duchowny nie-
mieckiego pochodzenia Prokulf (Proculphus, Proclos)18. Nie ma podstaw do 
stwierdzenia, że władyka Prochor osiadł w Krakowie w czasach Metodego 
lub wkrótce po jego śmierci. List episkopatu niemieckiego z 900 r. do papieża 
Jana IX nie mógł by pominąć istnienia biskupstwa krakowskiego na terenie 
metropolii morawskiej. Wydaje się, że Prochor mógłby być pierwszym ordy-
nariuszem diecezji krakowskiej obrządku słowiańskiego powstałej przed 970 
r. lub jednym z jego następców przed 1000 r. 

16 J. W i d a j e w i c z, Państwo Wiślan, s. 72.
17 K. B u d z y k, Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej, Warszawa 1955, s. 13-17; 
Z. D o b r z y ń s k i, Obrządek słowiański..., cz. 1, s. 31-41.
18 Katalogi biskupów krakowskich, opracował W. Kętrzyński, [w:] MHP, t. III, Warszawa 1963, 
s. 313, 328; J. W i d a j e w i c z, Prohor i Prokulf, najdawniejsi biskupi krakowscy, „Nasza Prze-
szłość”, R. IV, 1948, s. 17-32; F. D v o r n i k, The Making, s. 251; K. R. P r o k o p, Poczet biskupów 
krakowskich, Kraków 1999, s. 19-22.
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 Wiele miejsca ks. Jerzy Klinger poświęca kwestii chrztu Mieszka I. 
Ten tak znaczący dla państwa akt znany jest jedynie ze skąpych przeka-
zów zawartych w Kronice Galla Anonima i Kronice Thietmara. W Kro-
nice Thietmara znajduje się informacja, że „owa bowiem wierna wyznaw-
czyni Chrystusa [księżna Dąbrówka – A. M.], widząc swego małżonka 
pogrążonego w różnorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie 
nad tym, w jaki sposób mogłaby jego ze sobą połączyć we wierze”19. 
W tym ustępie Kroniki zastanawiające jest to, że Mieszko nie został na-
zwany poganinem, lecz tylko „pogrążonym w różnorakich błędach po-
gańskich”. Księżna, zamiast nawracać męża na chrześcijaństwo, my-
śli jedynie, w jaki sposób go „połączyć ze sobą we wierze”. Słusznie 
ks. Klinger podkreśla, że było mało prawdopodobnym, aby w tym okresie 
Dąbrówka wyszła za mąż za poganina. Należałoby raz jeszcze rozważyć wie-
lokrotnie podnoszoną hipotezę, że Mieszko był już przed ślubem z Dąbrówką 
chrześcijaninem, tylko nie tego samego obrządku, co księżna. Kronikarz nie-
miecki nie podaje żadnych okoliczności o chrzcie władcy polskiego. Pierwsze 
wersy Rocznika Karasińskich informują, że „Myeschko per Cirulum et Me-
thodium baptizatur et per Adalbertum confi rmatur”  („Mieszko był ochrzczo-
ny przez Cyryla i Metodego, a przez Wojciecha bierzmowany”). 
 Zapis o ochrzczeniu Mieszka I przez Cyryla i Metodego i bierzmowa-
niu przez Wojciecha tylko na pozór ma charakter nielogiczny. Źródło to 
należy interpretować jako podanie dwóch różnych tradycji religijnych. 
Według takiej interpretacji Mieszko I został ochrzczony w obrządku me-
todiańskim, a bierzmowany w łacińskim przez biskupa Wojciecha. Po-
wyższą hipotezę pośrednio potwierdza Gall Anonim, który stwierdził, 
że Mieszko, będąc od urodzenia ślepym, przejrzał w czasie obrzędu po-
strzyżyn20. Obrzęd ten kronikarz nazywa rytuałem pogańskim. Obrzęd 
chrztu Mieszka I, niezrozumiały kronikarzowi, posiada swoją analogię 
w Kościele wschodnim. Chrzest określa się w Kościele greckim mianem 
„photismos” czyli „przejrzenie”. Podobnie pogańskim nie musiał być ry-
tuał „postrzyżyn”. We wschodnim obrzędzie chrztu postrzyżyny są sta-
łym jego elementem21. Potwierdzeniem tych przypuszczeń są wyniki ba-
dań archeologicznych wokół katedry poznańskiej. Odnalezione trzy misy 
chrzcielne, mur oddzielający nawę od prezbiterium na wzór wschodniego 

19 Kronika Thietmara, przekład M. Jedlickiego, Poznań 1953, s. 220.
20 G a l l  A n o n i m, Kronika polska, przełożył R. Grodecki, Kraków 1923, s. 69.
21 Na inne argumenty świadczące o chrzcie Mieszka w obrządku słowiańskim zwrócili uwagę: 
J. K l i n g e r, O istocie prawosławia,  s. 380-384 i  Z. D o b r z y ń s k i, Obrządek słowiański..., 
cz. 1, s. 42-68.

ANTONI MIRONOWICZ

Pro Georgia 21.indd   192 20-06-2013   09:05:45



193

ikonostasu oraz dwa aneksy przy absydzie na wzór bizantyjskiego „pro-
thesis” i pomieszczenie zwane „diakonikon”, potwierdzają wschodni 
charakter najstarszego chrześcijańskiego ośrodka kultowego na terenie 
Poznania22. Według Jerzego Klingera, jest wielce prawdopodobne, że 
Mieszko I był ochrzczony po raz pierwszy w obrządku słowiańskim, a ry-
tuał łaciński przyjął po ślubie z księżną czeską Dąbrówką i po przybyciu 
biskupa Jordana. Nie ulega wątpliwości, że kiedy Mieszko przyjął obrzą-
dek łaciński, automatycznie wysunął się problem uregulowania wzajem-
nego stosunku między obu obrządkami. Projekty organizacji Kościoła 
w Polsce musiały powstać już za życia Mieszka I.
 Według Jerzego Klingera, za taką hipotetyczną rekonstrukcją po-
wstania biskupstw obrządku wschodniego przemawiają fakty i źródła 
historyczne. Źródła zachowały wiadomość o tym, że w czasie pano-
wania Bolesława Chrobrego istniały w Polsce dwie metropolie. Temu 
mało znanemu faktowi S. Kętrzyński23 poświęcił specjalne studium, 
a wywody Kętrzyńskiego uznał za trafne F. Dvornik24. Najstarsza kroni-
ka polska Galla Anonima z początków XII wieku podaje, że: ,,suo tempo-
re [Bolesława Chrobrego – A. M.] Polonia duos metropolitanos cum suis 
suffraganeis continebat”25. Zapis Galla potwierdzał Wincenty Kadłubek 
informując, że w czasach Bolesława Chrobrego „adhuc tenellas fi dei 
primitias, adhuc in cunis vagientem ecciesiam tam tenero amplexu, tam 
adulta fovit teneritudine, ut geminam metropolim instituerit”26. Z kolei 
Rocznik kapitulny krakowski pośrednio potwierdza równoczesny pobyt 
na terenie Krakowa dwóch arcybiskupów. W Roczniku kapitulnym kra-
kowskim znajdujemy dwa zapiski: „1027. Ypolitus archiepiscopus obiit, 
Bossuta successit”, ,,1028. Stephanus archiepiscopus obiit”27. W poda-
nych przez rocznik latach na żadnej ze znanych nam stolic arcybiskupich 
nie było arcybiskupa Hipolita i Stefana. Tacy arcybiskupi mogli być tylko 
w Polsce, zwłaszcza że „Bossuta” oznacza w języku polskim „Bożęta”28. 
Trudno sobie wyobrazić, aby w ciągu kilkunastu miesięcy mogła nastąpić 
trzykrotna zmiana na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie i aby było dość 

22 K. J ó z e f o w i c z ó w n a, Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu, 
Wrocław 1963, s. 39-42, 56; J. K l i n g e r, O istocie prawosławia,  s. 384-386.
23 S. K ę t r z y ń s k i, O zaginionej metropolii..., s. 5-46.
24 F. D v o r n i k, The Making of Central and Eastern Europe, London 1949, s. 198-199; H. Paszkie-
wicz, Początki Rusi, s. 417, 418.
25 Galli Anonymi Cronica, ed. C. Maleczyński,  [w:] MPH , t. II,  s. 30.
26 Tamże,  t.  II, s. 276.
27 Tamże, t. II, s. 294,  296.
28 Słownik staropolskich nazw osobowych, t. I, z. 2, Warszawa 1966, s. 239.
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czasu na dwa pełne sedis vacans i na początek trzeciego, na wyznaczenie 
dwóch po arcybiskupie Hipolicie jego następców, na ich wyświęcenie 
oraz na ich rządy. Wiadomość powyższa staje się zrozumiała, kiedy zało-
żymy, że jeden z zapisków odnosił się do katedry gnieźnieńskiej, a drugi 
– do innej, istniejącej równocześnie w Polsce.
 Ks. Klinger przywołuje również informacje o istnieniu obrządku sło-
wiańskiego z Powieści dorocznej. Kronikarz informował, że akcją chry-
stianizacyjną obu braci misjonarzy greckich i ich uczniów objęci zosta-
li Słowianie naddunajscy, Morawianie, Czesi, Lachowie i Polanie znad 
Dniepru. „Byli bowiem jednym narodem słowiańskim: Słowianie, którzy 
siedzą nad Dunajem i których Węgrzy podbili, i Morawianie, i Czesi, 
i Polanie zwani dziś Rusią. Dla nich bowiem przełożono najpierw w Mo-
rawie księgi, które to pismo przezwane zostało słowiańskim, a to pismo 
jest w Rusi i u Bułgarów dunajskich”29. To łączne potraktowanie trzech 
krajów mogło mieć miejsce tylko ze względu na ich wspólne tradycje 
religijne, a przede wszystkim wspólny język liturgiczny – słowiański. 
 W innym źródle – Opowieść o piśmiennictwie słowiańskim – znajduje 
się fragment poświęcony działalności św. Cyryla. „Za panowania Micha-
ła cesarza i Ireny prawowiernej posłan był fi lozof Konstantyn przez Mi-
chała cesarza do Morawy, bo książę morawski prosił fi lozofa. Szedł więc 
tam i nauczał Morawę i Lechów, i Czechów, i inne ludy, i wiarę praw-
dziwą utwierdził w nich, i księgi im napisał w języku ruskim, i dobrze 
nauczał. I odtąd szedł do Rzymu i tu rozchorowawszy się oblokł czarne 
suknie i dano mu imię Kirył. W tej chorobie i umarł. Potem, gdy mnogo 
lat minęło, przyszedł Wojciech do Morawy i do Czechów, i do Lechów, 
zniszczył wiarę prawdziwą i ruskie pismo odrzucił, i zaprowadził pismo 
łacińskie, i wiarę, i obrazy wiary prawdziwej popalił, a biskupów i pre-
zbiterów posiekał, a innych rozegnał”30. Mimo, że źródło to w historio-
grafi i wzbudza wiele wątpliwości, to w kontekście innych dokumentów 
potwierdza istnienie liturgii słowiańskiej, jej zasięg, który został ograni-
czony w Czechach i Polsce przez biskupa Wojciecha. 
 Według Jerzego Klingera podana relacja nie pozostaje w sprzeczności 
z działalnością biskupa Wojciecha. Biskup łaciński nie zwalczał języka 
słowiańskiego w liturgii, lecz obcą hierarchię pozostającą w granicach 
jego jurysdykcji. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że w końcu X w., 
w okresie działalności biskupa Wojciecha, hierarchia pochodzenia buł-

29 Kroniki staroruskie. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył F. Sielicki, Warszawa 1987, s. 29.
30 MHP, t. I, s. 90; H. Ł o w m i a ń s k i, Początki Polski, t. IV, s. 506.

ANTONI MIRONOWICZ

Pro Georgia 21.indd   194 20-06-2013   09:05:45



195

garskiego lub ruskiego znajdowała się na ziemiach polskich. Opinie na te-
mat roli, jaką biskup Wojciech odegrał w rozwoju liturgii łacińskiej, są w 
historiografi i zróżnicowane. Większość badaczy przyznaje, że św. Woj-
ciech nie był przeciwnikiem obrządku metodiańskiego. Postać ta wyraź-
nie różni się w ocenie źródeł ruskich. W Chronografi i diakona Samuela 
znajduje się fragment, który bezpośrednio odnosi się do stosunku bisku-
pa Wojciecha do liturgii słowiańskiej. Według tego źródła św. Wojciech 
„zniszczył wiarę prawdziwą i słowiańskie pismo odrzucił i zaprowadził 
pismo łacińskie, obrazy wiary prawdziwej popalił, biskupów i księży 
jednych pozabijał, drugich rozegnał i poszedł do Prus i tam był ubity, 
Wojciech, biskup łaciński”31. Przekaz ten, uznawany przez historiografi ę 
polską za niewiarygodny, posiada wiele oskarżeń pod adresem hierarchy 
łacińskiego. W świetle zachowanych źródeł biskup Wojciech nie „zabi-
jał” i nie „rozegnał” duchownych, ale wprowadzał obrządek łaciński32. 
 Ks. Klinger, jako badacz dziejów początków chrześcijaństwa 
w Polsce, szeroko omawia kwestię wypędzenia mnichów słowiańskich 
w czasach Bolesława Chrobrego, powołując się na Kronikę Kosmasa. 
W źródle tym wspomina się o jakimś persecutio christianorum, które 
miało miejsce w Polsce w 1022 r. Ta lakoniczna wzmianka znajduje swo-
je potwierdzenie w Paterikonie Pieczerskim mnicha Polikarpa w Żywocie 
Mojżesza Węgrzyna. Święty wywołuje gniew Bolesława Chrobrego, al-
bowiem został postrzyżony przez mnicha przybyłego z Athosu33. Książę, 
w ramach konsolidacji struktur Kościoła łacińskiego, zapoczątkowanej 
na zjeździe gnieźnieńskim, poprzez usunięcie mnichów, starał się ograni-
czyć wpływy hierarchii obrządku słowiańskiego. Według Jerzego Klin-
gera, powstała na Rusi tradycja prześladowania obrządku słowiańskiego 
za czasów Bolesława Chrobrego ma swoje częściowe uzasadnienie, cho-
ciaż niesłusznie połączono ją z osobą św. Wojciecha. 
 Zamiary likwidacji hierarchii słowiańskiej nie zostały zrealizowane, 
albowiem kronikarz Gall wspomina, że nad grobem Bolesława Chro-
brego opłakiwali wyznawcy słowiańskiego i łacińskiego obrządku. Ten 
fragment kroniki Galla, który opowiada w pieśni pogrzebowej o wielkim 
smutku i żalu, jaki ogarnął Polaków z powodu śmierci króla posiada istot-
ne znaczenie dla potwierdzenia istnienia obrządku słowiańskiego. „Tanti 
viri funus mecum omnis homo recole, Dives, pauper, miles, clerus, insu-
31 MHP, t. I, s. 89, 90; J. K l i n g e r, O istocie prawosławia,  s. 386-388.
32 H. Ł o w m i a ń s k i, The Slavic Rite in Poland and St. Adalbert, „Acta Poloniae Historica”, 
t. XXIV, Warszawa 1971, s. 5-21. 
33 MPH, t. IV,  Warszawa 1961, s. 815.
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per agricole. Latinorum et Slavorum quotquot estis incole”34. Słowo „La-
tini” powszechnie oznaczało wyznawców Kościoła rzymskiego obrządku 
łacińskiego. Na tej samej płaszczyźnie religijnej należy stawiać termin 
„Slavi”. Termin ten jeszcze w XVI w. miał konotację religijną35. Kro-
nikarz pod tym terminem określał wiernych obrządku metodiańskiego. 
Inną interpretację tekstu Kroniki Galla podają historycy36, kwestionujący 
misję metodiańską na ziemiach polskich.
 Relacje historyczne ks. Jerzy Klinger wzmacnia poprzez przywoła-
nie źródeł archeologicznych, które potwierdzają rozwój obrządku sło-
wiańskiego na terenie Krakowa i południowych ziem polskich w drugiej 
połowie X w. Potwierdzeniem istnienia świątyń chrześcijańskich w X 
i XI ww. są dla niego wykopaliska archeologiczne. Ślady kultu słowiań-
skiego znajdowane były w Ostrowie Lednickim, Krakowie, Wiślicy, 
Przemyślu i wielu innych miastach. Ośrodki te nie były pod kontrolą 
Kościoła łacińskiego i pozostawały pod wpływem cywilizacji bizantyj-
skiej z liturgią słowiańską i pismem cyrylickim. Jednym z takich przykła-
dów jest kościół Najświętszej Marii Panny (dziś św. Feliksa i Adaukta) na 
Wawelu w Krakowie, który swym stylem architektonicznym nawiązuje 
do rotund czeskich, związanych z tradycją cyrylo-metodiańską37. Wyko-
paliska archeologiczne w Ostrowie Lednickim odkryły wielki ośrodek 
chrześcijański z X w. Odnaleziona kaplica, na planie krzyża greckiego, 
posiada dobudowane palatium38. Podobną rotundę z okazałym palatium, 
czyli rezydencją biskupa z X w., odkryto pod prezbiterium katedry rzym-
skokatolickiej w Przemyślu39. 

34 MPH,  t. II, s. 39. 
35 B. P a p r o c k i, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. Turowski, Kraków 1858, s. 19.
36 W. A b r a h a m, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII w.,  s. 110, 113, sądził, że kro-
nikarz miał na myśli nie różnice obrządków, ale narodowości.  Por.: M. P l e z i a, Kronika Gala na 
tle historiografi i XII wieku, „Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności”, t. XLVI, Kraków 1947, 
s. 154, 155; W. S z c z e ś n i a k, Obrządek słowiański w Polsce pierwotnej rozważony w świetle dzie-
jopisarstwa polskiego, Warszawa 1904; T. L e h r - S p ł a w i ń s k i, Misja słowiańska św. Metodego 
a Polska, „Rocznik Krakowski Słowiański”, 1932, s. 3-12.
37 A. S z y s z k o - B o h u s z, Rotunda świętych Feliksa i Adaukta na Wawelu, „Rocznik Krakow-
ski”, R. XVIII, Kraków 1918, s. 18; V. M o l e, Nowy pogląd na rotundę św. Feliksa i Adaukta, 
„Przegląd Historii Sztuki”, R. III, 1932/1933, s. 23-30; K. Ż a b o k r y c k a, Rotunda wawelska 
w świetle nowych badań i odkryć archeologicznych, „Studia do dziejów Wawelu”, t. II, Kraków 
1960, s. 335-400.
38 Tamże, t. II, s. 435-440; M. Sokołowski, Ruiny na Ostrowie jeziora w Lednicy, Kraków 1976, s. 103-146.
39 J. H a w r o t, Problematyka przedromańskich i romańskich rotund bałkańskich, czeskich i pol-
skich, „Biuletyn Historii Sztuki”,  R.XXIV, nr 3-4, Warszawa 1962, s. 279-280; A. Ż a k i, Pala-
tium i rotunda, „Z otchłani wieków”, R. XXVIII, Poznań 1962, s. 128-131; A. K u n y s z, Przemyśl 
w starożytności i wczesnym średniowieczu, [w:] Przemyśl w starożytności i średniowieczu, pod red. 
A. Kunysza i F. Perkowskiego, Rzeszów 1966, s. 38.
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 Ks. Jerzy Klinger wskazuje, że również w Wiślicy zachowały się liczne 
ślady obrządku słowiańskiego. Na jej terenie odnaleziono misę chrzciel-
ną i kościół pochodzący z końca X w. oraz kaplicę grobową, świadczącą 
o niełacińskim charakterze tego ośrodka z XI w. W kaplicy odkryto cztery 
pochówki głową na wschód, charakterystyczne dla obrządku wschodnie-
go. W Kościele łacińskim zmarłych chowano w nawach i prezbiterium. 
Groby wiślickie zawierają pochówki wysokich dostojników kościelnych. 
Na ich podstawie Zofi a Wartołowska wnioskuje, że w kaplicy pocho-
wano biskupów słowiańskich. Potwierdzeniem tej tezy było znalezienie  
prostokątnego palatium, związanego z korpusem rotundy. Wykopaliska 
w Wiślicy pozostają, według Klingera, w ścisłym związku z odkryciami 
archeologicznymi przy kościele Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie. 
Odkryta pod świątynią najstarsza budowla ma kształt krzyża greckiego. 
Na gruzach rotundy z X w. wzniesiono kamienną rotundę romańską40. 
Podobne tendencje architektoniczne znajdują się wokół katedry po-
znańskiej i płockiej. Ten ostatni obiekt został wybudowany w czasach 
Władysława Hermana przez jego żonę, księżniczkę czeską Judytę, cór-
kę księcia Wratysława II, znanego zwolennika obrządku słowiańskiego. 
W płockim zespole architektonicznym znajduje się „prothesis” i „dia-
konikon” w obu bocznych absydialnych niszach świątyni. Cała rotunda 
płocka wybudowana została w kształcie „trikonchosa” z bizantyjskim 
„narteksem” i nawiązuje do podobnych typów budowli występujących 
na Bałkanach41. Rotundy polskie niewiele różniły się od rotund cze-
skich i morawskich. Obecność tego typu rotund na ziemiach polskich 
należy tłumaczyć akcją chrystianizacyjną i przynależnością Małopolski 
do Wielkich Moraw. 
 Kolejnym „dowodem” dla Jerzego Klingera na funkcjonowanie 
liturgii słowiańskiej na ziemiach polskich w XI w. była sprawa tzw. 
„reakcji pogańskiej”. Badacz interpretuje słowa Galla o podniesie-
niu przez poddanych buntu przeciwko biskupom jako walkę dwóch 
obrządków. „Poddani podnieśli bunt przeciw panowaniu możnych 
i sami siebie uczynili panującymi. Ponadto także od wiary katolickiej 
odchyliwszy się (de fide catholica deviantes), czego bez płaczu nie 
można wypowiedzieć, przeciw biskupom i kapłanom Boże siedziby 

40 J. H a w r o t, Pierwotny kościół pw. Salwatora w Krakowie, „Kwartalnik Archeologii i Urbanisty-
ki”, R. I,  z. 2, 1956, s. 157-172.
41 W. S z a f r a ń s k i, Dzieje Płocka, Płock 1978, s. 37-62; tenże, Matka Krzywoustego, „Notat-
ki Połockie”, nr 2 (123), Płock 1985, s. 14-21; Z. D o b r z y ń s k i, Obrządek słowiański..., cz. 3, 
s. 402-408.
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zagarnęli, a jednych z nich, którzy byli godni, zgładzili mieczem, a in-
nych z nich ukamienowali”42. W tym przekazie zastanawia, że buntow-
nicy zajęli siedziby biskupów i kapłanów, kościoły. Nasuwa się pytanie, 
dlaczego dopiero teraz wybuchło powstanie przeciwko chrześcijaństwu, 
a nie wcześniej. Według Jerzego Klingera był to bunt zwolenników ob-
rządku słowiańskiego, nazwany dopiero później „reakcją pogańską”43. 
 Gdyby przyjąć takie założenie, to Masława (Miecława) należy uznać 
za chrześcijanina, albowiem był on cześnikiem dworu Mieszka II. Trudno 
sobie wyobrazić, aby taki urząd pełnił poganin. Gall informował, że ludność 
Wielkopolski, z powodu powstania pogan i innych przyczyn, uciekała maso-
wo poza Wisłę, na Mazowsze44. Gdyby tam dominowali poganie, mieszkań-
cy Wielkopolski musieliby szukać innego schronienia. Kronikarz podkreślał, 
że z powodu wielkiego napływu ludności z zachodu i z południa (w związku 
z wyprawą kijowską 1031 r.), Mazowsze zostało „gęsto zaludnione, a jego 
siła wzrosła ogromnie”45. Można więc przypuszczać, że Masław, przeciwsta-
wiając się przybyłemu z wygnania Kazimierzowi, dążył do skupienia wokół 
siebie wyznawców obrządku słowiańskiego. Z Mazowsza mogła być podję-
ta akcja na kraj Bużan, na ziemie należące do Jarosława Mądrego. Tym się 
tłumaczy tak aktywny udział w wojnie księcia kijowskiego, który zorganizo-
wał dwie wyprawy na Mazowsze. Według kronikarza Nestora, zwycięstwo, 
bez udziału wojsk Kazimierza Odnowiciela, odniósł Jarosław. Obie strony 
przywiązywały dużą wagę do pokonania mazowieckiego przeciwnika. Nie 
ulega wątpliwości, że Jarosław porozumiał się ze swym szwagrem Kazi-
mierzem co do losów Mazowsza, zanim Masław został pokonany. Zie-
mię mazowiecką odzyskał Odnowiciel, który, według H. Paszkiewicza, 
doprowadził do jej kościelnego zjednoczenia z obrządkiem łacińskim46. 
Po pokonaniu Masława, przed wojną z Pomorzanami, ,,z poganami” Ka-
zimierz Odnowiciel zachęcał swoich wojowników do takiego męstwa, 
jakie poprzednio okazali w walce z ,,fałszywymi chrześcijanami”47. Po-

42 MPH, t. I, s. 19; J. K l i n g e r, O istocie prawosławia,  s. 399. 
43 H. P a s z k i e w i c z, Początki Rusi, s. 429-432; J. K l i n g e r, O istocie prawosławia, s. 399; 
Z. D o b r z y ń s k i, Obrządek słowiański..., cz. 2, s. 301-318.
44 Galli Anonymi Cronica, „Illi  vero, qui de manibus hostium evadebant, vel qui suorum sedicionem 
devitabant, ultra fl umen Wysla in Mazoviam fugiebant”, MPH, t. II, s. 43.
45 Galli Anonymi Cronica, „Erat enim eo tempere Mazovia Polonis illuec antea fugientibus, ut dic-
tum, in tantum populosa, quod agricolis rura, animalibus pascua, habitatoribus loca (non satis) erant 
spaciosa”, tamże, s. 45.
46 H. P a s z k i e w i c z, Początki Rusi, s. 429-431.
47 MPH, t. II, s. 47. Zagadnienie to omawiają: J. B i e n i a k, Państwo Miecława. Studia analityczne, 
Warszawa 1963 i B. K r z e m i e ń s k a, Bretislav I. Križe a obnova českého stánu v prvni poloviné 
11 staleti (1000-1041), Praha 1969.
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nieważ Gall wcześniej pisał tylko o wojnie z Mazowszem, można 
przypuszczać, kogo pod tym określeniem rozumiał kronikarz.
 Według Jerzego Klingera potwierdzeniem tezy, że powstanie Masła-
wa nie było „reakcją pogańską” są następujące fakty. Podczas buntu nie 
zostały zniszczone kościoły katedralne w Krakowie, Poznaniu, Gnieź-
nie, Płocku i innych miejscowościach. Katedrę gnieźnieńską, kościoły 
w Ostrowie Lednickim, Trzemesznie czy katedrę poznańską nie spalił „po-
wracający do pogaństwa lud polski”, a spalili je Czesi w 1039 r. Katedra 
płocka została spalona przez wojska księcia kijowskiego Jarosława Mą-
drego w 1031 r., a odbudowana przez rzekomego „poganina” Masława. 
Z kolei katedra na Wawelu została zniszczona przez Węgrów w 1086 r. 
Ostatnia z interesujących nas katedr, w Wiślicy, została spalona przez Ru-
sinów w 1135 r. Wymienione fakty poddają w wątpliwość wskazywany 
przez kronikarzy charakter wystąpień na Mazowszu.
 Według Klingera, hierarchia słowiańska występowała jeszcze w czasach 
panowania Bolesława Śmiałego, a jego konfl ikt z biskupem Stanisławem 
uznawany był za walkę obu obrządków. Klinger wywodzi pochodzenie bi-
skupa krakowskiego Stanisława z rodu Rurykowiczów. Imię Stanisław ma 
wyraźne konotacje metodiańskie, występujące na Bałkanach i Rusi w X w. 
Nieznane są daty konsekracji i objęcia katedry biskupiej przez Stanisława. Ka-
talog biskupów krakowskich, tak dokładny przy imionach innych biskupów, 
w tym przypadku zachowuje zadziwiające milczenie. Badacz wskazuje na 
związki władyki Stanisława z księciem czeskim Wratysławem II, zwolenni-
kiem przywrócenia liturgii słowiańskiej w Czechach. W okresie konfl iktu po-
między papieżem Grzegorzem VII i cesarzem Henrykiem IV ten ostatni mógł 
wykorzystać kwestię liturgii słowiańskiej jako element tworzenia koalicji an-
typapieskiej. Wybrany przez cesarza, antypapież przyjął popularne w trady-
cji cyrylo-metodiańskiej imię Klemensa. Biskup Stanisław wystąpił w 1079 
r. przeciwko królowi w „obronie swego ludu przed ruiną i pokrzywdzeniem”, 
za co został skazany na śmierć. Konfl ikt, powstały na tle spraw kościelnych, 
musiał ulec zaostrzeniu przez czynniki polityczne bądź osobiste, które go za-
ogniły i doprowadziły do nieodwracalnych skutków. Działania podjęte przez 
biskupa wywołały represje ze strony króla. Faktem jest jednak, że Gall, chociaż 
sam był duchownym, nie wahał się nazwać Stanisława ,,zdrajcą” i ocenić jego 
postępek jako „grzeszny”. Kronikarz podobnie ocenił zemstę królewską48, ale 
powiedział, że los zgotowany Bolesławowi był „krzywdą”.49 

48 MPH, t. II, s. 52-53. 
49 Tamże, s. 55.
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 W tym kontekście ks. Klinger zwrócił uwagę na wydarzenia, które 
miały miejsce po zdobyciu Krakowa przez Władysława II Węgierskiego 
w 1086 r. Powracający z wygnania syn Bolesława Śmiałego, Mieszko, 
zginął w Krakowie, a jego ciało zostało spalone w obecności biskupów50. 
Rytuał ten był charakterystyczny dla obrządku słowiańskiego i może po-
twierdzać zachowanie metodiańskiej tradycji religijnej na terenie miasta 
Krakowa. Władysław Herman z szacunkiem odniósł się do pamięci bisku-
pa Stanisława. Po śmierci Mieszka polecił przenieść relikwie św. Stani-
sława ze Skałki na Wawel, co dało początek jego kultowi51. Kanonizacja 
biskupa Stanisława nastąpiła dopiero w 1253 r., a kult męczennika został 
rozwinięty przez duchowieństwo polskie w XIII w. Władysław Herman 
jednoznacznie opowiedział się za liturgią łacińską i bliskimi związkami 
z Rzymem. Zapewne za jego panowania ostatecznie przestały funkcjono-
wać parafi e z liturgią w języku słowiańskim52.
 Na zakończenie ks. Klinger przypomina wyniki studiów nad staropol-
skimi terminami kościelnymi, które pokazują znaczny wpływ języka sta-
rosłowiańskiego na polską terminologię chrześcijańską53. Wpływy tra-
dycji greckiej są wyraźnie widoczne w najstarszym polskim hymnie ku 
czci Najświętszej Marii Panny, zwanym Bogurodzicą54. W starodawnych 
brewiarzach duchowieństwa polskiego znajdowała się modlitwa do św. 
św. Cyryla i Metodego55. Na Śląsku i w Małopolsce wznoszono kościo-
ły pod wezwaniem św. Klemensa, który był obiektem szczególnej czci 
ze strony „apostołów słowiańskich”. W odnalezionym kalendarzu wi-
ślickim, pochodzącym z XIV w.56, wśród świętych, którzy byli otoczeni 
przedmiotem szczególnej czci, znajduje się postać św. Gorazda, którego 
Metody wyznaczył na swego następcę, jako arcybiskupa na Morawach. 
Kult św. Gorazda nie mógł przywędrować z Rusi Halickiej w XIV w. ze 
względu na brak kultu tego świętego w Kościele ruskim. Kult św. Goraz-

50 J. K l i n g e r, O istocie prawosławia,  s. 407; Z. D o b r z y ń s k i, Obrządek słowiański..., cz. 2, 
s. 388, 389.
51 J. U m i ń s k i, Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku, s. 29; J. K l i n g e r, O istocie prawo-
sławia, s. 407; Z. D o b r z y ń s k i, Obrządek słowiański..., cz. 2, s. 381-398.
52 Niektórzy badacze wskazują, że po św. Stanisławie ostatnimi biskupami obrządku słowiańskiego 
w Krakowie byli Lambert III (1092-1101) i Czesław (1101-1104). Por.: K. L a n c k o r o ń s k a, Stu-
dies on the Roman-Slavonic Rite in Poland, s. 80 i n.; J. K l i n g e r, O istocie prawosławia,  s. 408; 
Z. D o b r z y ń s k i, Obrządek słowiański..., cz. 3, s. 391-416, 476.
53 E. K l i c h, Polska terminologia chrześcijańska, Warszawa 1927, s. 146, 147.
54 J. B i r k e n m a j e r, Wzory greckie „Bogurodzicy”, „Przegląd Literacki”, t.  XXXI, 1934, s. 249-
266; F. D v o r n i k, The Making, s. 124, 125.
55 MPH, t. I, s. 88, 89.
56 J. Z a t h e y, O kilku przepadłych zabytkach rękopiśmiennych..., s. 74-86.

ANTONI MIRONOWICZ

Pro Georgia 21.indd   200 20-06-2013   09:05:45



201

da jest elementem dawnej tradycji sięgającej końca X w., kiedy istniała 
w Małopolsce liturgia słowiańska.
 Zaprezentowane przez ks. Jerzego Klingera dowody oddziaływania 
obrządku metodiańskiego na ziemie polskie miały istotne znaczenie 
w ukształtowaniu się tradycji religijnej w lokalnym Kościele prawo-
sławnym. Badacz po raz pierwszy udowodnił, że w państwie Piastów 
i Jagiellonów tradycja ta zakorzeniła się w kulcie świętych bułgarskich 
i greckich, liturgii cerkiewno-słowiańskiej, obrzędowości i kulturze. 
Świadomość roli świętych Cyryla i Metodego we wprowadzeniu chrze-
ścijaństwa w granice państwa polskiego dzięki badaniom Jerzego Klinge-
ra jest szczególnie kultywowana w Kościele wschodnim. Ks. Jerzy Klin-
ger udowodnił, że Apostołowie Słowian przyczynili się do ewangelizacji 
Wielkich Moraw, Czech, Bułgarii i Polski. 
 Praca ks. Klingera ukazała, że tradycja polskiego chrześcijaństwa nie 
ogranicza się tylko do jednego nurtu łacińskiego, a obrządek cyrylo-me-
todiański ma w niej swoje istotne miejsce. Prawosławie było obecne na 
ziemiach polskich od początku naszej państwowości. Na tym duchowny 
prawosławny zbudował swój pogląd o pełni autokefaliczności Kościoła 
prawosławnego w Polsce. Na takie rozumienie niewątpliwy wpływ mia-
ły jego bliskie relacje z metropolitą Dionizym. W ówczesnych realiach 
społeczno-politycznych nie było możliwości rozwinąć tego poglądu. 
W konsekwencji, nie doceniany przez własną hierarchię, ale powszechnie 
szanowany wśród polskich intelektualistów ks. Jerzy Klinger przekazał 
potomnym swój pogląd o genezie polskiego prawosławia. 
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WSPOMNIENIE O KSIĘDZU KLINGERZE

napisał Jerzy Nowosielski
Kraków

 Umarł ks. Jerzy Klinger. Poproszono mnie o napisanie paru słów, ja-
kiegoś osobistego wspomnienia o tym Człowieku i o tym wielkim teolo-
gu chrześcijaństwa drugiej połowy XX wieku.
 To trudne. Trudne przede wszystkim dlatego, że „osobiste” kontak-
ty, rozmowy, doświadczenia z tym niezwykłym człowiekiem nie były 
doświadczeniami i przeżyciami „osobistymi”. Każda rozmowa z Nim, 
z tym moim Przyjacielem, była czymś więcej, niż rozmowa z pojedyn-
czym człowiekiem i ze zwykłym przyjacielem. A przecież było tych roz-
mów tak dużo.
 Jerzego znałem i przyjaźniłem się z Nim od 1946 roku. Właściwie 
razem przeżyliśmy doświadczenie wczesnych fascynacji kulturą, sztuką, 
tajemnicą wiary, tajemnicą Kościoła.
 Żadna rozmowa z ks. Klingerem nie była „rozmową prywatną”. 
Trudno to wyrazić. Może tak: każda rozmowa z Nim to była rozmo-
wa z Kościołem, z jakimś konkretnym wcieleniem Kościoła Chrystusa 
Pana, wcieleniem prawdziwym, realnym, hic et nunc. Już pierwsze sło-
wa, pierwsze zdania wprowadzały w tę realność. Prowadziły do jakiegoś 
„centrum” problemu. Ks. Klinger nigdy nie krążył wokół zagadnienia. 
Wszystko co mówił, od razu wdzierało się w samo serce zjawiska, do-
świadczenia, przeżycia. A wszystko co mówił, o Kościele – nie z pozy-
cji jakiejś kościelnej autoafi rmacji, nie z pozycji eklezjologicznego nar-
cyzmu, tak typowego dla wszelkich fałszywych olśnień kościelnością, 
dla wszelkich małych ortodoksji. Był „Ortodoksem” przez wielkie „O”. 
to znaczy, nie był nigdy ortodoksem w sposób statyczny. On się ciągle 
w wielkim wysiłku serca, ducha i umysłu ortodoksem stawał. W kontak-
cie z Nim człowiek zaczynał dokładnie rozumieć, że wszelka ortodoksja 
„statyczna”, to tylko lenistwo duchowe i intelektualne, to po prostu zwy-
kły konformizm.
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 Nie chciałbym popadać w jakąś przesadę, ale naprawdę czułem, 
że ten Człowiek wskrzesza coś, co nazwałbym „doświadczeniem atana-
zjańskim” Kościoła. To znaczy, że sam jeden chrześcijanin, teolog, pre-
zbiter Kościoła w najtrudniejszych i najbardziej niepokojących proble-
mach chrystologii, pneumatologii, doświadczeń misteriów liturgicznych, 
teologii moralnej potrafi ł mówić o wszystkim tym w jakiejś wielkiej syn-
tetycznej wizji, wizji indywidualnej „apostoła” i wizji eklezjastycznej – 
doświadczenia kościelnego – często wbrew, lub nawet „ponad” ogólnie 
przyjętą opinią.
 Ks. Klinger to był taki teolog, niezależnie od specjalistycznych aspek-
tów przedmiotu (pomimo, że posiadał i zdobywał coraz większą kompe-
tencję i wiedzę specjalistyczną), który potrafi ł dochodzić sedna sprawy 
– nie był tym „wiecznie uczącym i nigdy do poznania prawdy niedocho-
dzącym”, mówiąc językiem Picassa – On szukał, On znajdywał.
 Dawno temu, kiedyś w latach pięćdziesiątych tak się właśnie zło-
żyło, że byłem na wsi białostockiej, malowałem tam wnętrze cerkwi 
i przyjechał do nas w odwiedziny Jerzy Klinger, wtedy nowo wyświę-
cony ksiądz. Tam właśnie ktoś mnie w czasie rozmowy zapytał, czy ja 
kocham Prawosławie? Trochę mnie to pytanie zaszokowało, bo niby jak 
można „kochać Prawosławie”?
 Rozumiem, że chciano zapytać, czy ja kocham „prawdziwy Kościół”, 
albo w ogóle Kościół, czy coś w tym rodzaju. Ale jak można kochać Ko-
ściół, jeżeli samemu jest się nie tylko w tym Kościele, ale jakimś sposo-
bem i tym Kościołem! Jeżeli Kościół jest Oblubienicą, to jak Oblubienica 
może kochać samą siebie?
 Teraz sobie to przypomniałem, bo wtedy o tym trochę z ojcem Jerzym 
rozmawiałem, ale dopiero dużo później zrozumiałem, że On nigdy żad-
nego „Kościoła”, ani żadnego „Prawosławia” nie mógł kochać, bo On 
kochał Prawdę i za tą Prawdą w poszukiwaniach duchowych i intelektu-
alnych poszedłby na samo dno piekła. Ale On był taki, że Jego „Praw-
da” bez reszty utożsamiała się z „Ortodoksją”, a to w taki sposób, który 
wszystkich dookoła, a może i jego samego najbardziej zaskakiwał.
 Często na różnych spotkaniach i sympozjach teologicznych, konfe-
syjnie mieszanych, zdarzało mi się słyszeć jak mówcy, szczególnie pro-
testanccy, utożsamiali swoje wyznanie z czymś, co nazywali „lewicą” 
kościelną, przeciwstawiając tej „lewicy” skrajną „prawicę”, to znaczy 
Prawosławie. Po tych zebraniach – pamiętam – dziwiliśmy się z ks. Klin-
gerem takiemu widzeniu rzeczy. Bo też Prawosławie ks. Klingera było 
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tego rodzaju, światłość jego ujęć tego typu, paradoksalność rozumowania 
tak zaskakująca, humanistyczne powiązania na tyle niezwykłe, że zaiste 
mogły wywołać konsternację i zakłopotanie najbardziej zdeklarowanej 
„lewicy” teologicznej.
 Do Prawosławia należał ojciec Jerzy Klinger w sposób najistotniej-
szy, przez doświadczenie liturgiczne.
 W ogóle można powiedzieć, że był jednym z twórców prawosław-
nej, i nie tylko prawosławnej teologii liturgii. Badanie tej olbrzymiej na 
Wschodzie i bardzo słabo wyjaśnionej sfery przejawiania się Kościoła 
stało się dla Niego punktem wyjścia dla wielu zdumiewających syntez 
teologicznych i eklezjologicznych. Liczne podróże i kontakty z Prawo-
sławiem greckim i arabskim, a także z ortodoksjami przedchalcedoński-
mi bardzo wzbogaciły jego doświadczenie w tej dziedzinie. Ale On nie 
był typowym „liturgistą”. Był liturgiem, fi lozofem i teologiem liturgii. 
Pamiętam, jak w rozmowach cytował z pamięci obszerne teksty poezji 
liturgicznej bizantyjskiego ofi cjum. Miały one dla Niego znaczenie i sens 
tekstów mistagogicznych. Takie powiązanie z mistagogicznym syste-
mem działań liturgii prawosławnej dawało jeszcze jeden efekt: absolutne 
otwarcie się na doświadczenia i bogactwo duchowe innych Kościołów 
chrześcijańskich, a także innych religii światowych.
 W tym miejscu wypada wskazać na szczególny Jego stosunek do Ko-
ścioła rzymskokatolickiego. Był to stosunek taki, jakiego ludzie o bar-
dziej dyskursywnym rozumieniu wyznaniowej ortodoksji w ogóle nie 
są w stanie pojąć, czy też ocenić. Stąd też dość częste podejrzenia 
o chwiejność wyznaniową. A przecież „Prawosławie” ks. Klingera 
było czymś, co nie płynęło z Jego woli, czy pochodzenia, czy jakiegoś 
wolnego wyboru. Ono było szczytem jego doświadczeń żywej liturgii 
i przyjęciem – jakże głębokim – jej wtajemniczenia! Przy takim nasta-
wieniu teolog ten nie bał się, oczywiście, o swoją „prawowierność”, ani 
o swoją przynależność wyznaniową. Z Kościołem Zachodnim ks. Klinger 
związany był w jeszcze inny, szczególny sposób. Był bowiem wielkim 
czcicielem św. Serafi na z Sarowa, jego duchowych doświadczeń i nauki 
o celu życia chrześcijańskiego.
 Otóż istnieją pewne zwierzenia duchowe z okresu międzywojenne-
go alzackiej protestantki, które pozwalają się domyślać jakiejś duchowej 
więzi św. Franciszka ze św. Serafi nem Sarowskim. Ślad to – oczywi-
ście, gdyby na nim poprzestać – bardzo nikły i kruchy, ale wskazuje on 
oprócz własnej wagi indywidualnego świadectwa, na dalej idące i bardzo 
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rozbudowane analogie światopoglądowo-religijne tych dwu odległych 
od siebie i w przestrzeni, i w czasie mistyków. Dlatego też z wielkim wzru-
szeniem, ale zupełnie naturalnie przyjąłem przy ostatnim pożegnaniu wi-
dok małej reprodukcji barwnej krzyża z San Damiano w rękach leżącego 
w trumnie Przyjaciela.
 Wypada na koniec zwrócić uwagę na pewien fakt, związany z osobą 
i działaniem ks. Klingera, który może nie jest tak ważny, a już dla Niego 
byłby czymś zupełnie drugorzędnym i przypadkowym. Dla nas jednak, 
jeszcze żyjących i związanych z ziemską egzystencją Kościoła, ma on 
pewne znaczenie.
 Od 1923 roku jest w użyciu ofi cjalna nazwa „Polski Autokefalicz-
ny Kościół Prawosławny”. Wszyscy tej nazwy używaliśmy bez żad-
nych oporów, choć wiedzieliśmy wszyscy, że nie ma niczego takiego, 
jak Polski Kościół Prawosławny. Był Kościół Prawosławny w Polsce. 
Przez to nie stawał się on polskim Kościołem prawosławnym. Brakowa-
ło zakorzenienia w polskim życiu kulturalnym i duchowym, brakowało 
jakichś faktów doświadczenia duchowego i intelektualnego Prawosła-
wia organicznie wyrastającego z życia polskiego, polskiej kultury i pol-
skiej społeczności. A teraz wypada stwierdzić, że fakty takie zaistniały 
i to o wielkim ogólnoprawosławnym znaczeniu. Stworzył je ks. Klinger. 
Dlatego też teraz, choć jeszcze nieśmiało i ostrożnie, ale możemy już 
mówić o Polskim Kościele Prawosławnym.
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KS. JERZY KLINGER I JERZY NOWOSIELSKI:
HISTORIA PRZYJAŹNI

napisał ks. Henryk Paprocki
Warszawa

 Ośmielam się twierdzić, że istotną rolę w rozwoju poglądów Jerzego 
Nowosielskiego, odegrała przyjaźń z ks. Jerzym Klingerem, która trwała 
od 1946 roku do śmierci ks. Jerzego Klingera w 1976 roku, czyli trzydzie-
ści lat. Warto tu zaznaczyć, że ks. Jerzy Klinger przyjaźnił się z wieloma 
twórcami polskiej kultury, poetami i pisarzami (Jarosław Iwaszkiewicz, 
Jan Twardowski, Czesław Miłosz, Leon Gomulicki, Maria Kasprowiczo-
wa), a z kręgów plastyków z witrażystami Teresą Reklewską oraz profe-
sorem Adamem Stalony-Dobrzańskim (1904-1985). Nie przypadkiem po 
śmierci ks. Jerzego Klingera pani Zofi a Nowosielska (1922-2003) mawia-
ła, że mąż nie ma teraz prawie z kim rozmawiać. Chodziło, oczywiście, 
nie o codzienne rozmowy, ale o dyskusje fi lozofi czne i teologiczne, które 
przebiegały w atmosferze przyjaźni i podzielania podobnych poglądów.
 Ks. Klinger sam był poetą, podejmował także przekłady tekstów po-
etyckich, przede wszystkim liturgicznych. Pod koniec lat pięćdziesią-
tych XX wieku rozpoczął z ks. Ryszardem Paciorkowskim (1908-1981), 
ks. Ottonem Krenzem (1890-1962) i ks. Zygmuntem Michelisem (1890-
1977) prace nad ekumenicznym przekładem Nowego Testamentu, nieste-
ty przerwane z powodu śmierci ks. Krenza1.
 Zgodnie z opinią ojca Pawła Florenskiego „przyjaźń daje człowie-
kowi samopoznanie, odkrywa, gdzie i jak należy pracować nad sobą. 
Jednak ta przezroczystość Ja dla siebie samego jest osiągana jedynie 
w życiowym współdziałaniu kochających się osób. ‘Razem’ w przyjaźni 
– to źródło jej siły… Przyjaźń daje wyższą radość, ale ona też wymaga 
wyjątkowego wysiłku. Każdego dnia, godziny i minuty, z bólem gubiąc 
1 K. K a r s k i, Ksiądz Otton Krenz jako ekumenista, [w:] Miniatury ekumeniczne. Księga pa-
miątkowa na stulecie urodzin siostry Joanny Lossow (1908-2005), pod red. A. M a z u r k a 
& M. K. R o t t e n b e r g, Warszawa, 2009, „ADAM”, s. 236.
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2  P.  F l o r e n c k i, Столп и утверждение истины: Очерк в православной Теодицея в двенадцати 
письма, Moskwa, 1914, s. 456-457.

swoją duszę ze względu na Przyjaciela, Ja z radością odnajduję ją odno-
wioną. Jak ����� w stosunku do człowieka rodzi ,�
�� do niego, tak 
i tutaj, w przyjaźni, w ,�
�� wciela się, dosłownie w środowisko życiowe, 
władcza �����. Boska, agapetyczna miłość poprzedza miłość fi lityczną, 
i na tym szczycie ludzkiego uczucia, podobnie do obłoków, otaczających 
dwu-jeden Ararat, a to, co górne, kłębi się nad tym, co dolne: ‘Większej 
miłości – ����� – nikt nie ma, jeśli ktoś duszę swoją odda za przyja-
ciół swoich – ��	�����,�
�������’ (J 15,13). Największa agapetycz-
na miłość jest realizowana jedynie w odniesieniu do przyjaciół – nie do 
wszystkich ludzi, nie ‘w ogólności’. Ona jest zawarta w ‘oddaniu duszy 
za przyjaciół’. Byłoby jednak ogromnym uproszczeniem takie rozumie-
nie, według którego ‘oddać duszę za przyjaciół’ – znaczy umrzeć za nich. 
Śmierć za przyjaciół – to jedynie ostatni (– nie najtrudniejszy! –) stopień 
na drabinie przyjaźni. Jednak, zanim umiera się za przyjaciół, trzeba być 
ich przyjacielem, a to osiąga się przez wysiłek, obowiązek i trud. Jeden 
z bohaterów Ibsena mówi: ‘Można umrzeć za życiowe zadanie drugie-
go człowieka, ale nie można żyć dla życiowego zadania innego człowie-
ka’. Tymczasem istota przyjaźni – właśnie w zgubieniu swojej duszy ze 
względu na swego przyjaciela. Jest to ofi ara z całego życia, z wolności, 
z powołania. Kto chce uratować swoją duszę, ten powinien oddać ją całą 
za swoich przyjaciół, a dusza nie ożyje, jeśli nie umrze… Przyjaźń – to 
widzenie siebie oczyma innego, ale wobec trzeciego, i właśnie Trzeciego. 
Ja, odbijając się w przyjacielu, w jego Ja uznaje swoje drugie Ja. Tutaj 
w naturalny sposób pojawia”2.
 Dodatkowo rzadko zdarza się taka sytuacja, że ikonograf – czyli ma-
larz ikon – jest równocześnie twórcą malarstwa zwanego „świeckim”, 
a jeszcze rzadziej zdarza się, żeby był poza tym myślicielem, fi lozofem 
i teologiem. Sytuacja taka prowadzi zarazem do niezwykłego rozwoju 
talentu i pojawienia się nowych typów ikonografi cznych, gdyż fi lozofi a 
i teologia jest natchnieniem ikonografów.
 Nie przypadkiem więc w ostatnich latach można zauważyć zwięk-
szone zainteresowanie myślą i twórczością profesora Jerzego Nowosiel-
skiego. Po wyborze jego myśli (Prorok na skale, Kraków, 2007) uka-
zały się następujące pozycje: Zbigniew Podgórzec, Rozmowy z Jerzym 
Nowosielskim. Wokół ikony – Mój Chrystus – Mój Judasz, w opracowa-
niu Krystyny Czerni (Kraków, 2009; jest wydanie drugie, poszerzone) 
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oraz Tadeusz Różewicz & Zofi a i Jerzy Nowosielscy, Korespondencja, 
również w opracowaniu Krystyny Czerni (Kraków, 2009), a także album 
Nowosielski (Kraków, 2008). W 2011 roku ukaże się ogromna biografi a 
Jerzego Nowosielskiego, opracowana przez Panią Krystynę Czerni. Bio-
grafi a ta będzie liczyć kilkaset stron druku.
 Poza tym trzy wydania osiągnął wybór artykułów Jerzego Nowosiel-
skiego Inność Prawosławia (Białystok, 19983), zawierający godne uwagi 
rozważania nad ważnymi kwestiami, i to nie tylko teologicznymi.
 Oprócz wywiadów przeprowadzonych przez Zbigniewa Podgórca ist-
nieje jeszcze kilkadziesiąt innych wywiadów, przeprowadzonych przez 
różnych dziennikarzy, ale także przez ludzi nauki. Większość z tych wy-
wiadów zasługuje na uwagę, aczkolwiek jest trudno dostępna3.
 Jerzy Nowosielski napisał w jednym z listów do Tadeusza Różewicza: 
„Wczoraj na skrzyżowaniu ulic Floriańskiej i św. Tomasza zaatakował 
mnie jakiś staruszek siwy i chciał pobić, wygrażając laską – co ty wy-
prawiasz, krzyczał, z twoimi publikacjami, zjeżdżaj do swojego Izraela 
ukraińskiego! Widzisz więc, jaką estymą cieszę się w swoim mieście”4.
 Na szczęście poza tym skrajnym wypadkiem odbiór myśli Jerzego 
Nowosielskiego jest całkowicie inny, a o jego popularności świadczy 
choćby to, że nakład wywiadów rozszedł się całkowicie. Nie jest to żaden 
przypadek. Wywiady z profesorem Jerzym Nowosielskim są zjawiskiem 
niezwykłym.
 W ostatnich latach pojawia się dużo tak zwanych książek religijnych, 
opiewających empiryczną rzeczywistość Kościoła i będących swoistym 
panegirykiem. Wizja Nowosielskiego jest diametralnie różna. Przede 
wszystkim jest pesymistyczna. Rzeczywistość empiryczna postrzegana 
jest wyłącznie w kategorii upadku i grzechu. I nie ma z tej rzeczywistości 
żadnego wyjścia. Tragizm zostaje przezwyciężony jedynie w perspek-
tywie eschatologicznej. Środkiem umożliwiającym zaś wyjście z kręgu 
upadku w naszych warunkach jest sztuka. Jesteśmy wygnani z raju i rzą-
dzi nami szatan, książę tego świata. Im bardziej rozwija się nasza cywili-
zacja, tym bardziej ten fakt się ujawnia. Dla Nowosielskiego zastanawia-
nie się nad procesem postępującej satanizacji kultury jest najważniejszym 
zagadnieniem teologicznym, ponieważ teologia jest spojrzeniem na rze-
czywistość stworzoną od strony rzeczywistości Bożej. Człowiekowi naj-
3 Ciągle brakuje bibliografi i publikacji Jerzego Nowosielskiego.
4 List Jerzego Nowosielskiego do Tadeusza Różewicza z 19 XII 1995 r., [w:] T. R ó ż e w i c z 
& Z. i J. N o w o s i e l s c y, Korespondencja, wstęp i opracowanie K. C z e r n i, Kraków, 2009, 
WL, s. 389.
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łatwiej dotknąć rzeczywistości demonicznej, gdyż cała empiria jest zła. 
Jednakże doświadczenie demoniczne jest koniecznym wstępem do do-
świadczeń duchowo dodatnich. Rzeczywistość empiryczna ukształtowa-
ła się bowiem w wyniku dwóch zasadniczych katastrof, upadku aniołów 
i wynikającego z ich upadku grzechu pierworodnego człowieka. Wbrew 
pozorom, jest to wizja głęboko prawosławna, w której tragedia Wielkiego 
Piątku jest nierozdzielna z Paschą. Ten wątek podzielał ks. Jerzy Klin-
ger, zwłaszcza w swoim artykule o koncepcji krzyża i zmartwychwstania 
w myśli Rudolfa Bultamnna i w teologii prawosławnej5.
 Dla Jerzego Nowosielskiego odkrycie ikony było szczególnym 
impulsem, który otworzył perspektywę bytów przemienionych. Iko-
na jest szczególnym rodzajem sztuki, która porywa się na malowanie 
rzeczywistości zbawionej, a więc tej rzeczywistości, która unaocz-
ni się dopiero w eschatologii. Optymizm jest możliwy jedynie jako 
nadzieja eschatologiczna. Nawet Kościół Nowego Testamentu w tej 
perspektywie nigdy nie jest instytucją i nigdy nie jest historią, ale 
zawsze jest wydarzeniem. Bóg, który jest poza dobrem i złem, Bóg 
z krzewu ognistego, objawia się człowiekowi jako żywe doświadcze-
nie metahistoryczne. Na co dzień natomiast spotykamy instytucję. Jest 
to jednak instytucja, która głosi permanentną katastrofę, czyli tajem-
nicę krzyża. Nowy Testament zaczyna się z chwilą, gdy chrześcijanin 
zaczyna uświadamiać sobie, że jego koegzystencja z rzeczywistością 
empiryczną jest niemożliwa, ponieważ Chrystus nie może współżyć 
z tym światem cudzołożnym i złym: O rodzie cudzołożny i zły, jak 
długo będę z wami?
 Zagadnienie teologii ikony i interpretacji jej treści teologicznych 
również było domeną ks. Klingera6. Przyjaźń zaowocowała poza tym 
dwoma znaczącymi dziełami. W 1954 roku ks. Klinger przeprowadził re-
mont cerkwi w Kętrzynie, gdzie wówczas był proboszczem. Polichromię 
w tej cerkwi wykonał Jerzy Nowosielski7. Gdy w 1956 roku ks. Klin-
ger został proboszczem parafi i św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli, 
w krypcie tejże cerkwi polichromię wykonał również Jerzy Nowosielski. 
Po powiększeniu krypty w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku, Jerzy 

5 J. K l i n g e r, Doktryna Krzyża i Zmartwychwstania według Rudolfa Bultmanna w konfrontacji 
z teologią Kościoła Wschodniego, [w tegoż:] O istocie Prawosławia. Wybór pism, do druku przygo-
towali M. K l i n g e r & H. P a p r o c k i, Warszawa, 1983, PAX, , s. 303-342.
6 J. K l i n g e r, Kilka problemów związanych z nauką o Trójcy Świętej w prawosławnej teologii 
XX wieku, [w tegoż] O istocie Prawosławia. Wybór pism, s. 181-208.
7 K. C z e r n i, Nowosielski, Kraków, 2008, ZNAK, s. 210.

HENRYK PAPROCKI

Pro Georgia 21.indd   210 20-06-2013   09:05:45



211

Nowosielski wykonał polichromię również w tej nowej części krypty8. W 
ten sposób powstało znaczące dzieło współczesnej sztuki sakralnej, przy 
okazji z jednym z najlepszych witraży autorstwa Adama Stalony-Do-
brzańskiego. Jerzy Nowosielski miał także urządzić w Warszawie kapli-
cę do odprawiania przez ks. Klingera nabożeństw w języku polskim. Na 
skutek oporu części wiernych zamierzenie to nie zostało zrealizowane9.
 Artysta współżyje więc w sztuce z rzeczywistością zbawioną. Tylko 
to jedno pozwala mu wyjść z infernalnego kręgu. Nie jest to jednak ma-
nicheizm, ale odczytanie Ewangelii: Teraz nadchodzi książę tego świata. 
Można powiedzieć, że historia zakończy się podwójnym przyjściem. Cały 
proces historyczny toczy się w dwóch wymiarach, z których jeden zosta-
nie ukoronowany przyjściem Antychrysta, a drugi przyjściem Chrystusa. 
Ostateczna walka tych dwóch podstawowych zasad dotknie całej empirii. 
Jedynie na płaszczyźnie metahistorii wydarzenia z naszej rzeczywistości 
nabierają właściwego im sensu.
 Historia nie jest ciemnym i pozbawionym sensu korytarzem. Historia 
ma sens, ale sens ten uwidoczniony zostanie dopiero w paruzji, w po-
nownym przyjściu Chrystusa. Będzie miał charakter osobowy, ponieważ 
Chrystus powiedział o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Dlatego też 
prawda jawi się profesorowi Nowosielskiemu wyłącznie jako osobowa. 
Mój Chrystus to mój osobisty Zbawca. Wielkość człowieka tkwi w tym, 
że w stanie permanentnego i nieograniczonego upadku Chrystus przy-
szedł zbawić grzeszników. W kategoriach czysto racjonalnych przyjście 
Chrystusa jest największą porażką Boga. Chrystus ukrzyżowany oznacza 
odrzucenie przez ludzi samej możliwości wejścia Boga w empirię. Chry-
stus jest jednak ukrzyżowany za całe zło świata i w zmartwychwstaniu 
ujawnia nam moc, której nie może przeciwstawić się żadna potęga tego 
świata. Chrystus jest Bogiem i dlatego nie podlega żadnym ludzkim osą-
dom i krytyce. Z największej klęski, ze śmierci na krzyżu, uczynił zwy-
cięstwo, któremu nikt i nic w świecie nie jest w stanie się przeciwstawić. 
Jest to jednak wydarzenie zbawcze, które nie poddaje się analizie rozu-
mowania dyskursywnego.
 Tymczasem Kościół nie jest wydarzeniem, ale instytucją. I jako takiej 
profesor Nowosielski nie szczędzi gorzkich słów krytyki. Chciałby bo-
wiem, żeby Kościół bardziej był wydarzeniem niż instytucją, żeby czuł 
się prasakramentem, krzewem gorejącym w świecie. Kościół jako insty-

8 Tamże, s. 211-212.
9 List Jerzego Nowosielskiego do ks. Jerzego Klingera z 13 XII 1960 r. (własność prywatna).
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tucja starotestamentowa nie jest więc według tych intuicji „ostatnim sło-
wem” Boga, skierowanym do człowieka. Ostatnie padnie dopiero w pa-
ruzji. Właściwie więc Nowosielski buduje nową postać teologii, której 
punktem wyjścia jest doświadczenie ikony. Ponieważ jednak doświad-
czenie ikony jest doświadczeniem eschatologicznym, punktem wyjścia 
teologii zaprezentowanej w wywiadach jest punkt docelowy dziejów 
świata i ludzkości.
 O ile w klasycznej teologii traktat o rzeczach ostatecznych jest 
ostatnim, o tyle w myśli teologicznej profesora Nowosielskiego jest 
traktatem pierwszym, a właściwie traktatem jedynym. Według tej 
koncepcji spory trynitarze i chrystologiczne należą do historii: „Here-
zje możliwe były dopóty, dopóki myślenie dogmatyczne chrześcijan 
rozwijało się wokół Wcielonego Słowa. Potem, gdy nastąpiła epoka 
przeżywania Kościoła w aspekcie Ducha Świętego, w aspekcie pneu-
matologicznym, stały się bezużyteczne, szczególnie na Wschodzie. 
Herezja bowiem zaistnieć mogła jedynie wtedy, gdy stosowano zasa-
dy myślenia dyskursywnego. Herezje były czymś naturalnym w epo-
ce sporów chrystologicznych. Natomiast w czasach doświadczenia 
Kościoła jako Żywego Ciała, w czasach Kościoła ożywianego przez 
tchnienie Ducha Świętego, herezja jest już niemożliwa, gdy nastała 
epoka Kościoła jako doświadczenia Ducha Świętego, Kościoła który 
żyje w metahistorii”10. Po okresie sporów chrystologicznych i try-
nitarnych, a więc sporów o charakterze dyskursywnym, doświadcze-
nie eschatologii przeżywanej poprzez sztukę otwiera przed teologią 
i przed człowiekiem nowe perspektywy. Przezwyciężenie zła staje się 
oczywistością jako cel dziejów. Również ten nurt myśli nie był obcy 
ks. Jerzemu Klingerowi11.
 Pozwolę sobie oddać głos Jerzemu Nowosielskiemu w dwóch kwe-
stiach odnoszących się do ich przyjaźni.
 Pierwsza dotyczy rozmów: „...‘osobiste’ kontakty, rozmowy, do-
świadczenia z tym niezwykłym człowiekiem nie były doświadczeniami 
i przeżyciami „osobistymi”. Każda rozmowa z Nim, z tym moim Przy-
jacielem, była czymś więcej, niż rozmowa z pojedynczym człowiekiem 

10 Z. P o d g ó r z e c, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wokół ikony – Mój Chrystus – Mój Judasz, 
opr. K. C z e r n i, Kraków, 2009, ZNAK, s. 254.
11 J. K l i n g e r, Tradycja starochrześcijańska w doktrynie i duchowości Kościołów wschodnich, 
[w tegoż:] O istocie Prawosławia. Wybór pism, s. 144-158; tenże, Geneza sporu o epiklezę. Escha-
tologiczny a memorialny aspekt Eucharystii w kanonie pierwszych wieków, Warszawa, 1969, ChAT, 
s. 224.
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i ze zwykłym przyjacielem. A przecież było tych rozmów tak dużo. [...] 
Żadna rozmowa z ks. Klingerem nie była ‘rozmową prywatną’. Trudno 
to wyrazić. Może tak: każda rozmowa z Nim to była rozmowa z Ko-
ściołem, z jakimś konkretnym wcieleniem Kościoła Chrystusa Pana, 
wcieleniem prawdziwym, realnym, hic et nunc. Już pierwsze słowa, 
pierwsze zdania wprowadzały w tę realność. Prowadziły do jakiegoś 
‘centrum’ problemu. Ks. Klinger nigdy nie krążył wokół zagadnienia. 
Wszystko co mówił, od razu wdzierało się w samo serce zjawiska, do-
świadczenia, przeżycia. A wszystko co mówił, o Kościele – nie z po-
zycji jakiejś kościelnej autoafi rmacji, nie z pozycji eklezjologicznego 
narcyzmu, tak typowego dla wszelkich fałszywych olśnień kościelno-
ścią, dla wszelkich małych ortodoksji. Był ‘Ortodoksem’ przez wielkie 
‘O’. to znaczy, nie był nigdy ortodoksem w sposób statyczny. On się 
ciągle w wielkim wysiłku serca, ducha i umysłu ortodoksem stawał. 
W kontakcie z Nim człowiek zaczynał dokładnie rozumieć, że wszelka 
ortodoksja ‘statyczna’, to tylko lenistwo duchowe i intelektualne, to po 
prostu zwykły konformizm”12.
 Druga dotyczy wkładu w rozwój Kościoła lokalnego: „Wypada na 
koniec zwrócić uwagę na pewien fakt, związany z osobą i działaniem 
ks. Klingera, który może nie jest tak ważny, a już dla Niego byłby 
czymś zupełnie drugorzędnym i przypadkowym. Dla nas jednak, jesz-
cze żyjących i związanych z ziemską egzystencją Kościoła, ma on 
pewne znaczenie. Od 1923 roku jest w użyciu ofi cjalna nazwa ‘Polski 
Autokefaliczny Kościół Prawosławny’. Wszyscy tej nazwy używa-
liśmy bez żadnych oporów, choć wiedzieliśmy wszyscy, że nie ma 
niczego takiego, jak Polski Kościół Prawosławny. Był Kościół Pra-
wosławny w Polsce. Przez to nie stawał się on polskim Kościołem 
prawosławnym. Brakowało zakorzenienia w polskim życiu kultural-
nym i duchowym, brakowało jakichś faktów doświadczenia duchowe-
go i intelektualnego Prawosławia organicznie wyrastającego z życia 
polskiego, polskiej kultury i polskiej społeczności. A teraz wypada 
stwierdzić, że fakty takie zaistniały i to o wielkim ogólnoprawosław-
nym znaczeniu. Stworzył je ks. Klinger. Dlatego też teraz, choć jesz-
cze nieśmiało i ostrożnie, ale możemy już mówić o polskim Kościele 
prawosławnym”13. Ogromna w tym zasługa także profesora Jerzego 
Nowosielskiego.

12 J. N o w o s i e l s k i, Inność Prawosławia, Warszawa, 1991, Anafora, s. 131-132.
13 Tamże, s. 134-135.
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 Profesor Nowosielski zaprojektował polichromowany nagrobek 
ks. Jerzego Klingera14, w pewnym sensie będący owocem ich trzydzie-
stoletniej przyjaźni.
 Wiele wzajemnych zależności i fascynacji obu myślicieli może wyja-
śnić przygotowywany do druku tom korespondencji ks. Jerzego Klingera 
z Jerzym Nowosielskim.

HENRYK PAPROCKI

14 K. C z e r n i, Nowosielski, s. 212.
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DIONIZY WALEDYŃSKI A ŻYCIE MONASTYCZNE 
W II RZECZYPOSPOLITEJ

napisała Urszula Anna Pawluczuk
Białystok

 Dionizy Waledyński urodził się 4 maja 1876 r. w Muromie (Rosja) 
w rodzinie duchownych. Otrzymał na chrzcie imię Konstanty. Jego ojciec 
Mikołaj był proboszczem miejscowej parafi i świętych Kosmy i Damiana1. 
Dzieciństwo upłynęło Konstantemu w atmosferze wartości duchowych. 
Dom a także samo położenie miasta, przesiąkniętego wielowiekowym 
dziedzictwem prawosławia, licznych świątyń i monasterów ukształtowa-
ło go już na samym starcie. 
 Dość wczesna śmierć ojca zapewne przyspieszyła wstąpienie Konstante-
go do seminarium duchownego we Włodzimierzu nad Klaźmą. Tam zetknął 
się m.in. z takimi autorytetami duchowymi, jak biskup Dionizy (Dymitr Chi-
trow) - misjonarz Jakutów i Tunguzów, co bardzo wcześnie ukształtowało 
duchowo i intelektualnie młodego Konstantego2. Można śmiało uznać, że 
początkujący duchowny wpisał się w politykę imperialnej Rosji, która pod 
koniec XIX wieku wyraźnie nacechowana była  ideą jedności państwa, naro-
du i kościoła. Praca magisterska  z teologii, którą obronił już jako mnich Dio-
nizy w Akademii Teologicznej w Kazaniu miała tytuł Ideały prawosławnego 
Rosjanina-misjonarza wśród obcoplemiennych mniejszości narodowych3. 

1 Matka Konstantego Waledyńskiego, Elżbieta Waledyńska (1846-1921), pochowana jest na cmen-
tarzu prawosławnym na Woli w Warszawie. Znacznie przeżyła męża ks. Mikołaja Waledyńskiego 
(1840-1888). Odpis aktu urodzenia Konstantego Waledyńskiego znajduje się w zbiorach Prawosław-
nego Archiwum Metropolitalnego w Warszawie (dalej: PAM), sygn. 533. 
2 Biskup Dionizy Chitrow (1818-1896) prowadził misję chrystianizacji Jakutów i Tunguzów, był 
rektorem Jakuckiego Seminarium Duchownego. W 1870 r. został pierwszym biskupem samodzielnej 
diecezji jakuckiej, a w 1883 r. biskupem diecezji ufi mskiej. Szerzej por. S. Dmitruk, Nauczyciel me-
tropolity Dionizego, ,,Przegląd Prawosławny” 2008, nr 1, s. 54.
3 Praca oceniana została wysoko, co podkreślono nadając Dionizemu stanowisko wykładowcy Aka-
demii Teologicznej w Kazaniu. Prowadził tam zajęcia w latach 1900-1901, a następnie był profeso-
rem w Taurydzkim Seminarium Duchownym w Symferopolu na Krymie (1901-1902). Umiejętności 
naukowe i organizacyjne spowodowały, że powierzono mu stanowisko inspektora, zaś w maju 1902 
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r. rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Chełmie. Szerzej por. M. L e n c z e w s k i, 
Ks. Metropolita Dionizy, ,,Rocznik Teologiczny”, XXVII, Warszawa 1985, z.1; A. O p ę c h o w s k i, 
Sylwetka metropolity Dionizego, ,, Przegląd Katolicki” 1939, nr. 5; Archijepiskop A l e k s i j (Gro-
madskij), K istorii Prawosławnoj Cerkwi w Polsze za diesietiletije priebywanija wo gławie jeja Bła-
żenniejszago Mitropolita Dionisija (1923-1933), Warszawa 1937; S. D u d r a, Metropolita Dionizy 
(Waledyński) 1876-1960, Warszawa 2010.
4 M. L e n c z e w s k i, Ks. Metropolita Dionizy...,s. 120.; A. Z n o s k o, Pamiętajcie o swoich nauczy-
cielach, ,, Przegląd Prawosławny” 1993, nr 1, s. 11; S. D u d r a, Metropolita Dionizy (Waledyński) 
1876-1960..., s. 20.
5 M. L e n c z e w s k i, Ks. Metropolita Dionizy..., s. 111.
6 Dionizy Waledyński był biskupem krzemienieckim w latach 1913-1923, S. D u d r a, Metropolita 
Dionizy (Waledyński) 1876-196..., s. 25-34.

Pomijając bogaty wczesny dorobek naukowy, szybką karierę zawodową, 
ogromną aktywność  w nauce i w Cerkwi pamiętać należy, iż Konstanty Wa-
ledyński składając 14 września 1897 r. w Kazaniu śluby zakonne i przyjmu-
jąc imię Dionizy, na cześć św. Dionizego Areopagity, był od tej pory przede 
wszystkim mnichem4. 
 Życie i działalność Dionizego Waledyńskiego było poddane wie-
lu próbom, ale jak pokorny mnich starał się stawiać czoło najcięższym 
wyzwaniom. Najważniejszymi cezurami tego rodzaju w jego posłudze 
pasterskiej były wybuch I wojny światowej, ,,bieżeństwo”, rewolucja 
bolszewicka, wojna polsko-sowiecka, rewindykacje, walka o status praw-
no-organizacyjny Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej, nisz-
czenie świątyń na Chełmszczyźnie i Podlasiu, II wojna światowa i rządy 
komunistyczne. W tak dramatycznych, ciągle zmieniających się uwarun-
kowaniach politycznych i prawnych, potrzeba było wielkiej odporności, 
dyplomacji, odwagi, wiary, by móc zawsze stanąć w obronie Cerkwi, jej 
duchowieństwa i wiernych. 
 Dionizy Waledyński związany był z życiem monastycznym na Wo-
łyniu. Tam 21 kwietnia 1913 r. miała miejsce jego chirotonia na biskupa 
krzemienieckiego, wikariusza diecezji wołyńskiej, Chirotonia odbyła się 
w Ławrze Poczajowskiej, a przewodniczył jej patriarcha Antiochii i ca-
łego Wschodu Grzegorz IV. Nowemu biskupowi pastorał wręczył biskup 
Antoni (Chrapowicki), arcybiskup wołyński i żytomierski, który wówczas 
w swej mowie podkreślił, że ,,...dla biskupa są potrzebne szczególna moc 
ducha, nadzwyczajna czystość serca, gorąca pobożność, stałość wyznaw-
cy i bezgraniczna współczująca miłość do ludzi”5. Władyka szczególnie 
związany był z Ławrą Poczajowską, ale także z monasterem Objawienia 
Pańskiego w Krzemieńcu6. Wspierał rozwój szkół duchownych, m.in. 
w monasterze św. Trójcy w Dermaniu, czy  działalność Bractwa Obja-
wienia Pańskiego funkcjonującego przy monasterze krzemienieckim. 
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7 Pismo Urzędu Wojewódzkiego Wołyńskiego do Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego (dalej: MWRiOP) z 3 marca 1922 r., Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: 
AAN), sygn. 1026, k. 10. 
8 U. A. P a w l u c z u k, Życie monastyczne..., s. 85, 252-253.
9 Szerz. por. Ibidem, s. 273-280.
10 Por. S. K i r y ł o w i c z, Z dziejów prawosławia w II Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre proble-
my na tle polityki wyznaniowej państwa 1918-1939, Warszawa 1985; M. P a p i e r z y ń s k a - T u -
r e k, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939, Warszawa 1989; 
A. M i r o n o w i c z, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok 2005.
11 Szerzej por. U. A. P a w l u c z u k, Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Białystok 2007.

Jako biskup krzemieniecki wspierał całą organizację życia monastyczne-
go na Wołyniu, szczególnie w okresie I wojny światowej, kiedy aktyw-
nie włączył się w pomoc wszystkim potrzebującym, m.in. organizując 
z własnych funduszy szpital na terenie monasteru w Krzemieńcu. Po ure-
gulowaniu wschodniej granicy państwa polskiego władyka Dionizy był 
jedynym biskupem na Wołyniu po polskiej stronie.  Od samego początku 
rozumiał, że należy jak najszybciej ułożyć poprawne relacje z odrodzo-
nym państwem, dlatego szybko przylgnęła do niego opinia -  stronni-
ka rządu polskiego. W 1921 r. biskup Dionizy otrzymał obywatelstwo 
polskie, a w 1922 r. order ,,Polonia Restituta” w uzasadnieniu czytamy 
,,jako pierwszy hierarcha, który objął kierownictwo diecezją po przejściu 
Wołynia pod dominium polskie, przyczynił się do nawiązania admini-
stracyjno-prawnych stosunków w sprawach Kościoła prawosławnego”7. 
Po tragicznej śmierci metropolity Jerzego (Jaroszewskiego), ówczesny 
już  arcybiskup wołyńsko-krzemieniecki Dionizy objął zarząd diecezją 
warszawsko-chełmską, a 27 lutego 1923 r. stanowisko metropolity. Sobór 
nadał też abp Dionizemu godność archimandryty Ławry Poczajowskiej. 
Diecezją wołyńską zarządzał równocześnie do1934 r.8 
 Intronizacja nowego metropolity odbyła się w monasterze krzemie-
nieckim, do którego zawsze w najważniejsze święta monasteru przyby-
wał z odległej Warszawy i w którego murach klasztornych, na początku 
lat dwudziestych XX w. organizował seminarium duchowne9. 
 Będąc od 1923 r. na najwyższym stanowisku  cerkiewnym w II Rze-
czypospolitej, Dionizy Waledyńki miał świadomość ogromnej odpowie-
dzialności za losy Cerkwi i jej wiernych w państwie polskim10. Szczegól-
nie ważną kwestią, obok uregulowania statusu prawno-organizacyjnego 
Kościoła prawosławnego, było dbanie o potrzeby licznego duchowień-
stwa zakonnego przebywającego głównie w monasterach funkcjonują-
cych  na terytorium pięciu diecezji prawosławnych11. Wedlug spisów 
z końca lat trzydziestych w ośrodkach zakonnych na terenie II Rzeczypo-
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12 Ibidem, s. 233.
13 Opisy wizyt metropolity Dionizego na Wołyniu szczegółowo prezentowane były na łamach pism 
cerkiewnych ,,Woskriesnoje Cztienie” i ,,Duchownyj Sijacz”.
14 U. A. P a w l u c z u k, Życie monastyczne... , s. 70.
15 Ibidem, s. 151-161.

spolitej było ok. 280 mnichów i  85 mniszek oraz ok. 140 posłuszników 
i  260 posłusznic12. 
 Metropolita zdawał sobie sprawę, że życie monastyczne to źródło ducho-
wości Kościoła prawosławnego, o które należy szczególnie się troszczyć. 
 Przez cały okres międzywojenny metropolita Dionizy przybywał 
często, szczególnie w najważniejsze święta, do monasterów szczególnie 
mu bliskich na Wołyniu, ale także wizytował klasztory i placówki przy-
klasztorne, m.in. przytułki, w pozostałych diecezjach13. Troszczył się aby 
Kościół prawosławny miał swoje klasztory w każdej diecezji. Z takich 
potrzeb zrodziła się na Soborze Biskupów w 1927 r. koncepcja zmiany 
w strukturze cerkiewnej, jej dostosowanie do podziału administracyjnego 
państwa. W wyniku zaakceptowanych przez rząd w 1929 r. i wprowa-
dzonych w życie zmian, nastąpiło przesunięcie granic pomiędzy diecezją 
wołyńską a poleską. Monaster św. Mikołaja w Mielcu został przeniesiony 
z diecezji wołyńskiej i podporządkowany jurysdykcji biskupów diecezji 
poleskiej14. Zmiany niewątpliwie ułatwiły administrowanie Kościołem 
poprzez dostosowanie struktury cerkiewnej do potrzeb wiernych. Wierni 
diecezji poleskiej, nie posiadający dotychczas w swej eparchii klaszto-
ru, pozyskali monaster mielecki.  Odtąd wszystkie diecezje posiadały już 
swoje ośrodki monastyczne. 
 Natomiast przez cały okres międzywojenny monaster św. Mikołaja 
był nieodpowiednio uposażony, m.in. dlatego, gdyż wydawał znaczne 
sumy na liczne procesy sądowe o odzyskanie dóbr klasztornych. Umiesz-
czano w nim mnichów z innych monasterów w celu ich izolacji i naprawy 
duchowej, a więc miał status tzw. monasteru karnego15. Nie spełniał tym 
samym szerszej roli w regionie, jaką spełniały inne, znacznie silniejsze 
ekonomicznie monastery. 
 Z punktu widzenia interesów państwa polskiego nie było celowe 
zabieganie o istnienie prawosławnych ośrodków klasztornych , drugiego 
pod względem ilości wiernych wyznania w kraju. Tym bardziej, że admi-
nistracja lokalna  bezustannie donosiła, iż monastery są zbyt hermetyczne 
i trudno dostępne do kontroli ze strony władz państwowych. 
 Metropolita Dionizy w spotkaniach z władzami państwowymi, czy 
w licznej korespondencji do tychże władz bezustannie podkreślał rolę 
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16 AAN, MWRiOP, sygn. 1227, k. 3.
17 Szerz. por. U. A. P a w l u c z u k, Życie monastyczne..., s. 84-212.

i wartość dla Kościoła prawosławnego i wiernych życia monastycznego. 
Z 26 maja 1924 r.  pochodzi pierwszy ofi cjalny wykaz monasterów, o któ-
rych zatwierdzenie prosił w piśmie do Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: ,,W myśl uchwały Św. Synodu Metropolii 
prawosławnej w Polsce, przyjętej na posiedzeniu dnia 10 kwietnia 1924 r. 
i na podstawie punktu dwudziestego Tymczasowych przepisów o stosun-
ku Rządu do Kościoła Prawosławnego w Polsce mam zaszczyt upraszać 
o uznanie przez Rząd następujących klasztorów prawosławnych istnieją-
cych na terytorium metropolii: Klasztory męskie - 1/ klasztor jabłeczyń-
ski św. Onufrego w diecezji warszawsko-chełmskiej, 2/ wileński klasz-
tor Św. Ducha w diecezji wileńskiej, 3/ Poczajowska-Uspieńska Ławra, 
4/ klasztor zahajecki św. Jana Miłościwego, 5/ klasztor krzemieniecki 
Bogojawleński, 6/ klasztor dermański Św. Trójcy, 7/ klasztor dubieński 
Podniesienia św. Krzyża, 8/ klasztor mielecki św. Mikołaja w diecezji 
wołyńskiej, 9/ klasztor żyrowicki- Uspieński, 10/ klasztor grodzieński 
św. św. Borysa i Gleba w diecezji grodzieńskiej. Klasztory żeńskie: 
1/ klasztor turkowicki Najświętszej Marii Panny w diecezji warszawsko-
chełmskiej, 2/ klasztor wileński Św. Trójcy w diecezji wileńskiej, 3/ klasz-
tor w Korcu, 4/ klasztor w Zimnem, 5/ klasztor w Obyczu diecezji wołyń-
skiej, 6/ klasztor Narodzenia NMP w Grodnie w diecezji grodzieńskiej”16. 
 W rzeczywistości jednak stan faktyczny  w pierwszych latach powo-
jennych był bardziej złożony. Część majątków  klasztorów została zajęta 
przez władze państwowe tuż po wojnie, zanim mniszki i mnisi zdążyli 
powrócić z ,,bieżeństwa” - m.in. w Różanymstoku, Berezweczu, Supra-
ślu, Leśnej, Turkowicach. Większość majątków tych klasztorów władze 
państwowe przekazały Kościołowi katolickiemu na własność, bądź do 
użytkowania. Inne klasztory mnisi prawosławni musieli opuścić w wy-
niku rewindykacji Kościoła katolickiego. Tak stało się w wypadku mo-
nasteru św. Marii Magdaleny w Wilnie i św. Mikołaja w Dubnie. Z ko-
lei mnisi klasztoru we Włodzimierzu Wołyńskim i Zahorowie, pomimo  
obrony na drodze sądowej, zostali zmuszeni do opuszczenia swych ma-
jątków.  Większość majątków ziemskich klasztorów została odebrana na 
rzecz Skarbu Państwa wszystkim ośrodkom zakonnym, które nie zostały 
rewindykowane. Znaczna część budynków funkcjonujących klasztorów 
została zajęta przez państwo polskie na różne instytucje. Tak było w mo-
nasterze żyrowickim, zimneńskim, dermańskim17. 
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 Przykład klasztorów wyraźnie wskazywał na potrzebę jak najszyb-
szego generalnego uregulowania praw Kościoła prawosławnego w II 
Rzeczypospolitej. Wystosowanie powyższego pisma związane było z do-
godną sytuacją, w której znalazł się Kościół prawosławny w momencie 
intensywnych starań rządu o autokefalię. Metropolita był przekonany, że 
nadszedł odpowiedni czas do uregulowania z rządem kwestii monaste-
rów, formalnego zabezpieczenia ich funkcjonowania. MWRiOP zanim 
odpowiedziało na prośbę metropolity, pismem z dnia 28 kwietnia 1924 r. 
zarządziło, by wojewodowie województw wschodnich przedstawili stan 
faktyczny funkcjonujących na ich terenie klasztorów, z zasygnalizowa-
niem możliwości likwidacji niektórych z nich. Dopiero po zapoznaniu 
się z sugestiami wojewodów, we września 1924 r  Ministerstwo odpo-
wiedziało metropolicie, że „istnienie klasztorów wymagać będzie dłuż-
szych uregulowań i porozumień z władzą Metropolii Prawosławnej”18. 
W odpowiedzi wymieniono klasztory, które według opinii wojewodów 
są ośrodkami agitacji antyrządowej. Wśród nich znalazły się monastery 
w Jabłecznej, Zimnie i w Żyrowicach oraz skit Ławry Poczajowskiej - 
św. Jerzego na ,,Kozackich Mogiłach”. MWRiOP zwróciło się też do me-
tropolity o przekazanie dokładnych danych o m.in. przyjmowaniu nowi-
cjuszy, regułach zakonnych i faktycznej sytuacji materialnej klasztorów 
prawosławnych19. 
 Ważną kwestią dla stabilizacji życia monastycznego było  uregulo-
wanie statusu  prawnego majątków klasztornych. Potwierdzenie stanu 
prawnego dóbr cerkiewnych i klasztornych nastąpiło dopiero w latach 
1938-1939. Stan faktyczny przez okres międzywojenny nosił znamiona 
tymczasowości i kształtował się żywiołowo, w wyniku samowolnych 
rewindykacji Kościoła katolickiego oraz na podstawie doraźnych aktów 
prawnych, przekazujących majątek Kościoła prawosławnego pod zarząd 
państwa. W pierwszej fazie rewindykacji przejęto kilka  monasterów, 
a mianowicie w Nowym Zahorowie, Berezweczu, we Włodzimierzu Wo-
łyńskim, św. Marii Magdaleny w Wilnie, w Różanymstoku, w Dubnie 
oraz zlikwidowano następujące klasztory: wirowski, teoliński, radecznic-
ki, leśniański i turkowicki. W drugiej fazie rewindykacji Kościół katolic-
ki wnosił pozwy sądowe w stosunku do większości klasztorów prawo-
sławnych: poczajowskiego, wileńskiego, żyrowickiego, dermańskiego, 
zimneńskiego, koreckiego, krzemienieckiego, mieleckiego. 

18 AAN, MWRiOP, sygn. 1227, k. 4-5.
19 Ibidem.
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 Pozwy dotyczące klasztorów wywoływały powszechną krytykę i kon-
solidację środowiska prawosławnego. Za sprawą metropolity Dionizego 
i hierarchii prawosławnej powołano specjalną komisję, która miała bro-
nić stanu posiadania Cerkwi przed pozwami sądowymi i mobilizować 
opinię społeczną. Duchowieństwo zaczęło gromadzić fundusze na ten 
cel. Metropolita Dionizy tak uzasadnił te działania w liście pasterskim 
do wiernych: ,,Dokąd pójdziemy, jeśli zostaniemy pozbawieni swoich 
świątyń? Gdzie złożymy na wieczny odpoczynek swych zgrzybiałych oj-
ców? Gdzie ochrzcimy swe dzieci?”20 
 Dzięki polityce nowego ministra spraw wewnętrznych Henryka 
Józewskiego doszło do porozumienia pomiędzy rządem a Kościołem 
prawosławnym. Wynikiem rozmów było orędzie prezydenta Ignace-
go Mościckiego z 30 maja 1930 r. wzywające metropolitę do zwołania 
w porozumieniu z rządem zebrań przedsoborowych, a następnie do zwo-
łania Soboru Generalnego. Rezultatem prac komisji przedsoborowej 
do spraw życia monastycznego był obszerny raport podsumowujący stan 
życia monastycznego po I wojnie światowej oraz projekt regulacji  sta-
tusu ośrodków zakonnych w celu ich lepszego rozwoju. Projekt składał 
się z kilkunastu punktów: 1/ liczba monasterów i zakonników, 2/ analiza 
życia duchowego i intelektualnego w monasterach, 3/ środki do podję-
cia i rozwoju życia zakonnego w klasztorach, 4/ duchowe kierownictwo 
w zgromadzeniach zakonnych, 5/ troska klasztoru o przyszłość, 6/ tro-
ska klasztoru o pielgrzymów, 7/ działalność charytatywna monasterów, 
8/ uregulowanie spraw gospodarczych klasztorów – statystyka nieru-
chomości klasztornych, klasztorne gospodarstwo i jego reorganizacja, 
współczesny stan gospodarki klasztornej, 9/ kontrola nad gospodarką 
i majątkiem klasztornym, 10/ monasterski status i zasady wstępowania do 
klasztorów oraz przyjęcia i wydalenia mnichów, 11/ wnioski końcowe. 
 Według tego projektu na terytorium państwa polskiego funkcjonowało 
18 klasztorów i 2 skity: monastery męskie – jabłeczyński, dwa wileńskie, 
poczajowski i jego dwa skity, dubieński, dermański, zahajecki, krzemie-
niecki, grodzieński, supraski (z adnotacją majątek przejęty przez pań-
stwo, mnisi przebywają w monasterze żyrowickim, bądź na parafi ach), 
żyrowicki, mielecki oraz monastery żeńskie – wileński, berezwecki, zim-
neński, korecki, obycki i grodzieński. Projekt nie przewidywał redukcji 
żadnego z wyżej wymienionych klasztorów, a wręcz zakładał odzyskanie 
budynków w Supraślu i przydzielenie odpowiedniego budynku klaszto-

20 PAM, sygn.III-7d, U. A. P a w l u c z u k, Życie monastyczne..., s. 67.
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rom św. Marii Magdaleny i berezweckiemu, umieszczonym tymczasowo 
w gmachu klasztoru Św. Trójcy w Wilnie21.  Stronie cerkiewnej zależało 
na uznaniu wszystkich istniejących monasterów, których wartość histo-
ryczna była niepodważalna. 
 Polityka państwa jednak zmierzała do maksymalnej redukcji liczby 
klasztorów i parafi i. Administracja rządowa nie przyjmowała do wiado-
mości istnienia monasterów uznawanych przez władze cerkiewne. Stan 
faktyczny klasztorów daleko odbiegał więc od woli władz cerkiewnych. 
Tak było w przypadku monasteru supraskiego i turkowickiego. Mająt-
ki obu klasztorów zostały przejęte na rzecz państwa, jednakże zarówno 
w Turkowicach jak i Supraślu przebywali mnisi i nawet odbywały się 
liczne pielgrzymki do tych prestiżowych prawosławnych  miejsc kultu 
Matki Bożej na terytorium Rzeczypospolitej. Pielgrzymi powszechnie 
domagali się otwarcia ośrodków zakonnych.
 Projekt rządowy z 1936 r., który  zakładał tak znaczną redukcję mo-
nasterów i skitów nie został zrealizowany, albowiem kwestię tę wiązano 
z zakończeniem prac nad ustawą o prawnym statusie Kościoła  prawo-
sławnego. Propozycja zmian odnośnie liczby monasterów wileńskich, 
wynikająca z powyższego projektu, pokrywała się ze stanowiskiem władz  
cerkiewnych. Nadmienię jednak, że MWRiOP już w 1928 r. zamierzało 
do zlikwidowania w Wilnie klasztoru żeńskiego, a jego zakonnice miały 
być przeniesione do innego żeńskiego ośrodka poza Wilnem. Z kolei Sy-
nod Biskupów Kościoła prawosławnego w Polsce na posiedzeniu 1 mar-
ca 1937 r. rozważał wniosek wileńskich władz diecezjalnych w sprawie 
ustabilizowania statusu cerkiewnego zakonnic dwóch klasztorów żeńskich 
– św. Marii  Magdaleny i berezweckiego. Synod uznał za pożądane prze-
mianować klasztor męski Św. Trójcy w Wilnie na klasztor żeński. Zakonni-
cami tego  klasztoru  miały zostać mniszki monasteru św. Marii Magdaleny 
i berezweckiego. Synod już w 1926 r. zatwierdził powyższą koncepcję, ale 
wobec braku zgody władz państwowych nie doszło do jej realizacji. 
 Postanowienia Synodu zostały odrzucone 19 czerwca 1937 r. przez 
MWRiOP w piśmie do metropolity Dionizego. Na taką decyzję wpłynęła 
opinia naczelnika wydziału społeczno-politycznego  wileńskiego urzędu 
wojewódzkiego M. Jasińskiego: ,,Urząd Wojewódzki uważając w zasa-
dzie za możliwe połączenie żeńskich klasztorów:  Wileńskiego Żeńskie-
go Marińskiego Monasteru z Żeńskim Bierezweckim Monasterem, gdyż 
wymienione klasztory żeńskie niejednokrotnie są identyfi kowane nawet 

21 Ibidem, s. 72-73.
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przez społeczeństwo rosyjskie i ludność prawosławną, nie uważa jednak 
za pożądane umieszczenie wyżej wymienionych klasztorów w gmachu 
Klasztoru Św. Trójcy, gdyż cerkiew Św. Trójcy i przyległe doń budynki 
są obiektami, które drogą rewindykacji mogą wrócić do Kościoła Rzym-
sko-Katolickiego i o co, jak Urzędowi Wojewódzkiemu wiadomo, za-
biega Kuria Metropolitalna w Wilnie”22. Strona cerkiewna na posiedze-
niu Synodu Biskupów w dniu 6 listopada 1937 r. ponownie rozpatrzyła 
tę sprawę i uchwaliła, że oba klasztory żeńskie zostaną połączone w jeden 
pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Ostatecznie 7 maja 1937 r. strona 
rządowa zaaprobowała decyzję Synodu Biskupów o połączeniu obu mo-
nasterów23. 
 Ofi cjalne dane dotyczące Kościoła prawosławnego z lat 1936-1939  
wymieniają 15 klasztorów, kilka skitów i domów monasterskich funk-
cjonujących na terenie II Rzeczypospolitej: w diecezji warszawsko-
chełmskiej 2 męskie (poczajowski, jabłeczyński); w diecezji wołyńskiej 
4 męskie (zahajecki, krzemieniecki, dubieński, dermański) i 3 żeńskie 
(korecki, zimneński, obycki); w diecezji grodzieńskiej 2 męskie (gro-
dzieński, żyrowicki) i jeden żeński (grodzieński); w diecezji poleskiej 
jeden męski (mielecki); w diecezji wileńskiej od 1937 r. jeden męski (wi-
leński) i jeden żeński (wileński). Zatem od  momentu połączenia wileń-
skich monasterów żeńskich  i likwidacji klasztoru męskiego św. Trójcy w 
Wilnie na terytorium państwa polskiego funkcjonowało 10 monasterów 
męskich i 5 żeńskich24. 
 O każdy ośrodekl monastyczny zabiegał przez całe dwudziestole-
cie międzywojenne osobiście metropolita Dionizy. M.in. podziękował 
MWRiOP za pozostawienie monasterowi w Małych Zahajcach 200 
dziesięcin ziemi i 90 dziesięcin lasu i jednocześnie wyraził swą obawę, 
że ,,ilość ziemi wystarczy na utrzymanie pomocnicze Biskupa Wołyń-
skiego i na utrzymanie samego klasztoru. Co się zaś tyczy utrzymania 
Zarządu Diecezjalnego Wołyńskiego, względnie Konsystorza i Kurii, w 
których obecnie jest zatrudnionych 25 pracowników, a z powiększeniem 
ilości spraw na przyszłość zwiększy się i ilość osób urzędujących, oraz 
15-tu profesorów Seminarium Duchownego, to takowe żadną miarą nie 
może być pokryto z dochodów gospodarstwa rolnego na 200 dziesięci-
nach ziemi klasztornej w Małych Zahajcach”25. 
22 AAN, MWRiOP, sygn. 1232, k. 286-287.
23 Ibidem, k. 295.
24 Szerz. por. U. A. P a w l u c z u k, Życie monastyczne..., s. 76-77.
25 AAN, MWRiOP, sygn. 1232, k. 325.
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 Szczególną troskę metropolita wykazywał w zabieganiu o niena-
ruszalność majątku Ławry Poczajowskiej, w której starał się spędzać 
miesiąc swych wakacji letnich. Tam nabierał sił duchowych i oddawał 
się pracy naukowej w zaciszu, z dala od zgiełku Warszawy.  W wyniku 
porozumienia z 1922 r. między władzami cerkiewnymi a rządem, uzna-
no nietykalność dóbr klasztoru, które miały służyć jako benefi cjum dla 
metropolity Kościoła prawosławnego w Polsce.  Pomimo uzgodnień 
pomiędzy władzą państwową a cerkiewną w przedmiocie majątku Ławry 
Poczajowskiej często dochodziło do samowoli włościan, którzy niejed-
nokrotnie naruszali dobra klasztoru26. 
 W ciągu całego okresu międzywojennego, poza powołaniem klaszto-
ru żeńskiego w monasterze Św. Trójcy w Wilnie, powstała jedynie jedna 
fi lia monasteru poczajowskiego w Bielowie. W 1927 r. na terenie chu-
torów bielowskich nastąpiło cudowne odnowienie się ikony Matki Bo-
żej. Filia monasteru poczajowskiego w Bielowie została wyjęta spod 
jurysdykcji miejscowego biskupa krzemienieckiego i podporządkowana 
bezpośrednio metropolicie Dionizemu, który wspierał także fi nansowo 
rozbudowę nowego ośrodka monastycznego27. 
 Władze cerkiewne w okresie międzywojennym dążyły do rozwoju 
życia monastycznego, także poprzez edukację duchowieństwa zakonnego. 
W tym celu na zebraniu V komisji przedsoborowej w 1931 r., zajmującej 
się życiem monastycznym, podjęto decyzję o potrzebie stworzenia semi-
narium duchownego wyłącznie dla zakonników. Wynikało to z potrzeby 
zwiększenia liczby wykształconych mnichów. Seminarium miało służyć 
głównie nowo wstępującym do klasztorów zakonnikom, którzy pragnęli 
kontynuować swoją edukację. Na miejsce lokalizacji takiej szkoły zapro-
ponowano Ławrę Poczajowską, stanowiącą centrum życia monastyczne-
go w II Rzeczypospolitej, która posiadała warunki lokalowe, a przede 
wszystkim bogatą w zbiory bibliotekę teologiczną. Rozważano stworze-
nie takiej szkoły jako państwowej, jednakże polityka rządu sukcesywnie 
ograniczającego szkolnictwo Kościoła prawosławnego uniemożliwiła 
stworzenia szkoły o charakterze państwowym. 
 Szkoła teologiczna zakonna została zorganizowana przez władze 
cerkiewne w Ławrze Poczajowskiej w 1934 r., na warunkach prywatnej 
szkoły średniej. Finansował ją Kościół prawosławny z budżetu metropo-
lii. Szkoła z sześcioletnim kursem nauczania została ofi cjalnie otwarta 

26 U. A. P a w l u c z u k, Życie monastyczne..., s. 94.
27 Ibidem, s. 146-150.
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15 lutego 1934 r. przez biskupa Szymona (Iwanowskiego) z błogosła-
wieństwa metropolity Dionizego, który w kolejnych latach wygłaszał go-
ścinne odczyty. Rada pedagogiczna zwoływana była przynajmniej dwa 
razy w roku szkolnym, a protokoły z niej były przesyłane metropolicie 
Dionizemu do zatwierdzenia28.
 W II Rzeczypospolitej  z powodu braku akceptacji poszczególnych 
projektów organizacji życia wewnętrznego Kościoła prawosławnego 
przez stronę rządową nie było możliwe  wypracowanie nowego statu-
tu dla klasztorów prawosławnych w granicach państwa polskiego. Pro-
jekt nowego statutu został przygotowany dopiero po ukazaniu się De-
kretu Prezydenta z 1938 r. i po zatwierdzeniu „Statutu Wewnętrznego 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”  z 1939 r. Wobec 
takiej sytuacji prawnej życie monastyczne w okresie międzywojennym 
opierało się na istniejących uprzednio statutach wewnętrznych ośrodków 
zakonnych. We wszystkich statutach wewnątrzklasztornych podkreśla-
no, że życie monastyczne opiera się na tradycji i prawach kanonicznych 
Kościoła prawosławnego. 
 Na prośbę MWRiOP z 1 września 1924 r. metropolita  Dionizy opi-
sał w dużym skrócie na czym opiera się życie monastyczne na ziemiach 
polskich. Hierarcha w piśmie do MWRiOP z 29 października 1924 r.29 
informował, że ,,ustrój klasztorów prawosławnych w swych zasadni-
czych kwestiach różni się bardzo od ustroju klasztorów katolickich. 
Życie klasztorne wszystkich Kościołów wyznania wschodniego, a więc 
i Kościoła prawosławnego w Polsce, nie zna kongregacji zakonnych i za-
konów. Każdy klasztor stanowi odrębną jednostkę i są one z małymi wy-
jątkami zupełnie niezależne od siebie, poza tzw. skitami, będącymi miej-
scem zamieszkania mnichów - pustelników, należących do liczby braci 
jakiegoś większego klasztoru i zamieszkujących w miejscach bardziej 
odosobnionych, celem bardziej skutecznego oddawania się modlitwie 
i rozmyślaniom”. Metropolita podkreślał, także, że ,,wszystkie klasztory 
na terytorium Rzeczypospolitej podlegają w każdej diecezji bezpośred-
nio swej władzy diecezjalnej i są od dniej zależne, jak pod względem 
moralnym,  tak i materialnym. Wszelkie ważniejsze sprawy, poczyna-
jąc od przyjmowania nowicjuszy, zaliczania w poczet braci zakonnych, 
nadawania godności zakonnych i duchownych i t.d., a także wszelkie 
poważniejsze  kwestie materialne są rozstrzygane przez danego bisku-

28 Szerz. por. Ibidem, s. 288-290.
29 AAN, MWRiOP, sygn. 1227, k.4-5, 
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pa diecezjalnego. Wszystkie klasztory danej diecezji posiadają zwykle 
wspólnego dziekana, zwykle przeora lub zastępcę przeora (namiestnika) 
klasztoru biskupiego, którego przeorem jest sam biskup diecezjalny”. 
 W powyższym piśmie metropolita niewiele miejsca poświęcił omó-
wieniu hierarchii zakonnej, zawężając to zagadnienie do kilku kwestii: 
,,hierarchia zakonna rozpoczyna się od nowicjuszy; nowicjat jest dostęp-
ny dla osób, których nastrój religijny, dobre obyczaje i rozwój umysłowy, 
a ewentualnie i wykształcenie zostały stwierdzone w należyty sposób. 
Prócz tego nowicjusz musi być zdolny do pracy fi zycznej. Nowicjat trwa 
w klasztorach męskich 3 lata, w żeńskich 7 lat, poczem mogą być dane 
pierwsze święcenia – t.zn. mnichów noszących habit. Po pewnym czasie 
mnich lub mniszka mogą otrzymać drugie święcenia i dostąpić wyższego 
stopnia zakonnego. Wreszcie, czwartym i najwyższym stopniem hierar-
chii zakonnej są stanowiska przełożonych – przeora, skarbnika, dziekana 
i t.d. Na czele hierarchii zakonnej stoją przeorowie i przeorysze. Prócz 
tego w klasztorach męskich nadawane są stopnie duchowne: hierodia-
kona, hieromnicha, ihumena i archimandryty. Klasztory posiadają zwy-
kle osobnych spowiedników wspólnych dla całej braci. Bracia niższych 
stopni mają z reguły opiekunów – kierowników  spośród braci starszych, 
kierujących ich życiem duchowym”. 
 Hierarcha zwrócił, również uwagę na regułę zakonną według św. Ba-
zylego Wielkiego, która ,,nie nakłada na poszczególne klasztory męskie 
i żeńskie specjalnych obowiązków i nie stawia im specjalnych celów, jak 
ma to miejsce w Kościele katolickim”. Ogólnie scharakteryzował zaję-
cia zakonników, które polegają na stałym i ścisłym wykonywaniu regu-
ły, odprawianiu nabożeństw, częstej modlitwie i utrzymywaniu nastroju 
modlitewnego, dyscyplinie zewnętrznej i wewnętrznej oraz doskonaleniu 
duchowym. Prócz tego zakonnicy zobowiązani byli do pracy fi zycznej na 
rzecz klasztoru, według swych zdolności i umiejętności, a także wzglę-
dem potrzeb i możliwości monasteru, np. ,,w niektórych klasztorach, 
posiadających szkoły i przytułki, prowadzona jest praca pedagogiczna 
i fi lantropijna”. Wielu zakonników zastępowało proboszczów na para-
fi ach, nie posiadających czasowo takiego, bądź nie mogących utrzymać 
stałego proboszcza z rodziną. Metropolita podkreślał, że  ogólne zada-
nia i przeznaczenie w wielowiekowym procesie historycznym uczyniły 
z klasztorów prawosławnych przede wszystkim ,,przybytki podniosłego 
nastroju modlitewnego, uświęconego wiekową tradycją, obecnością św. 
obrazów słynących cudami i relikwii świętych, a także grobów świętych 
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i męczenników, założycieli klasztorów”. Określił zadania jakie mają do 
spełnienia  klasztory  wśród mieszkającej okolicznej społeczności, dla 
której życie monastyczne powinno być wzorem prawdziwego chrześci-
janina. Eksponował szczególny wpływ klasztorów na wiernych w dni 
świąteczne, w które na modlitwie gromadziło się tysiące pielgrzymów. 
Uroczysty ceremoniał nabożeństw, cała doniosła atmosfera świąt, pełna 
modlitewnego napięcia, według metropolity  ,,rozbudza w duszach zgro-
madzonego ludu wyższe ideały moralne i skłania myśli ku Bogu i kościo-
łowi”. Zwrócił też uwagę na majątek klasztorów, który ,,składa się z nie-
ruchomości i kapitałów, pochodzących z ofi ar i zapisów ludzi pobożnych, 
z ofi ar wiernych, z dochodów pracy mnichów i mniszek i t.p.”. 
 Metropolita Dionizy widział bardzo szeroko możliwości rozwoju 
życia monastycznego. Np. władze cerkiewne w celu integracji życia 
monastycznego zamierzały wydawać pismo ,,Prawosławny mnich”, 
w którym drukowano by teksy o charakterze teologicznym, cerkiewno-
historycznym, misyjnym, informacyjnym o działalności monasterów 
na płaszczyźnie charytatywnej i wychowawczej30. 
 Nie wszystkie zamierzone cele ze względów fi nansowych i praw-
nych mogły być zrealizowane. Sam fakt, że powstawały plany rozwoju 
instytucji przyklasztornych, świadczy o dużej dynamice duchowieństwa 
zakonnego i szczególnym zainteresowaniu ich rozwojem władz Kościoła 
prawosławnego. 
 Metropolita Dionizy szczególnie wspierał też odbudowę, renowację, 
a przede wszystkim rozwój szkolnictwa przyklasztornego w monasterze 
w Jabłecznej, który znajdował się pod jego bezpośrednią opieką. Wspie-
rał także próby odrodzenia życia monastycznego na terytorium całej die-
cezji warszawsko-chełmskiej, głównie w Turkowicach. Angażował do 
tych zadań sprawnych organizatorów, misjonarzy. Przez cały okres mię-
dzywojenny uczestniczył aktywnie w życiu monastycznym  wszystkich 
diecezji wspierając jego rozwój na niemalże wszystkich płaszczyznach 
związanych z duchowością, edukacją, gospodarką, czy działalnością cha-
rytatywną31.

30 U. A. P a w l u c z u k, Życie monastyczne..., s. 300.
31 W latach trzydziestych XX w. przyjęcie dzieci do przytułku klasztornego wymagało zezwolenia 
metropolity Dionizego. Szerz. por. U. A. Pawluczuk, Życie monastyczne..., s. 293-298.
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RECENZJE, OMÓWIENIA

Pro Georgia, 2011, t. 21, s. 229-232

Andrzej F u r i e r, Polacy w Gruzji, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009, 
ss. 451.

 Andrzej Furier od przeszło dwudziestu lat zajmuje się badaniem kontaktów pol-
sko-gruzińskich i przemian kaukaskich.  Pracując nad doktoratem prawie pięć lat 
przebywał w Tbilisi, gdzie zebrał materiał źródłowy, który pozwolił zweryfi ko-
wać wiele wcześniejszych ustaleń badaczy w tej dziedzinie. Sięgnął do materiałów 
na temat spraw wyznaniowych, tworząc archiwum przy tbiliskim kościele pw. Świę-
tych Piotra i Pawła. Jest autorem dziesięciu książek, w tym trzech monografi i i po-
nad dwustu publikacji naukowych z zakresu przemian kulturowo-cywilizacyjnych 
na postradzieckim obszarze, kartwelologii oraz dziejów zbiorowości polonijnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem Gruzji. Prezentowana książka stanowi swoiste pod-
sumowanie ostatniego nurtu zainteresowań badawczych.
 Gruzja w wyobrażeniach Polaków często jawi się jako egzotyczna górzysta kra-
ina, baśniowych krajobrazów, bogactwa natury i wina a sami Gruzini postrzegani 
są jako patriotyczny naród silnie przywiązany do zwyczajów, gościnny, hołdujący 
wolności i niezależności. Wiedza ta oparta jest w dużej mierze na mitach i stereoty-
pach. Zwłaszcza w latach 90. XX w. kształtowały je przekazy medialne, a nie rzetelne 
opracowania naukowe. Sympatia między narodami polskim i gruzińskim ma wielo-
wiekową tradycję. Zapoczątkowała ją wymiana handlowa, datująca się na czasy śre-
dniowiecza. Zbliżenie polsko-gruzińskie nastąpiło w XVII w., a jego podstawą była 
walka z Imperium Osmańskim.
 Polacy od XVIII w. dostarczali Zachodowi szczegółowych informacji o tym ob-
szarze, kierowali także wykreślaniem jego pierwszych dokładnych map. Jednakże 
o obecności modelowej zbiorowości polo¬nijnej w Gruzji można mówić dopiero 
w odniesieniu do XIX w. i początków XX w. W końcu XIX w. na ziemiach gruziń-
skich przebywało stale około 7 tys. Polaków, a na całym Kaukazie ponad 20 tys. 
Głównym ich skupiskiem, w którym największą rolę odgrywali wojskowi i przed-
stawiciele inteligencji, stało się Tbilisi. Lektura książki A. Furiera pozwala zgłębić 
bogactwo historii tego regionu oraz uzmysławia, że Gruzja zajmuje wyjątkowe miej-
sce w polskiej diasporze. 
 Omawiana monografi a posiada obszerną bazę źródłową, co odróżnia ją od wie-
lu innych prac na ten temat. Nawiązuje do wcześniej prowadzonych w tej dziedzi-
nie badań Andrzeja Chodubskiego, który kilka lat wcześniej opublikował znakomitą 
książkę Polacy w Azerbejdżanie (Toruń 2004). A. Furier przedstawił losy polskiej 
grupy w Gruzji, widziane oczyma zamieszkujących tam Polaków. Opisy ich życia 
i aktywności wzbogacone zostały o wyimki literatury pamiętnikarskiej. W pracę wple-
cione zostały również fragmenty poezji i korespondencji oraz liczne fotografi e, także 
z archiwum autora, ukazujące m.in. Polaków żyjących w Gruzji i dziedzictwo, które 
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pozostawili. Monografi a, pomimo obszerności podejmowanej tematyki i rozmaitości 
po¬ruszanych wątków, stanowi niezwykle metodyczny wykład. Skła¬da się ze wstę-
pu, siedmiu rozdzia¬łów problemowych i zakończenia. Wykaz źródeł archiwalnych, 
literatury, indeksy: osób, nazw geografi cznych i miejscowych, spis map i fotografi i 
oraz streszczenie w języku angielskim stanowią suplement pomocny przy lekturze. 
Opracowanie redakcyjne jest dziełem wydawnictwa, któremu można pogratulować 
rzetelnego wykonania tej pracy. 
 Układ materiału czyni książkę bardzo komunikatywną dla czytelnika, ponieważ 
najpierw przybliża jej historii, a potem podaje informacje na temat polskiej obecności 
w tym kraju. Przybliżając jego atmosferę i piękno autor pomaga zrozumieć, polską 
fascynację nim oraz często tragiczne dzieje zamieszkujących go Polaków i problemy, 
przed jakimi stanęli w obliczu historycznych zawirowań. Ich losy opisane zostały na 
tle szerszej refl eksji intelektualnej dotyczącej konsekwencji zetknięcia się różnych 
kultur, społecznych interakcji, konieczności asymi¬lacji i dążeń do zachowania pol-
skości.
 We Wstępie autor określił cel pracy oraz jej zakres terytorialny; wskazał także 
ośrodki naukowe i eksperckie, które w pracach badawczych podejmują problematykę 
kaukazoznawczą. W dwóch pierwszych rozdziałach, zatytułowanych: Początki pań-
stwa i narodu gruzińskiego oraz Przeobrażenia polityczne w czasach nowożytnych 
i najnowszych, zawarł szereg kwestii, stanowiących punkt wyjścia do dalszych roz-
ważań. Jest więc mowa o rozwoju gruzińskiej państwowości i walce o jej utrzymanie, 
kolejno z Persją i Turcją, a następnie z rosyjską ekspansją - od XVII w. do czasów 
współczesnych. Kolejny rozdział A. Furier poświęca genezie polsko-gruzińskich re-
lacji, których początki sięgają akcji misjonarzy rzymskokatolickich w XV w. i XVI 
w. Kontakty te z czasem uległy rozszerzaniu na płaszczyzny handlowe, religijno-mi-
syjne, polityczno-wojskowe i poznawczo-badawcze. W pierwszej połowie XVII w. 
istniały już plany sojuszu Polski i Gruzji, które wiązały się z polityką wobec chanatu 
krymskiego i w znacznym stopniu stanowiły elementy gry dyplomatycznej. Mimo 
tego zbliżenia, do końca XVIII w. polsko-gruzińskie powiązania miały charakter jed-
nostkowy i incydentalny. 
 Sytuacja ta uległa poprawie dopiero po upadku I Rzeczpospolitej i w krótkim cza-
sie po tym, kiedy gruzińskie ziemie zostały zwasalizowane przez Rosję. Paradoksalnie 
przyczyniała się do tego również służba w armii carskiej. Gruzini docierali na tereny 
Królestwa Polskiego, a Polacy delegowani byli w odległe obszary Zakaukazia. 
 W czwartym rozdziale Napływ Polaków do Gruzji w XIX w. wyczerpująco omó-
wiono m.in. działalność grupy polskich poetów kaukaskich. Ukazano także podej-
mowane przez polską emigrację polityczną, kierowaną przez księcia Adama Jerzego 
Czartoryskiego mało znane próby wykorzystania wojny kaukaskiej w walce niepod-
ległościowej. To jeden z najwartościowszych fragmentów książki, weryfi kujący mit 
wspólnej, polsko-kaukaskiej walki z Rosją w XIX w. Proces napływu i osiedlania 
się Polaków w Gruzji nasilił się wraz z objęciem Królestwa stałym obowiązkiem 
poboru. Żołnierze po odbyciu służby niekiedy wstępowali w związki małżeńskie 
z miejscowymi kobietami i zostawali na tym terytorium. Według obowiązującego 
w Imperium Carskim ukazu dzieci z małżeństw mieszanych rejestrowane były zgod-
nie z narodowością ojca, co tylko prowadziło do powiększania liczby Polonii. 
 W rozdziałach piątym i szóstym zatytułowanych Życie religijne Polaków na zie-
miach gruzińskich w XIX w. i Wzrost aktywności Polaków w drugiej połowie XIX 
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i na początku XX w., obszernie zaprezentowano problemy życia społecznego, po-
litycznego i religijnego Polaków. Wraz z upływem czasu obok dominujących woj-
skowych przyjeżdżali do Gruzji z ziem polskich także cywile poszukujący, w odle-
głych regionach imperium, lepszych warunków egzystencji. Przeważali wśród nich 
lekarze, architekci, nauczyciele, studenci, przedsiębiorcy, pracownicy administracji 
i kolejarze. Gruzini cenili Polaków za ich przedsiębiorczość, wysokie zorganizowa-
nie i kulturę. Polacy osiedleni w Gruzji, czy to dobrowolnie czy wbrew woli, starali 
się odnaleźć swoje miejsce w strukturze społecznej, nie zapominając jednocześnie 
o tożsamości. Z grupy zesłańców wywodzili się również badacze tego regionu, bada-
cze fl ory i fauny, geodeci, kartografowie, etnografowie i topografowie. 
 Skupiska polonijne konsolidowało duchowieństwo polskie. Zbudowa¬nie w 1877 
r., częściowo ze składek tbiliskiej Polonii, kościoła pod wezwaniem świętych Piotra 
i Pawła oraz praca duszpasterska księży Maksymiliana Orłowskiego i Józefa Ba-
ranowskiego przyczyniły się do odzyskiwania i podtrzymania poczucia narodowej 
tożsamości wśród Polaków. Rozdziały te mają szczególne znaczenie, ponieważ we 
wcześniejszych opra¬cowaniach życie religijne Polaków było opisywane bardzo 
zdawkowo lub wcale. 
 Warunki pobytu Polaków w Gruzji po likwidacji Cesarstwa Rosyjskiego zmieniły 
się diametralnie. W związku z demobilizacją żołnierzy zabrakło dominujących w Po-
lonii wojskowych, a liczebność cywilów znacznie się zmniejszyła. Ten okres pobytu 
Polaków zaprezentowano w ostatnim, siódmym rozdziale Polacy i ich potomkowie 
w XX-wiecznej Gruzji. W marcu 1921 r. po obaleniu demokratycznej republiki gru-
zińskiej i wprowadzeniu rządów sowieckich dla Polonii rozpoczęły się bardzo trudne 
czasy. Polacy, którzy nie zdołali się ewakuować w 1918 r. z Samodzielną Bryga-
dą Kaukaską Wojska Polskiego lub w 1921 r. z marcową falą politycznej emigracji, 
w większości trafi ali do więzień. 
 Realia kontaktów polsko-gruzińskich w okresie międzywojnia były determinowa-
ne przez polsko-radzieckie stosunki. Po zakończeniu II wojny światowej większość 
Polaków opuściła Gruzję i wyjechała do Polski. Nieliczni, którzy zdecydowali się 
pozostać stopniowo ulegali wynarodowieniu i tracili związki z polskością. Dopie-
ro rozpad ZSRR i odrodzenie Republiki Gruzji otworzyły nowy rozdział kontaktów 
wzajemnych.
 Książka Andrzeja Furiera zajmuje ważne miejsce w dorobku badań polonijnych, 
po¬nieważ stanowi pierwsze opracowanie monografi czne przedstawiające pełny ob-
raz polskiej obecności w Gruzji. Zebrany materiał źródłowy, wprowadzony w wielu 
przypadkach po raz pierwszy do obiegu naukowego, pozwolił w nowym świetle uka-
zać wiele aspektów różnorodnej polskiej aktywności w tym kraju. Najcenniejsze jest 
połączenie dwóch nurtów polskiej obecności w Gruzji, często niesłusznie prezento-
wanych jako przeciwstawne – martyrologicznego i wkładu w jej rozwój, związanego 
często z służbą w rosyjskich instytucjach lub armii. Książka przepełniona jest admi-
racją dla Gruzji, jej historii, mieszkańców, kultury i przyrody. 
 Autor wskazuje także problemy, których nie mógł w pełni wyjaśnić i nadal cze-
kają na swego badacza (np. sprawa wojskowych Polaków w Korpusie Kaukaskim). 
To szansa dla młodych pasjonatów kaukazoznawstawa.  
 Książka zadziwia mnogością informacji i sposobem w jaki zostały przekazane. 
Dotyczy to zwłaszcza łatwości, z jaką autor łączy historie życia pojedynczych ludzi 
z refl eksją ogólną na temat skomplikowanych losów obu narodów, konsekwencji ze-
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tknięcia się odmiennych kultur oraz różnych postaw wobec tych odrębności i wyzwań 
z tym związanych. Pokazuje jak Polacy podlegali obcym wpływom, wywierając jed-
nocześnie piętno na gruzińskiej kulturze. 
 Publikacja ta jest niezwykle cenna i interesująca, nie tylko ze względu na orygi-
nalność tematyki, ale i z powodu starannie udokumentowanej materiałami źródło-
wymi faktografi i oraz erudycji badawczej autora. Pomimo złożoności poruszonych 
w niej problemów, ujętych w szerokim horyzoncie czasowym, praca stanowi czy-
telny, zrozumiały i niezwykle ciekawy wykład zarówno dla specjalistów, jak i dla 
szerokiego kręgu czytelników, pobudzając zainteresowania prezentowaną tematyką 
i zachęcając do odwiedzenia tego odległego kraju. 

Barbara Patlewicz
Szczecin
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Georgian Verb Tables by Steffi  C h o t i w a r i - J ü n g e r, Damana M e -
l i k i s c h w i l i, Lia W i t t e k. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 2010, 
160 pages

 This book, the fruit of much hard work by Steffi  Chotiwari-Jünger from the Humboldt 
University of Berlin, Damana Melikischwili from the Tbilisi State University and Lia Wit-
tek from Berlin, is a very compact presentation of the Georgian verbs.
 Certainly there are textbooks in Germany which are used to teach the Georgian langu-
age, but such a short, concise and schematic representation of the highly complex Georgian 
verbs has defi nitely been lacking to date. This was exactly the reason why the authors cre-
ated the Georgian verb tables. 
 As author Chotiwari-Jünger herself remarks, once several of her students, scientists and 
others with an interest in Georgian had progressed beyond the basics of the language, she 
discovered that active conversation in Georgian and translation from German to Georgian po-
sed great diffi culties, although there were no kinds of textbooks or learning aids available for 
advanced learners. This was particularly the case with the highly complex Georgian verb.1  
 In the preface, the author makes a few brief remarks on the purpose of creating the vo-
lume. The book is divided into four large chapters.
 The fi rst chapter “Preliminary remarks on the verb table” is subdivided into the following 
three sub-chapters: “Notes for the user” (cf. p. 9–12); “The Georgian verb in comparison with the 
German verb” (cf. p. 12–26); and “Further characteristics of the Georgian verb” (cf. p. 26–29).
 The second chapter “Verb table” lists 800 of the approximately 9000 Georgian verbs 
in alphabetical order with verbal nouns and the stems for the present, aorist and perfect tense 
groups (cf. p. 30–94).
 The third chapter “Verb paradigms” provides examples of 66 verbs. The numbers 1–66 
correspond to the numbers referred to in the verb table. The diathesis number is always 
added: 1st diathesis = 1st conjugation (paradigm 1–34: p. 95–116); 2nd diathesis = 2nd 
conjugation (paradigm 35-52: p. 116-129); and 3rd diathesis = 3rd conjugation (paradigm 
53-66: p. 129–136).
 Finally, the fourth chapter “Special verbs” presents the forms of some of around 50 
frequently used special Georgian verbs listed in alphabetical order according to the German 
verbs (cf. p. 137–160).
 This book is suitable for beginners and advanced learners. It is directed specifi cally at 
linguists and kartvelologists. As I see it, the publication of this book is very successful and 
is to be particularly welcomed, as it is something students have been waiting for with anti-
cipation for a very long time. 

Sophia Vashalomidze
Halle/Saale

1 Cf. Steffi  Chotiwari-Jünger, Preface. In: Steffi  Chotiwari-Jünger, Damana Melikischwili, Lia Wit-
tek (ed.): Georgische Verbtabellen (Georgian Verb Tables). Hamburg, 2010: P. 7–8. Here: P. 7.
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HOMILIA WYGŁOSZONA NA POGRZEBIE
PROFESORA JERZEGO NOWOSIELSKIEGO

(26. II. 2011 r.)

„Gdy do grobu zstąpiłeś, o Nieśmiertelny,
wtedy zniszczyłeś moc otchłani,

i powstałeś jako zwycięzca, Chryste Boże,
niewiastom z wonnościami głosząc: „Radujcie się!”

I Twoim apostołom pokój dałeś,
upadłym dałeś Zmartwychwstanie”.

 Towarzyszenie Jerzemu Nowosielskiemu słowem w tym dniu, gdy celebruje On swo-
ją ostatnią i defi nitywną Paschę, jest zadaniem zarazem zaszczytnym i bardzo trudnym. 
Pascha jest przejściem ze śmierci do życia, a pogrzeb chrześcijański jest przestrzenią 
nadziei: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem…”.
 Przede wszystkim pragnę przywołać ostatnie lata, gdy Jerzy Nowosielski był przy-
kuty do łoża swego cierpienia fi zycznego, i gdy jego dom, będący zarazem pracownią 
i miejscem tylu spotkań oraz wspaniałych dyskusji, stawał się powoli pustelnią, a On 
sam, ogołocony ze wszystkiego, był coraz bardziej przejrzystym na Boga. Jak postacie 
i oblicza pustelników, których tak chętnie malował. Pustelnia Jerzego Nowosielskiego 
w centrum Krakowa była miejscem Jego wycofywania się z życia, gdyż nie interesował 
się już sprawami tego świata, a tylko tym, co jest najważniejsze i najistotniejsze. Pustynia 
jest przecież miejscem szczególnego spotkania z Bogiem, to na pustyni Bóg przemówił 
do Izraela.
 Winniśmy przede wszystkim podziękować Bogu za długie życie, które Jerzy w ca-
łości poświęcił poszukiwaniom Chrystusa. Przez młodzieńczy ateizm, przezwyciężony 
odnalezieniem pewności zmartwychwstania i odnalezieniem wolności intelektualnej Pra-
wosławia, gdyż w Kościele prawosławnym znalazł swoje miejsce i wiarę, a raczej doszedł 
do pewności wiary.
 Bóg obdarzył Go niewiarygodnymi talentami.
 Przede wszystkim talentem malarskim, nie mającym równego sobie. Tam, gdzie koń-
czy się myślenie dyskursywne, zaczyna się ikona, szerzej sztuka, jak sam powiedział: 
„Osobiście wolę malować niż teoretyzować. Malowanie ikony jest dla mnie właśnie środ-
kiem penetracji pewnych trudnych do słownego sformułowania tajemnic, między innymi 
z zakresu teologii czy antropologii chrześcijańskiej. Tajemnic, z których w inny sposób 
nie możemy sobie zdać sprawy, bo opisać słownie można tylko niektóre aspekty tej antro-
pologii”.
 Jakby na przekór, drugi talent wiązał się właśnie z myśleniem dyskursywnym, z za-
dumą i refl eksją nad tajemnicą Boga i człowieka, z rozwijaniem myśli chrześcijańskiej, 
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czemu towarzyszyła niezwykła erudycja i szerokość spojrzenia. W swoich rozważaniach 
patrzył na świat oczyma malarza, swoją ogromną wrażliwością. Towarzyszył temu jeszcze 
jeden talent: odwagi myślenia. Nie jest to talent zbyt często pielęgnowany i rozwijany.
 Gdy już osiągnął nie jakąś formę wiary, ale pewność wiary, że „z chwilą, gdy czło-
wiek uchwyci jakąś małą cząstkę rzeczywistości zmartwychwstania, to wiara wręcz dez-
aktualizuje się. Żyje się już nie wiarą, a swego rodzaju pewnością”, wtedy odnalazł dom 
Ojca. „Chrystus jest dla mnie osobistym Zbawcą. Naprawdę, ufam Chrystusowi. Wszyst-
kiego na świecie się boję, nie boję się tylko Chrystusa. Taki jest Chrystus mojej intuicji 
i wiary”.
 Jako artysta dążył zawsze ku tamtej stronie. Nie interesowała go rzeczywistość em-
piryczna, ale punkt dojścia, przemienienie świata. Uprzedzał to przemienienie w swojej 
sztuce, w każdym jego obrazie widoczny jest blask Królestwa, które nadejdzie. Obojętnie, 
czy jest to ikona, pejzaż, martwa natura czy akt. Rzeczywistość podniesiona do wymiaru 
świata przemienionego, świata dnia, który nie będzie już miał swego jutra. Ciągle zdążać 
ku tamtej stronie, to było Jego życie. Z całkowitym zaufaniem Chrystusowi mówił, że nie 
boi się śmierci.

  „Kiedy śmierć zaśmieje się nade mną
  Jako ta, co ostatnia się śmieje,
  I narządy pozbawi mocy po kolei,
  Twoja niech będzie ze mną Moc”.
 
 Ufał, że Moc Chrystusa pozwoli Mu przejść przez to ostanie ziemskie doświadczenie 
każdego człowieka, które oznacza zarazem, że „miłość silniejsza jest od śmierci”.
 Jako ciągle zdążający ku tamtej stronie, wyprzedzał nas, idących w rzeczywistości 
empirycznej tego świata, i rzucał nam swoje obrazy i swoje myśli, wyprzedzając swo-
ją epokę. To jest los każdego człowieka, którego Bóg obdarzył charyzmatem wielkości 
i geniuszu. Był myślicielem i artystą z tej małej grupy, która maluje i pisze dla przy-
szłości. Jerzy Nowosielski nie został jeszcze do końca doceniony. Jest to zadanie dla 
przyszłych pokoleń. Jego bulwersujące niekiedy myśli są adresowane do tych, którzy 
przyjdą po nas i znajdą się w krytycznym punkcie utraty nadziei, jakiejkolwiek nadziei. 
Również Jego obrazy są adresowane do tych, którzy chcą się zastanowić nad egzysten-
cją człowieka. On osobiście uważał tę egzystencję za infernalną, ale wiara dawała Mu 
pewność, że każdy tragizm, każda katastrofa są zaczynem zmartwychwstania. Chrystus, 
który zmartwychwstał i zwyciężył cały tragizm cierpienia i śmierci, może również całe 
zło tego świata uczynić miejscem Chwały. Wsłuchiwał się więc w milczenie Chrystusa, 
gdyż tylko ten, kto zrozumie Jego milczenie, może zrozumieć Jego słowa. Wsłuchiwał 
się w myśli zapisane w Biblii, żeby uczynić je pokarmem dla swoich myśli i dla swojej 
sztuki, aż do dnia ostatniego:

  „Kiedy myśl w bezsile utonie,
  Kiedy wola siebie zatraci
  I nawet moje imię zapomnę,
  Twoje niech będzie ze mną Imię”.

 Był myślicielem otwartym na innego człowieka. Ciągle młodym w swoich poszuki-
waniach. Całe życie uczył się u mistrzów największych, u Ojców Kościoła, u fi lozofów, 
u rosyjskich myślicieli religijnych. Należał do tych ludzi naznaczonych Prawosławiem, 
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których interesują wyłącznie problemy najważniejsze, pytania graniczne i decydujące 
o wyborach życiowych, które określają całe życie. Myślę, że kierował się tu opinią swego 
Przyjaciela, księdza Jerzego Klingera: „Nie opłaca się być letnim w refl eksji teologicz-
nej”. Zawsze więc był gorącym. W myśleniu dyskursywnym i w sztuce. W całej swojej 
sztuce. Uważał bowiem, że niektóre Jego obrazy są przekazem pewnych intuicji teolo-
gicznych w większym stopniu, niż ikony. Całą swoją sztukę odniósł do sfery sacrum. Całe 
swoje myślenie odniósł do tej sfery. Wszystkie swoje wypowiedzi, a teraz,

  „Kiedy mowy kres nadejdzie
  I język mój tak wielomówny
  Zesztywnieje w milczeniu grobu,
  Twoje niech będzie ze mną Słowo”.

 Jest jednak cena, którą płacimy za wszystko na tym świecie. Jest też cena za talent, 
zwłaszcza za tak wielki talent, który przygniata człowieka i zmusza do malowania. Przy-
znał się do tego w jednym z wywiadów, że ma świadomość, iż musi właśnie tak, a nie 
inaczej malować obrazy, że jest to wręcz imperatyw twórczy. Bycie twórcą, porywanie 
się na malowanie rzeczywistości przemienionej, to zarazem udział w kontynuacji dzieła 
stworzenia, zadania, wyznaczonego przez samego Stwórcę. Zwłaszcza, jeśli pamiętamy, 
że Orygenes nazywał Boga wielkim artystą i wielkim malarzem, który namalował w czło-
wieku swój obraz. W dniu ostatnim, gdy przeminie postać tego świata, Duch Święty do-
tknie całej twórczości ludzkiej i zachowa ją na zawsze. A przecież Bóg myśli rzeczami, 
o czym pomyśli, to się staje. Dlatego w modlitwie za zmarłych prosimy, aby Bóg za-
chował ich w swojej wiecznej pamięci, to znaczy, żeby uczynił ich wiecznie żywymi. 
U Boga nie ma martwych, są tylko żywi. On jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, jest 
Bogiem żywych. Tylko żywych. A to wymaga miłości. Ze swej wieczności Bóg, który jest 
samą Miłością, i tylko Miłością, ukochał nas, zanim jeszcze nas stworzył. Chciał bowiem 
podzielić się z człowiekiem, ze swoim innym, swoją miłością. I nie zawahał się w osobie 
swego Syna, Bogoczłowieka Jezusa, umrzeć w straszliwej męce krzyża, umrzeć z miło-
ści. A teraz Jezus stoi u drzwi i kołacze. Każdy, kto usłyszy to kołatanie i otworzy drzwi, 
spotka Chrystusa. Jerzy otworzył drzwi swego serca Chrystusowi, a Chrystus, który jest 
ten sam, wczoraj i dziś, i na wieki, pozwolił mu ujrzeć w rozbłyskach geniuszu tamtą 
stronę, ukryte dno rzeczywistości, a właściwie prawdę o bytach i o ludziach, istotę chrze-
ścijaństwa, odrzucić zasłonę materii i zobaczyć niematerialną Pustkę, pulsującą ogniem 
obecności Chrystusa, świat inny, a jednak ten sam, świat Bogoczłowieczy.
 Jerzy Nowosielski tworzył więc, czując przymus właśnie takiego, a nie innego ma-
lowania, zdobywając pewność, która całkowicie wyzwala z rozpaczy. Krzyż Chrystusa, 
który jest ikoną zmartwychwstania, życia przemienionego i zwycięskiego, które zstępuje 
do otchłani, aby cały świat uczynić teofanią, miejscem Chwały Bożej, miejscem zwycię-
stwa, ten krzyż dla Jerzego Nowosielskiego był przede wszystkim znakiem Miłości.
 W takiej sytuacji rodzi się dziecięce zaufanie do Pana dziejów, który przyszedł do nas 
z miłości. Należy ujrzeć Go w pięknie, bowiem piękno jest synonimem Ducha Świętego. 
Ujrzeć Go i zakochać się w pięknie noumenalnym i nieprzemijającym, które nieskończe-
nie przewyższa piękno tego świata. Kiedy brakuje słów, kiedy myślenie zatrzymuje się 
na progu tajemnicy, kolorowa kontemplacja zamknięta w ikonie, zamknięta w każdym 
obrazie i rysunku Jerzego Nowosielskiego, pozwala wniknąć głębiej w ukrytą tkankę rze-
czywistości empirycznej, która właśnie wtedy może być postrzegana jako rzeczywistość 
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miejsca zbawienia, miejsca Chwały. Zmartwychwstały Chrystus ofi aruje nam zbawienie, 
i jak mówi homilia świętego Jana Chryzostoma z jutrzni paschalnej:

 „Gdzież więc, o śmierci, jest Twój oścień? Gdzie twe, piekło, zwycięstwo? Zmar-
twychwstał Chrystus i tyś zostało zrzucone. Zmartwychwstał Chrystus i upadły demony. 
Zmartwychwstał Chrystus i weselą się aniołowie. Zmartwychwstał Chrystus i życie świe-
ci swą pełnią. Zmartwychwstał Chrystus i nikt martwy nie pozostał w grobie. Chrystus 
bowiem powstawszy z martwych stał się pierworodnym pośród umarłych”.

 Aż do tego momentu, gdy Bóg „przyłoży nas, jak pieczęć do serca, gdy położy nas, 
jak na ręku pierścień, bo miłość silniejsza jest od śmierci”, i zabierze nas do siebie.

  „Kiedy przeminie wszystko, co się zdawało,
  Co marzycielowi na jawie się śniło,
  I hańba niebytu się obnaży,
  Pustkę mą wypełnij Sobą”.

 O Jerzym Nowosielskim za życia napisano dziesiątki książek, setki artykułów, a także 
cykle wierszy. A On, ciągle zdążając ku tamtej stronie, dzisiaj stanął na grzbiecie nieba, 
żeby ujrzeć tę rzeczywistość, której poszukiwał przez całe swoje życie i którą ukochał. 
Zostawił nam jednak swoją niepowtarzalną sztukę, na której jaśnieje Chwała Królestwa. 
Przeszedł trudną drogę życia, aby stanąć przed Chrystusem i powiedzieć słowami kanonu 
paschalnego:

 „Wczoraj byłem, Chryste, pogrzebany z Tobą, a dzisiaj powstaję z Tobą powstającym, 
wczoraj z Tobą na krzyżu, a dzisiaj, o Zbawco, uwielbij mnie z sobą w świętym Twym 
królestwie”. Amen.

Ks. Henryk Paprocki
Warszawa
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