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cxovreba da uwyeba bagratonianTa

Cuen qarTvelTa mefeTasa,  

Tu sadaT moiwivnes amas queyanasa igini,  

anu romliT 

JamiTgan upyries maT mefoba qarTlisa,  

romeli aRwera

sumbat Zeman daviTisman

 adam Sva seiT. seiT Sva enos. enos Sva kainan. kainan Sva 

malel. malel Sva iared. iared Sva enoq. enoq Sva maTusa-

la. maTusala Sva lameq. lameq Sva noe. noe Sva sem. sem Sva 

arfaqsad. arfaqsad Sva kainan. kainan Sva sala. sala Sva eber. 

eber Sva faleg. faleg Sva ragav. ragav Sva seruq. seruq Sva 

naqor. naqor Sva Tara. Tara Sva abram. abram Sva isak. isak 

Sva iakob. iakob Sva iuda. iuda Sva farez. farez Sva esrom. 

esrom Sva aram. aram Sva aminadab. aminadab Sva naason. naason 

Sva salmon. salmon Sva boos. boos Sva iobed. iobed Sva iese. 

iese Sva daviT mefe. daviT mefeman Sva solomon. Solomon 

Sva robuam. robuam Sva abia. abia Sva asaf. asaf Sva iosafat. 

iosafat Sva ioram. ioram Sva ozia. ozia Sva ioTam. ioTam 

Sva aqaz. aqaz Sva ezekia. ezekia Sva manase. manase Sva amon. 

amon Sva iosia. iosia Sva iovakim. iovakim Sva ieqonia,  ieqo-

nia Sva salaTael. salaTael Sva zorababel. zorababel Sva 

abiud. abiud Sva eliakim. eliakim Sva azor. azor Sva saduk. 

saduk Sva aqim. aqim Sva eliud. eliud Sva eliazar. elia-

zar Sva mataTan. mataTan Sva iakob. iakob Sva ioseb,  qmari 

mariamisi da Zma kleopasi. kleopa Sva naom. naom Sva sala. 

sala Sva robuam. robuam Sva moxTar. moxTar Sva elia-

kim. eliakim Sva beniamen. beniamen Sva ierobem. ierobem Sva 

mose. mose Sva iuda,  iuda Sva eliazar. eliazar Sva levi. 

levi Sva ioram. ioram Sva manase. manase Sva iakob. iakob 
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ŻYWOT I OPOWIEŚCI O BAGRATIONACH 

O królach Kartwelów1, 
skąd przybyli do tego kraju, 

od jakiego 
czasu władają królestwem Kartlii, 

opisał 

Sumbat Dawitis dze2

 Adam zrodził Seta. Set zrodził Enosza. Enosz zrodził Kenana. Kenan 
zrodził Mahalalela. Mahalalel zrodził Jereda. Jered zrodził Henocha. He-
noch zrodził Metuszelacha. Metuszelach zrodził Lamecha. Lamech zrodził 
Noego. Noe zrodził Sema. Sem zrodził Arpachszada. Arpachszad zrodził 
Szelacha. Szelach zrodził Hebera. Heber zrodził Pelega. Peleg zrodził Reua. 
Reu zrodził Seruga. Serug zrodził Nachora. Nachor zrodził Teracha. Terach 
zrodził Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Izaak zrodził Jakuba. Jakub zro-
dził Judę. Juda zrodził Faresa. Fares zrodził Ezrona. Ezron zrodził Arama. 
Aram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Naasona. Naason zrodził Sal-
mona. Salmon zrodził Booza. Booz zrodził Jobeda. Jobed zrodził Jessego. 
Jesse zrodził króla Dawida. Król Dawid zrodził Salomona. Salomon zrodził 
Roboama. Roboam zrodził Abiasza. Abiasz zrodził Azafa. Azaf zrodził Joza-
fata. Jozafat zrodził Jorama. Joram zrodził Ozjasza. Ozjasz zrodził Joatama. 
Joatam zrodził Achaza. Achaz zrodził Ezechiasza. Ezechiasz zrodził Ma-
nassesa. Manasses zrodził Amona. Amon zrodził Jozjasza. Jozjasz zrodził 
Jechoniasza. Jechoniasz zrodził Salatiela. Salatiel zrodził Zorababela. Zora-
babel zrodził Abijuda. Abijud zrodził Eliakima. Eliakim zrodził Azora. Azor 
zrodził Sadoka. Sadok zrodził Achima. Achim zrodził Eliuda. Eliud zrodził 
Eleazara. Eleazar zrodził Matana. Matan zrodził Jakuba. Jakub zrodził Józefa, 
męża Mariam, i brata jego Kleofasa. Kleofas zrodził Naoma. Naom zrodził 
Salę. Sala zrodził Robuę. Robua zrodził Mochtara. Mochtar zrodził Eliaki-
ma. Eliakim zrodził Beniamina. Beniamin zrodził Jerobema. Jerobem zrodził 
Mojżesza. Mojżesz zrodził Judę. Juda zrodził Eliazara. Eliazar zrodził Lwa. 
Lew zrodził Jorama. Joram zrodził Manasego. Manase zrodził Jakuba. Jakub 

ARTICLES AND STUDIES

Pro Georgia, 2012, t. 22, s. 9-45
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Sva miqia. miqia Sva iovakim. iovakim Sva ierubem,  ierubem Sva 

abraham. abraham Sva iob. iob Sva aqab. aqab Sva sÂmon. sÂmon Sva 

izaqar. izaqar Sva abia. abia Sva gaad. gaad Sva aser. aser Sva isak. 

isak Sva dan. dan Sva solomon. Solomon Sva SÂdni Zmani,  rome

lni-igi moscna RmerTman tyueobasa Sina. da eseni SÂdni Zmani,  

Zeni amis solomonisni,  warmovides queyaniT pilistimiT,  

tyueobiT warmosulni huriani,  da moiwivnes eklecs winaSe 

raqael dedoflisa da misgan naTel iRes.  da daSTes igini 

queyanaTa somxiTisaTa da mun dReindelad dRemde Svilni maTni 

mTavroben somxiTs. 

 da oTxni Zmani maTni movides qarTls: xolo erTi maTgani,  

saxeliT guaram,  ganaCines eris-Tavad,  da ese ars erisTavi 

qarTlisa da mama bagrationTa. da ese qarTlisa bagratonian 

[n] i Svilis Svilni da naTesavni arian mis guaramisni. 

 xolo Zma misi,  saxeliT sahak,  warvida kaxeTs da daemzaxa igi 

nerses. da sxuani orni igi Zmani amaTni,  saxeliT asam da vara-

zvard,  warvides kambeCans,  da mokles maT sparsTa spasalri da 

daipyres kambeCani,  da dasxdes igini mun cxovrebad xornabujs. 

da ama Jamamde Svilni maTni mTavroben mas Sina.

 xolo vinaTgan moklda mefoba SvilTa gorgaslisaTa,  miT 

JamiTgan epyra ufleba qarTlisa aznaurTa vidre amaTadmde. 

aramed daesrula ufleba qarTlisa aznaurTa borotTa saqmeTa 

maTgan.  mas Jamsa mcxeTas kaTalikosi iyo sÂmon-petre; da mcxeTa 

aRTxeldeboda da tfilisi aRSendeboda,  armazi Semcirdeboda 

da kalaÁ gandiddeboda. da sparsni uflebdes qarTls,  kaxeTs,  

hereTs,  somxiTs,  sivneTs,  aspurangs. mas Jamsa kaTalikosi iyo 

mcxeTas samoel,  da erTad Sekrba yoveli qarTli da gamoar-

Cies guaram,  daviTis naTesavisagan,  mowevnuli ZmaTa misTa Tana,  

asams da varazvards,  romelni igi zemo vaÃseneniT. eseni warmo-

vides ekleciT,  romelni monaTlna raqael dedofalman,  Zmani 

SÂdni huriani,  tyueobiT mosrulni queyaniT filistimiT,  da 

naTel-iRes eklecs ÃeliTa raqael dedoflisaTa. romelman sam-

Ta maTganTa ucvala saxeli: rameTu erTsa saxelsdva muSel,  da 

erTsa bagrat,  romel ars mama bagratonianTa,  erTsa abgavar. 

erTi Semoiyvana siZed da orni maTganni amzaxna somxiTis mefe-

Ta. xolo oTxni ese Zmani warmoemarTnes qarTls,  viTa zemo 

vaÃseneT da guaram ganaCines erisTavad da mosca amas mefeman 

berZenTaman pativad kurapalatoba da warmogzavna mcxeTas. da 

aman dadva safuZveli juarisa eklesiasa,  romel ars mcxeTas. 

cxovreba da uwyeba bagratonianTa
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zrodził Mikię. Mikia zrodził Jowakima. Jowakim zrodził Jerubema. Jeru-
bem zrodził Abrahama. Abraham zrodził Joba. Job zrodził Akaba. Akab 
zrodził Szymona. Szymon zrodził Izakara. Izakar zrodził Abię. Abia zro-
dził Gaada. Gaad zrodził Asera. Aser zrodził Isaka. Isak zrodził Dana. 
Dan zrodził Salomona. Salomon zrodził siedmiu braci, których darował 
mu Bóg, by byli mu posłuszni. Tych siedmiu braci, synów Salomona, 
wyruszyło z Filistynii. Żydzi, którzy wyszli z niewoli, przybyli do 
Eklec3, do królowej Rakaeli4 i ona ich ochrzciła. Pozostali w Arme-
nii5 i po dzień dzisiejszy ich potomkowie rządzą w tym kraju. 
 A czworo ich braci przybyło do Kartlii6 i jednego z nich, Guara-
ma, wybrano na eristawa7. Był on eristawem Kartlii i ojcem Bagra-
tionów8 i ci Bagrationowie z Kartlii są potomkami i krewnymi tego 
Guarama. 
 Brat jego, zwany Sahak, wyruszył do Kachetii i poprzez zwią-
zek małżeński spowinowacił się z Nersesem9. A dwóch innych braci, 
Asam i Warazward, przybyło do Kambeczani10. Zabili oni perskiego 
spasalara, opanowali Kambeczani i osiedli się w Chornabudżi11, i do 
dnia dzisiejszego ich potomkowie tam rządzą. 
 I do tego czasu, gdy potomkowie Gorgasala12 stracili królestwo, 
w Kartlii rządzili aznaurowie13, którzy stracili władzę z powodu 
swych złych rządów.
 W tym czasie w Mcchecie katolikosem był Swimon-Piotr i wtedy 
Mccheta14 zaczęła pustoszeć, a Tbilisi  rozbudowywać się, Armazi 
zaczęło podupadać, Kala rozkwitać15. I Persowie władali Kartlią, 
Kachetią16, Hereti17, Somchiti18, Siwnetią19, Aspuraganem20.
 W tym czasie w Mcchecie katolikosem był Samoel i zebrała się 
cała Kartlia i wybrali Guarama, potomka Dawida, który przyszedł 
razem z braćmi Asamem i Warazwardem, o których wyżej pisano. 
Oni, których ochrzciła królowa Rakael, bracia Żydzi (siedmiu bra-
ci Żydów), którzy wyszli z plemienia z kraju Filistynów21, przy-
byli z Eklecenu, ochrzczeni przez królową Rakael. Trojgu z nich 
zmieniła ona imiona: jednego nazwała Muszel, drugiego Bagrat, 
on jest założycielem rodu Bagrationów, trzeciego Abgawar, jeden 
został jej zięciem, a dwóch spowinowaciła węzłami małżeńskimi 
z królami Armenii. A czworo braci, jak wspomniano wyżej, wysła-
no do Kartlii i wybrano Guarama na eristawa. Pozazdrościł mu król 
Greków22 tytułu kuropałata23 i wyruszył do Mcchety. I założył on 
kościół Dżwari24, który znajduje się w Mcchecie. 

ŻYWOT I OPOWIEŚCI O BAGRATIONACH
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 xolo samni ese Zmani warvides kaxeTs da sahak dauzaxa ba-

kurs,  Zesa nersessa,  xolo asam da varazvard warvides kambe-

Coans,  da gardauqcies eri vezans,  erisTavsa bahar Cubinissa,  

da vezan mokles,  da daipyres maT kambeCoani. 

 da iyo mas Jamsa mcxeTas kaTalikosi samoel. da amis-ze tfi-

lisisa mkÂdrTa eklesiisa gebad iwyes,  romlisa naxevarsa 

yoveli eri aSenebda,  da naxevarsa erTi vinme dedakaci.

 da kaTalikosi iyo mcxeTas barTlome. 

 da Semdgomad amis guaramissa erisTaobda Ze misi stefanoz 

da Zma demetresi. da aSenebdes eklesiasa juaris[asa] mcxeTas. 

 da amis-ze warvlo erekle mefeman berZenTaman,  da mivida 

tfilisad,  da dadga damarTebiT cixesa kalisasa. da cixis-

Tavman Ãma-uyo cixiT gamoRmarT da rqua erekle mefesa: „ro-

melsa gasxen wuerni vacisani da vac-botisa kiseri gaTqs”. ma-

Sin [viTarca] esma [sityua ese] erekle mefesa,  ganrisxna misTÂs,  

da aRmoikiTxa wignisa gandaniel winaswarmetyuelisa sityua 

igi,  viTarmed: „aRmovides vaci dasavlisa da Semusrnes rqa-

ni aRmosavlisa verZisani”. da Tqua mefeman: „ukeTu iyo Cemda 

sityua ege kadnierebisaTÂs Cemisa misagebeli orkeci dagiteo 

Sen”. da dauteva tfiliss jibRu erisTavi brZolad cixesa tfi-

lisisasa,  da TÂT waremarTa baRdads. da mivida gardabans,  

varaz gagelisasa,  da dailaSqra adgilsa mas,  romelsa hqÂan 

xuzaSeni,  da naTel-sca erekle varaz gagelsa da yovelsa ersa 

missa. da iwyo Senebad eklesiasa,  romeli igi ubrwyinvales 

ars yovelTa eklesiaTa. da warvida berdujs da dadga gulsa 

soflisasa. da aRmarTa juari qvisa da dadva safuZveli wmi-

disa RmrTismSobelisa eklesiisa,  da aRasrula gumbaTi misi. 

xolo man jibRu wariRo kala da cixe igi tfilisisa gamoiRo,  

da cixisTavi igi Seipyra. da drahkniTa piri aRuvso amisTÂs,  

rameTu Tqua sadidebeli igi mefisa ereklesi. xolo kadrebi-

sa misTÂs tyavi gahÃada da mefesa miswia igi gardabans varaz 

gagelissa. da gardabaniT mefeman micvala lals,  da uwoda 

mewekevnelTa mTavarsa,  naTel-sca da warvida baRdads. da 

gamoiRo baRdadi,  da Seipyra xuasro mefe,  da moaRebina Zeli 

cxovrebisa,  da iwyo Senebad ierusalemisa,  da dasua modistos 

patriaqad da warmoemarTa aqaTve,  da movida welsa meSÂdesa. 

da vidre moslvadmde missa tfilisis eklesia sioni ganesru-

la,  xolo juarisa eklesiasa aklda. 

cxovreba da uwyeba bagratonianTa
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 I trzej bracia przybyli do Kachetii i Sahak związał się z Baku-
rem, synem Nersesa, węzłem małżeńskim, a Asam i Warazward 
przybyli do Kambeczani, nastawili naród przeciwko Wezanowi, 
ersistawowi Bahar Czubina, i zabili Wezana, podbijając Kambe-
czani.
 W tym czasie katolikosem w Mcchecie był Samoel i za jego 
panowania mieszkańcy Tbilisi zaczęli budować kościół, którego 
połowę zbudował cały naród25, a drugą połowę, pewna kobieta26.
 I katolikosem w Mcchecie był Bartłomiej. 
 Po Guaramie eristawem został jego syn Stefanoz27, brat Deme-
tre, i zbudowali kościół Dżwari w Mcchecie28.
 I w roku jego panowania król Greków Herakliusz29 przybył do 
Tbilisi i rozłożył się (obozem) naprzeciwko twierdzy Kala. A cichi-
staw30 zwrócił się do niego z twierdzy i powiedział królowi: „Ty, 
(mówię) do tego, co ma tego, który ma brodę kozła, a szyję ko-
zła-przywódcy”. Kiedy usłyszał to król Herakliusz, rozgniewał się 
na niego i przeczytał z księgi proroka Daniela słowa następujące: 
„Przyjdzie kozioł z zachodu i skruszy rogi barana wschodniego”. 
I (jeszcze) król rzekł: „Jeśli te słowa odnoszą się do mnie, to za 
zuchwałość oddam Tobie podwójnie”. Zostawił w Tbilisi eristawa 
Dżibgu, aby walczył o tbiliską twierdzę, a sam odjechał do Bag-
dadu31. I przybył Gardabani32 do Waraza Gageli33 i zatrzymał się 
w miejscowości, która nosi nazwę Chuzaszeni34 i ochrzcił Hera-
kliusz Waraza Gageli i cały jego naród. I zaczął budować kościół, 
który jest najwspanialszy ze wszystkich kościołów. Wyruszył do 
Berdudżi35 i rozlokował się w centrum. I wzniósł krzyż kamienny 
i rozpoczął budowę (kościoła) świętej Bogurodzicy, i zwieńczył 
go kopułą. I ten Dżibgu zdobył (twierdzę) Kala w Tbilisi, wziął do 
niewoli cichistawa, wypchał mu usta drachanami36, za to, że głosił 
chwałę króla Herakliusza. I za zuchwałość zdarł z niego skórę i po-
słał królowi do Gardabani, do Waraza Gageli37. Z Gardabani  król 
przybył do Lal38 i przywołał mtawara39 mecekewancew, ochrzcił 
go i udał się do Bagdadu. I podbił Bagdad, uwięził króla Chuasro40 

i zmusił go do wydania Drzewa Życia41. Rozpoczął odbudowę Jeru-
zalem42 i na patriarchę powołał Modistosa. A potem wrócił tutaj43  
i przybył po siedmiu latach. A do jego powrotu budowa kościoła 
Sioni44 w Tbilisi została skończona, a kościół Dżwari jeszcze nie 
był zbudowany.

ŻYWOT I OPOWIEŚCI O BAGRATIONACH
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 da man erekle mefeman tfiliss da mcxeTas da ujarmos qa-

dagni ganavlina,  raTa yovelni qristeaneni eklesiasa Seviden,  

da yovelni moguni da cecxlis-msaxurni,  romelnicaRa ara mo-

inaTlnen,  moisrnen. xolo maT naTlis-Reba ara inebes,  aramed 

zakuviT aRerivnes qristianeTa Tana. da miawies yovelTa maT-

zeda maxÂli,  da eklesiaTa Sina mdinareni sisxlTani diodes. 

da ganwmidasjuli qristes RmrTisa Cuenisa,  da warvida erekle 

mefe samefodve TÂsad. 

 da mTavrobda qarTls igive stefanoz didi. kaTalikosi iyo 

meore  barTlome.

 mis zedave da Semdgomad missa mTavrobda adarnase,  Ze mis 

stefanozisi. da mis zeda samni kaTalikosni icvalnes: iovane,  ba-

bila da Tabor. da amisa Semdg omad mokuda adarnase mTavari 

da mis wil dajda stefanoz,  Ze misi. da mangan Srula eklesia 

[juarisa],  da ganawesa mun juarisa kreba,  da dajda tfiliss 

cxovrebad. da kaTalikosi iyo samoel da enon. da mis-ze queyana 

qarTlisa aRweres,  da wariRes saberZneTs. da ambavi moiwia,  vi-

Tarmed baRdadi daipyres agaris naTesavTao.

 da amis stefanozisa Semdgomad erisTaobda Ze misi guaram ku-

rapalati. 

 da Semdgomad missa varaz-bakur,  Ze misi,  anTipatosi,  romel-

man gardabanelni moaqcivna. da merme nerse da Zeni misni,  filipe 

da stefanoz da adarnase.  da Zeni misni gurgen erisTavi,  aSot 

kurapalati. 

 xolo aSot kurapalati mTavrobda queyanasa mas Sina da sa-

xlad misa iyo bardavi da tfilisi; da hqonda mas queyana,  romel 

ars garemos missa. da maSin gaZlierda Ãelmwifeba agarianTa 

da iwyes Zieba aSot kurapalatisa. da ver uZlo winaaRdgomad 

maTda aSot. da ivltoda maTgan. da waremarTa,  raTa warvides 

saberZneTad da Tana hyves mas deda da coli da orni Zeni asaki-

Ta CÂlni,  uxucesi adarnase da Sedegi bagra. xolo umrwemesi Ze 

guaram jereT ara esua. da eri TÂsi mcired hyva Tana,  mkÂdrni 

misni,  deda-wuliTurT da SviliTurT. moiwivnes mTasa javaxe-

Tisasa,  kidesa didisa tbisa faravnisasa damaSuralni slvisagan,  

da gardahÃdes gansuenebad kidesa mis tbisasa. Wames ra puri,  da 

mcired mierula. da mZinareTa ewivnes didni laSqarni sarkino-

zni maSin Seewia RmerTi aSot kurapalatsa,  da kninsa mas laSqa-

rsa missa mosca Zleva maT zeda,  damosrnes simravleni uricxuni. 

warmovides muniT da moiwivnes Ãevsa SavSeTisasa. 

cxovreba da uwyeba bagratonianTa
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 Król Herakliusz rozesłał po Tbilisi, Mcchecie i Udżarmie45 ka-
znodziejów po to, aby wszyscy chrześcijanie weszli do Kościoła, 
a ci magowie i czciciele ognia, którzy nie zostaną ochrzczeni, zo-
stali zabici. A oni nie chcieli się ochrzcić i sprytnie wymieszali się 
z tłumem chrześcijan. Ale dosięgnął ich miecz i pociekły rzeki krwi 
w kościołach. Oczyściwszy wiarę Chrystusa, Boga naszego, udał się 
król Herakliusz do królestwa swojego.
 A mtawarem w Kartli był (w) tym (czasie) Stefanoz Wielki46, 
katolikosem był drugi Bartłomiej. 
 Za niego i po nim mtawarem był Adarnase, syn tego Stefano-
za, i za jego panowania urzędowało trzech katolikosów: Jan, Babil 
i Tabor. I umarł mtawar Adarnase i zajął jego miejsce Stefanoz, jego 
syn. I on zakończył budowę kościoła (Dżwari) i zorganizował za-
branie Krzyża47, i zamieszkał w Tbilisi. A katolikosem był Samoel 
i Enon. Za jego panowania przeprowadzono w Kartlii spis powszech-
ny i zaliczyli ją do Grecji48. I przyszła wiadomość, że Bagdad został 
zdobyty przez Hagarian49. 
 Po Stefanosie eristawem został jego syn – Guaram kuropałat. 
 A po nim byli Waraz-Bakur, jego syn, Antypatos, który nawrócił 
Gardabanów, potem Nerses i jego synowie, Pilipe, Stefanoz i Adar-
nase, i jego synowie, Gurgen eristaw, Aszot kuropałat.
 Aszot kuropałat rządził w kraju i miejscem jego pobytu był Bardaw 
i Tbilisi, i należała do niego ziemia wokół (nich). Wtedy wzmocniła 
się władza Hagarian i zaczęli (oni) przyciskać Aszota kuropałata, 
a on nie mógł się im przeciwstawić i uciekł. I po odejściu wyruszył 
do Grecji, a z nim (jego) matka i żona i dwóch synów – niemowląt, 
straszy – Adarnase i następny Bagrat. A najmłodszego syna, Guara-
ma, jeszcze nie było na świecie. Towarzyszyło mu wielu z małego 
oddziału rdzennych mieszkańców, a byli oni z rodzinami i dzieć-
mi50. Doszli do miasta Dżawacheti, brzegu wielkiego jeziora Pa-
rawani i, zmęczeni drogą, umieścili dwa swoje oddziały na brzegu 
jeziora. Zjedli i zasnęli. Śpiących zaskoczyło duże wojsko Sarace-
nów51. Wtedy okazał Bóg litość Aszotowi kuropałatowi i jego nie-
licznemu wojsku i dał im zwycięstwo. Odeszli i przybyli do wąwozu 
szawszetskiego.

ŻYWOT I OPOWIEŚCI O BAGRATIONACH
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 xolo Ãevi SavSeTisa uSenebeli iyo maSin,  gareSe  mci-

redTa sofelTasa. rameTu JamTa sparsTa uflebisasa aoÃrda,  

odes-igi yruman baRdadelman Semusrna yovelni cixeni da mo-

vlo SavSeTica da Radoni. da kualad Semdgomad missa srva-

man satlobisaman moaoÃra SavSeTi,  klarjeTi da mcired-Ra 

daSTes kacni adgil-adgil. xolo daSTomilTa maT mkÂdrTa 

SavSeTisaTa Seiwynares igi sixaruliTada siyuaruliTa,  da 

daemkÂdra mun. da misca RmerTman gamarjueba daaÃelmwifa 

igi SavSeT-klarjeTsa zeda. da man soflebi zogi iyida safa-

soTa,  da zogi oÃeri aRaSena,  da ganamravla soflebi aSot 

kurapalatman queyanaTa maTSina. da misca RmerTman da ga-

namtkica Ãelmwifeba misi nebiTa berZenTa mefisaTa.

 da aman aSot kurapalatman pova klarjeTis tyeTa Sina 

klde erTi,  romeli pirvel vaxtang gorgasals cixed aRe-

Sena,  saxeliT artanuji; da aoÃrebul iyo baRdadelisa mis 

yruobiTgan. igi ganaaxla aSot da aRaSena egreTve cixed,  da 

wina-kerZo missa queSeT aRaSena qalaqi. da aRaSena cixesa 

mas Sina eklesia wmidaTa mociqulTa petresi da pavlesi,  da 

Seqmna mas Sina saflavi TÂsi,  da daemkÂdra cixesa mas Sina 

cxovrebad. da merme kualad eufla queyanaTa vide karad mde 

bardavis qalaqisa. da mravalgzis mosca RmerTman aSot ku-

rapalatsa Zleva da didi dideba brZolaTa Sina. 

 da iyo erTsa Sina Jamsa,  ganvida aSot,  raTamca Sekri-

ba laSqari brZolisaTÂs sarkinozTasa. movida igi adgilsa 

romelsa-me da ganavlina laSqris mawuevelni. da vidre ar-

Rara Sekrebul iyo laSqari igi misi mis Tana,  daesxnes mas 

sarkinozni ucnaurad da aotes igi. warmoemarTa da moiwia 

Ãevsa nigalisasa da iwyo Zebnad erisa,  raTa-mca viTa ganim-

ravla laSqari TÂsi. da warmoemarTnes moslvad mis winaSe 

igini,  romelTa man ubrZana,  xolo igini movidodes klvad 

missa. maSin vidre mowevnadmde maTda karad missa ara uwy-

oda aSot zakua maTi,  da raJams moiwivnes igini karad missa,  

maSinRa agrZna raÁ-igi egulveboda maT. da ara hyva mas eri 

TÂsi TÂnier mciredTasa. ver winaaRudgeboda igi maT. ami-

sTÂsca Seivltoda aSot kurapalati eklesiad,  da mowyles 

igi maxÂliTa sakurTxevelsa zeda da Seisuara sakurTxeveli 

igi sisxliTa misiTa,  rameTu dakles igi mun,  viTarca cxova-

ri,  aRsavalsa sakurTxevlisasa da sisxli igi misi daTxeuli 

dResca saCinod saxilvel ars. 

cxovreba da uwyeba bagratonianTa
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 A wąwóz szawszetski, z wyjątkiem kilku osad, nie był wtedy 
zamieszkany, bo opustoszał za panowania perskiego52, kiedy Kru 
z Bagdadu53 zniszczył wszystkie twierdze i przeszedł z Szawszeti do 
Gadoni. A w ślad za tym powszechna biegunka wyniszczyła ludność 
Szawszeti, Klardżeti i tylko niewielu z mieszkańców zostało w nie-
których miastach. A ci mieszkańcy Szawszeti z radością i miłością 
odnieśli się do niego i zamieszkał on tam. Dał mu Bóg zwyciężyć 
i dał władzę nad Szawszetią i Klardżetią. Kupił on niektóre osady, 
opustoszałe odbudował i pomnożył osady Aszot kuropałart w tym 
kraju. Dał Bóg, że umocniła się władza jego według woli króla grec-
kiego54.  
 I ten Aszot kuropałat odkrył w Klardżeti, w lesie, pewną skałę, gdzie 
po raz pierwszy Wachtang Gorgasal zbudował twierdzę Artanudżi55. 
Została ona zniszczona przez głuchego (Kru) z Bagdadu. Na nowo 
zbudował twierdzę Aszot, a przed twierdzą, u jej podnóża, zbudo-
wał miasto. Wewnątrz twierdzy postawił kościół świętych apostołów 
Piotra i Pawła i przygotował tam sobie grobowiec, i zamieszkał w tej 
twierdzy. Po czym znów podbił kraje aż do wrót miasta Bardawa56. 
I wiele razy dawał Bóg Aszotowi kuropałatowi zwyciężać i zdoby-
wać wielką sławę w walkach.
 Pewnego razu wyruszył Aszot, aby zebrać wojsko do walki z Sa-
racenami. Przybył w pewne miejsce i rozesłał heroldów (zwołują-
cych) wojska, a kiedy jego wojsko jeszcze nie zgromadziło się przy 
nim, nieoczekiwanie napadli na niego Saraceni i musiał uciekać. 
Wyruszył i dogonił w hewi Nigali i zaczął szukać swoich ludzi, żeby 
powiększyć swoje wojsko. I przyszli do niego ci, którym kazał, ale 
oni przyszli, aby go zabić. A do czasu ich przybycia do jego dworu 
nie wiedział Aszot o ich złym zamiarze. A kiedy przyjechali do dwo-
ru, dopiero wtedy zrozumiał, co zamierzali. Ale przy nim nie było 
jego wojska, oprócz niektórych, i nie mógłby się im przeciwstawić. 
Dlatego ukrył się Aszot kuropałat w kościele i ugodzili go mieczem 
przed ołtarzem i zalał się ołtarz krwią, i zabili go niby jagnię na 
stopniach ołtarza, i jego przelana krew jest widoczna do dnia dzisiej-
szego57. 
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 xolo esma ra ese ambavi ersa missa,  romelni-igi iyvnes do-

lisyanasa,  viTarmed moikla ufali igi maTi aSot ÃeliTa oroz-

morozis ZeTaTa,  warvides dolisyaniT da devna uyves mkvlel-

Ta maT uflisa TÂsisaTa,  daewivnes maT savanesa zeda Woroxisasa,  

mosrnes igini borotad,  vidremdis ara dauSTa erTimaTgani,  da 

warmoiRes mkudari aSot kurapalati da dafles missa mas safla-

vsa Sina cixesa artanujisasa,  eklesiasa wmidaTa mociqulTasa. 

rameTu moikla ese aSot kurapalati dasabamiTgan welTa x Â l,  

qronikonsa meaTcameted moqceulsa Sina m v,  Tuesa ianvarsa 

ocdacxrasa.  

 da dautevna samni Zeni: uxucesi adarnase da Sedegi misi bagrat. 

ese orni Tana hyves mas,  raJams-igi moiwia SavSeT-klarjeTad. 

xolo umrwemesi guaram artanujis moslvas-Ra Sina daebada.

 da Semdgomad aSotis sikudilisa,  mamisa maTisa,  romel gareT 

queyana hqonda ZeTa aSotisTa waruRes sarkinozTa,  rameTu iyvnes 

igini usrul asakiTa. xolo ra Jams srul-asak iqmnes igini,  kuala

dca mosca RmerTman maTve yovelive igi naqonebi mamisa maTisa. da 

vidre usruloRa iyvnes igini asakiTa,  izardebodes cixesa Sina 

artanujisasa,  da iyvnes xarkis mimcemel sarkinozTa yovelnive 

Ãevni SavSeT-klarjeT-nigalisani. xolo artanujiT gamoRmarT 

daipyres maTi naqonebi igi mamulebi mamisa maTisa,  dasues bagrat 

kurapalatad. da warmarTa RmerTman Ãelmwifeba maTi.    

 da iyvnes Zeni uxucesisa mis Zmisa maTisa,  aSotis Zisa adarna-

sesni,  samni: gurgen,  romeli-igi dReTa siberisa misisaTa kurapa-

latad dasues,  da Zmani misni aSot kekelaÁ da sumbat artanujeli,  

romeli Ãelmwifobasa missa dasues anTipatos-patrikad. da Zeni 

bagrat kurapalatisani samni:  daviT,  romeli Semdgomad mamisa 

TÂsisa dasues kurapalatad,  adarnase da aSot. da Zeni umrweme-

sisa aSotis Zisa guaramisni orni: nasra da aSot. 

 xolo aSot kekelaÁ,  Ze adarnasesi,  gardaicvala qronikonsa 

p z,  da dauteva gurgen,  romeli Semdgomad kurapalatad dasues,  

da sumbat artanujeli anTipatriki. 

 gardaicvala aSot,  Ze mamflisa guaramisa,  uwinares mamisa 

TÂsisa qronikonsa p T. ara dauteva Ze. 

 gardaicvala adarnase,  Ze bagrat kurapalatisa,  qronikonsa 

J d; sicocxlesave mamisa TÂsisasa,  da ara dauteva Svili. da mama 

misi,  bagra kurapalati,  Ze aSot kurapalatisa,  gardaicvala 

qronikonsa J v,  da dautevna Zeni: daviT,  romeli Semdgomad missa 

cxovreba da uwyeba bagratonianTa
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 I kiedy ludzie jego, którzy byli w Doliskanie58, dowiedzieli się 
o tym, że władca ich Aszot został zabity przez potomków Oroza-
Moroza, wyruszyli z Doliskany i pognali za zabójcami swojego 
władcy, zagonili ich do czorochskiego klasztoru i okrutnie wy-
mordowali do ostatniego. A martwego Aszota kuropałata zabrali 
i oddali ziemi w jego grobowcu, w twierdzy Artanudżi, w kościele 
Świętych Apostołów. Aszot został zabity w 6830 roku od stworze-
nia świata, w czterdziestym szóstym (według) chronikonu trzyna-
stej indykcji, w miesiącu styczniu dwudziestego dziewiątego59.
 I zostawił on trzech synów: starszego Adarnase, następnego po 
nim Bagrata, ci dwaj byli przy nim, kiedy przybył do Szawszet-Klar-
dżeti. A młodszy Guaram urodził się po przybyciu do Artandżuri.
 I po śmierci Aszota, ich ojca, wszystkie ziemie, którymi rządzili 
synowie Aszota, odebrali im Saraceni, ponieważ synowie nie byli 
jeszcze pełnoletni. 
 Ale kiedy osiągnęli pełnoletniość, oddał Bóg im wszystko, czym 
rządził ich ojciec. A dopóki nie byli pełnoletnimi, wychowywali się 
w twierdzy Artandżuri, a wszystkie wąwozy Szawszeti, Klardżeti 
i Nigali płaciły Saracenom daninę. I po tej stronie Artanudżi oni 
odbili te dziedziczne posiadłości, którymi rządził ojciec, wybrali 
Bargata na kuropałata i oddał Bóg im władzę.
 A synów ich starszego brata, syna Aszota, Adarnase, było trzech: 
Gurgen60, którego w dni jego starości wybrali na kuropałata, 
a (także) bracia jego Aszot Kekelaj61 i Sumbat Artanudżeli, które-
go w czasie jego rządów zrobili antipatosem-patrkiosem. A synów 
Bagrata kuropałata było trzech: Dawid62, którego po śmierci ojca 
wybrali na kuropałata, Adarnase63 i Aszot64. A młodszy syn Aszot 
Guaram miał dwóch synów: Nasra i Aszota.
 Aszot Kekelaj, syn Adarnase, umarł w koronikon  osiemdziesią-
tym siódmym i zostawił Gurgena, którego wybrali na kuropałata, 
i Sumbata Artanudżeli antipatrika.
 Umarł Aszot, syn mampala Guarama, wcześniej od ojca swoje-
go, w osiemdziesiątym dziewiątym według chronikonu, nie pozo-
stawiając syna.
 Umarł Adarnase, syn Bargata kuropałata, w dziewięć-
dziesiątym czwartym według chronikonu, za życia ojca 
swojego, i nie pozostawił dzieci. Ojciec jego Bargat kuro-
pałat, syn Aszota kuropałata, umarł w sto pierwszym we-
dług chronikonu i zostawił synów: Dawida, którego po nim 
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kurapalat yves; da moikla igi ÃeliTa mamis ZmiswulisaTÂsisa 

nasra guaramis ZisiTa,  sicocxlesave Sina guaramissa,  qronikon-

sa r a,  sufevasa Sina guaramissa,  xolo guaram mamfali,  mamis 

Zma misi,  mama nasresi,  ubralo iyo sisxlisagan daviT kurapa-

latisaTa; da dauteva aman daviT moklulman Ze mcire adarnase,  

mouwifebeli asakiTa,  xolo nasr mklveli ivltoda samefosa 

kostantinepoled da iyo mun mraval wel.  da amissa Semdgomad 

dasues gurgen Ze adarnasesi kurapalatad,  didisa aSot kurapa-

latis Zisa.  gardaicvala guaram mamfali,  Ze aSot didisa,  mama 

nasrisa,  qronikonsa r b. da gardaicvala guaram mamfali,  Ze ba-

grat kurapalatisa,   qronikonsa r e. da amissa Semdgomad gamo-

vida nasr samefoT da movida afxazeTs. daiyo maSin afxazTa mefe 

bagrat,  di-siZe nasresi,  da Seswia man didiTa laSqriTa,  mefeman 

afxazTaman,  da muniT gardamovida nasr samcxes da Sekriba sxua-

ca laSqari uricxÂ. xolo adarnase,  Ze moklulisa kurapalatisa,  

ganvida brZolad misa,  da mihyva mis Tana Sewevnad adarnasesa 

gurgen kurapalati da Svilni misni. da yves brZola da omi didi 

nasris zeda. da Seewia RmerTi mcireTa amaT adarnases kerZTa 

da sZlen nasras,  meot-qmnes,  Seipyres da mokles nasra Ãevsa sam-

cxisasa,  sofelsa aspinZas,  qronikonsa r e. da ara dauSTa Svili 

nasras,  da aRiÃoca saÃsenebeli misi. 

 adarnase,  Ze daviT kurapalatisa,  dasues qarTvelTa mefed 

[nacvlad] mis moklulisa. da aman adarnase,  Zeman daviT moklu-

lisaman,  aRaSena bana ÃeliTa kÂrike banelisaTa,  romeli-igi 

iqmna pirvel episkopos banel. 

 da mamfali sumbat artanujeli,  Ze adarnasesi,  Zisa aSot didi-

sa,  gardaicvala qronikonsa r T,  da dautevna Zeni orni: bagrat 

mamfali artanujeli [da daviT mamfali]. 

 da sicocxlesave Sina sumbat artanujelisasa moisra nasr: da 

queyana nasrisi daipyres sxuaTa amaT mTavarTa.

 xolo gurgen kurapalati warvida taoT,  kalmaxiT,  ma-

muliT TÂsiT,  cxovrebad SavSeTs da artans. da amissa Semd-

gomad Seimternes urTierTas da Sekribes laSqari erTman-

erTsa zeda erT-kerZo gurgen kurapaltman da erTa misTa,  

meore-kerZ adarnase qarTvelTa mefeman da bagrat artanu-

jelman. movides eseni Ãevsa artanisasa,  sofelsa mglinavsa,  

da hbrZoles erTman-eTsa. da meot iqmna gurgen kurapalati,  

wyles da Seipyres. da mokuda wylulebiTa misiTa gurgen 

kurapalati,  Ze adarnasesi,  misa aSot didisa,  qronikonsa 
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wybrali na kuropałata, i został zabity przez Nasra, syna brata ojca 
swojego Guarama, jeszcze za życia Guarama w sto pierwszym we-
dług chronikonu, za rządów Guarama. Ale Guaram mampal, brat 
ojca jego, ojciec Nasra, nie należał do krwi Dawida kuropałata. Zo-
stawił ten zabity Dawid małego syna, Adarnase, niewyrośniętego, 
a zabójca Nasr uciekł do Konstantynopola, gdzie przebywał wiele 
lat. 
 Po czym wybrali na kuropałata Gurgena, syna Adarnase, syna 
wielkiego kuropałata Aszota.
 Umarł Guaram mampal65, syn wielkiego Aszota, w sto drugim 
według chronikonu.
 I umarł Aszot, syn kuropałata Bagrata, w sto piątym według 
chronikonu.
 I po tym wyruszył Nasr z królestwa i przybył do Abchazji. 
A królem Abchazów był wtedy Bagrat66, zięć Nasra, i dał mu król 
Abchazów do pomocy wojsko, stąd wyruszył Nasr do Samcche67, 
gdzie jeszcze zgromadził liczne wojsko. A Adarnase, syn zabitego 
kuropałata, wystąpił, aby walczyć z nim i na pomoc Adarnasowi 
przyszli Gurgen kuropałat i synowie jego. Rozegrała się wielka 
bitwa i walczyli z Nasrem. Pomógł Bóg nielicznej stronie Adarnase 
i wygrali z Nasrem, który musiał uciekać, złapali go i zabili w 
samcchijskim chewi, w osiedlu Aspindza, w sto ósmym według 
chronikonu. I nie zostało dzieci Nasrowi, i pamięć o nim zanikła68.
 Adarnase, syna Dawida kuropałata, wybrali na króla Kartwelów69 w 
miejsce zabitego Dawida. I ten Adarnase zbudował Banę70, z pomocą 
Kwirike Baneli, który został pierwszym biskupem w Banie. 
 A mampal Sumbat Artanudżeli71, syn Adarnase, syna Aszota 
Wielkiego, umarł w sto dziewiątym według chronikonu i zostawił 
dwóch synów: Bagrata mampala Artanudżeli (i Dawida mampala).
 Jeszcze za życia Sumbata Artanudżeli został zabity Nasr i posia-
dłości jego zagarnęli inni mtawarowie.
 A Gurgen kuropałat72 ze swojej włości Tao73 i K a l m a c h i 
przeprowadził się do Szawszeti74 i Artani75. A po tym zaczęli wal-
czyć między sobą i zebrali wojsko przeciwko sobie: z jednej strony 
Gurgen kuropałat i jego ludzie, a z drugiej strony Adarnase, król 
Kartwelów, i Bagrat Artanudżeli. Przybyli oni do wąwozu Artani, 
w osadzie Mglinawi, i walczyli między sobą. Musiał uciekać Gur-
gen kuropałat, (został zraniony i schwytany) i umarł od tych ran 
(Gurgen kuropałat), syn Adarnase, syna wielkiego Aszota, w  
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r i a. da dautevna orni Zeni: adarnase da aSot erisTavT-

erisTavi. 

 Semdgomad gurgen mamisa TÂsisa kurapalatisa gardaicva-

la [adarnase] qronikonsa r i v,  da dautevna orni Zeni mci-

reni: daviT erisTavTa-erisTavi da gurgen,  romeli Semd-

gomad,  merme,  didi erisTavTa-erisTavi iyo. 

 da gardaicvala bagrat mamfali artanujeli Ze sumbatisi 

qronikonsa r k T,  Tuesa aprilsa k ,  dResa aRvsebasa,  da 

dautevna Zeni oTxni: adarnase,  romeli-igi monazon iqmna da 

basili saxel-idva,  gurgen erisTavi,  aSot da daviT.  

 gardaicvala daviT erisTavi,  Ze adarnasesi,  Zisa gurgen 

kurapalatisa,  Zma didisa gurgenisa,  qronikonsa r k ,  da 

ara dauteva Svili. 

 aSot erisTavTa-erisTavman,  Zeman gurgen kurapalatisa-

man,  romelsa ewoda kuxi,  aRaSena tbeTi SavSeTs da ganasru-

la igi yovliTa gangebiTa,  da dasuapirvelad episkoposad 

sanatreli stefane uwyebiTa sulisa wmidisaTa. da garda-

icvala ese aSot kuxi qronikonsa r l ჱ,  da ara esua Svi-

li. 

 da amissa Semdgomad gurgen,  Zmis-wuli misi,  Ze adarnase-

si,  dasues erisTavTa-erisTavad.  

 gardaicvala daviT,  Ze bagrat artanujelisa,  qronikonsa 

r m b,  da dauteva Ze mucelsa Sina colisa TÂsisasa,  romel-

sa-igi ewoda bagrat.

 gardaicvala adarnase,  qarTvelTa mefe,  Ze daviT mo-

klulisa,  qronikonsa r m g,  da dautevna Zeni oTxni,  da-

viT romeli Semdgomad mamisaTÂsisa qarTvelTa mefe iqmna,  

aSot kurapalati,  da bagrat magistrosi,  da sumbat,  romeli 

ZmaTa Semdgomad kurapalatad dasues.

 gardaicvala gurgen erisTavi,  Ze bagrat artanujeli-

sa,  qronikonsa r m g,  masve welsa Sina,  romelsa Sina qa-

rTvelTa mefe adarnase miicvala,  da dauteva aman gurgen 

Ze mucelsa Sina colisa TÂsisasa,  romelsa ewoda gurgenve,  

saxeli mamisa TÂsisa. 

 gardaicvala daviT,  qarTvelTa mefe,  Ze adarnase mefisa 

qarTvelTasa,  qronikonsa r n z,   da ara esua Ze. 

 gardaicvala aSot,  Ze bagrat artanujelisa,  qronikonsa 

r n T,  Tuesa ivnissa,  da ara esua Ze. 

 gardaicvala gurgen didi erisTavTa-erisTavi,  Ze adarnasesi,  

cxovreba da uwyeba bagratonianTa
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sto jedenastym według chronikonu, i zostawił dwóch synów: Adar-
nase i Aszota eristawa eristawów76.
 Po śmierci ojca swojego Gurgena kuropałata umarł Adarnase 
w sto szesnastym według chronikonu i zostawił dwóch małych sy-
nów: Dawida, eristawa eristawow, i Gurgena, który został później 
wielkim eristawem eristawów.
 Umarł Bagrat mampal Artanudżeli, syn Sumbata, w sto dwu-
dziestym dziewiątym według chronikonu, w miesiącu kwietniu dnia 
dwudziestego, w dniu Paschy, i zostawił czterech synów: Adarna-
se, który postrzygł się w zakonie i miał na imię Basil77, Gurgena 
eristawa, Aszota i Dawida.
 Umarł Dawid eristaw, syn Adarnase, syna Gurgena kuropałata, brat 
wielkiego Gurgena, według chronikonu w sto dwudziestym ósmym 
i nie pozostawił potomstwa. 
 Aszot, eristaw eristawów, syn Gurgena kuropałata, któremu dali 
przezwisko Kuhi, zbudował kościół Tbetski w Szawszeti, wypo-
sażył go we wszystko, co niezbędne, i po widzeniu Świętego Du-
cha wybrał tam na pierwszego biskupa błogosławionego Stefana. 
Umarł Aszot Kuchi w sto trzydziestym ósmym według chronikonu 
i nie pozostawił dzieci.
 A po nim eristawem eristawów wybrano Gurgena, krewnego 
(bratanka) jego, syna Adarnase.
 Umarł Dawid, syn Bagrata Artanudżeli, w sto czterdziestym 
drugim według chronikonu i zostawił syna w łonie żony swojej, któ-
rego nazwali Bagratem.
 Umarł Adarnase, król Kartwelów, syn zabitego Dawida, 
w sto czterdziestym trzecim według chronikonu i zostawił czterech 
synów: Dawida, który po śmierci ojca swego został wybrany na 
króla Kartwelow, Aszota kuropałata, Bagrata magistrosa i Sumba-
ta, którego po śmierci braci swoich został wybrany na kuropałata.
 Umarł Gurgen eristaw, syn Bagrata Artanudżeli, w sto czter-
dziestym trzecim według chronikonu, w tym roku, co i król Kartwe-
lów Adarnase, który zostawił syna w łonie żony swojej, którego 
nazwali też Gurgenem, od imienia ojca swojego.
 Umarł Dawid78, król Kartwelów, syn Adarnase, króla Kartwe-
lów, w koronikon  sto pięćdziesiątym siódmym i nie miał synów.
 Umarł Aszot79, syn Bagrata Artanudżeli, w sto pięćdziesiątym dziewią-
tym według chronikonu, w miesiącu czerwcu i nie miał synów.
 Umarł Gurgen Wielki, eristaw eristawów, syn Adarnase, 
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romelman umetesni simÃneni da brZolani qmnna yovelTa ma-

maTa misTasa,  da daimorCilna yovelni garemosni,  qroni-

konsa r Á a,  Tuesa Tebervalsa i d. ara esua Ze. 

 gardaicvala mamfali daviT,  Ze sumbat arTanujelisa mo-

nazonobasa Sina,  qronikonsa r Á g,  Tuesa Tebervalsa ocsa,  

da dauteva Ze TÂsi sumbat,  romeli-igi dasues erisTavTa-

erisTavad. 

 gardaicvala bagrat magistrosi,  Ze adarnase qarTvelTa 

mefisa,  qronikonsa r Á e,  Tuesa martsa,  da dauteva Ze TÂsi 

adarnase,  romeli Semdgomad mamisa TÂsisa magistrosi iqm-

na da Semdgomad mamis ZmaTa kurapalati iqmna. 

 masve welsa bagrat magistrosis gardacvalebisasa basi-

li monazoni klarji gardaicvala,  Ze bagrat mamflisa.

 gardaicvala aSot kurapalati,  Ze adarnase qarTvelTa 

mefisa,  qronikonsa r o d,  da ara esua Svili. da amasve we-

lsa aSot,  Ze sumbatisi,  gardaicvala da ara esua Ze.  

da Semdgomad aSot kurapalatisa Zma misi dasues kurapala-

tad,  sumbat. 

 da ese sumbat kurapalati,  Ze adarnase qarTvelTa mefisa,   

gardaicvala qronikonsa r o ,  da dautevna Zeni orni: ba-

grat eris-TavT-erisTavi,  romeli qarTvelTa mefed dasues,  

regueni,  da adarnase kurapalati. 

 gardaicvala [adarnase kurapalati],  Ze bagrat magi-

strosisa,  qoronikonsa r p a,  romeli-ese ZeTa Seipyres 

da monazon qmnes. mokuda uneblieT fiCÂTa,  da dautevna 

Zeni: bagrat da daviT erisTavTa-erisTavi. gardaicvala 

ese bagrat erisTavT-erisTavi,  Ze adarnase kurapalatisa,  

qronikonsa r p v,  xolo Zma misi daviT kurapalati iqmna 

didad.   

 gardaicvala gurgen,  Ze gurgenis,  Zisa begrat mamflisa,  

qoronikonsa r p . 

 gardaicvala adarnase,  Ze sumbat kurapalatisa,  Zma ba-

grat reguenisa,  qronikonsa s g,  da dauteva Ze daviT mci-

re. 

 gardaicvala sumbat erisTavTa-erisTavi,  kaci marTali,  

Ze daviT mamflisa,  artanujeli,   qronikonsa s  da daute-

vna Zeni orni: daviT da bagrat. da Semdgomad micvalebisa 

misisa dResa meormocesa gardaicvala Ze misi bagrat,  da 

dautevna Zeni orni: sumbat da gurgen.   

cxovreba da uwyeba bagratonianTa
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który wojował więcej niż jego przodkowie, wykazał się męstwem 
i podbił wszystkie ziemie w sąsiedztwie, w koronikon  sto sześćdzie-
siątym pierwszym, w miesiącu lutym, czternastego dnia i nie miał 
synów80.
 Umarł mampal Dawid, syn Sumbata Artanudżeli, zakonnik, 
w sto sześćdziesiątym trzecim według chronikonu, w miesiącu lu-
tym, dnia dwudziestego81 i zostawił on syna Sumbata, którego wy-
brano eristawem eristawów.
 Umarł Bagrat magistros, syn Adarnase, króla Kartwelów, 
w sto sześćdziesiątym piątym według chronikonu, w miesiącu mar-
cu82 i zostawił on syna Adarnase, który po śmierci ojca został ma-
gistrosem, a po śmierci braci swego ojca został kuropałatem. W 
roku śmierci Bagrata magistrosa umarł mnich Basili Klardżi83, syn 
Bagrata mampala. 
 Umarł Aszot kuropałat, syn Adarnase, króla Kartwelów, w sto 
siedemdziesiątym czwartym według chronikonu i nie miał dzieci84. 
W tym samym roku umarł Aszot, syn Sumbata i nie miał syna.
 A po kuropałacie Aszocie został wybrany na kuropałata brat 
jego – Sumbat85. I ten Sumbat kuropałat, syn Adarnase, króla Kar-
twelów, umarł w sto siedemdziesiątym ósmym według chronikonu 
i pozostawił dwóch synów: Bagrata (eristawa eristawów) Regwe-
ni86, który został królem Kartwelów, i Adarnase kuropałata87.
 Umarł Adarnase kuropałat, syn Bagrata magistrosa, w sto osiemdziesią-
tym pierwszym według chronikonu, którego złapali synowie i postrzygli 
w zakonie. Umarł, chcąc nie chcąc obleczony w łachmany, i pozostawił 
dwóch synów: Bagrata eristawa eristawów i Dawida eristawa eristawów. 
Umarł Bagrat, eristaw eristawów88, syn kuropałata Adarnase, i nie miał 
dzieci, w sto osiemdziesiątym szóstym według chronikonu, a brat jego Da-
wid kuropałat został wielkim (kuropałatem)89.
 Umarł Gurgen90, syn Gurgena, syna Bagrata mampala, według 
chronikonu  sto osiemdziesiątym ósmym.
 Umarł Adarnase, syn Sumbata kuropałata, brat Bagrata Regwe-
ni, w koronikon  dwieście trzecim i pozostawił syna Dawida, ma-
łoletniego.
 Umarł Sumbat91, eristaw eristawów, mąż sprawiedliwy, syn Da-
wida mampala, Artanudżeli, w dwieście ósmym według chronikonu 
i pozostawił dwóch synów: Dawida i Bagrata. I po jego śmierci, 
czterdziestego dnia, umarł syn jego Bagrat i pozostawił dwóch sy-
nów: Sumbata i Gurgen.
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 gardaicvala sumbat,  Ze bagrat regunisa,  qarTvelTa 

mefisa,  qronikonsa s i b,  da ara esua Svili.

 gardaicvala daviT,  Ze sumbat,  erisTavTa-erisTavisa dide-

bulisa,  kacisa marTlisa; da gardaicvala bagrat regueni qar-

TvelTa mefe,  Ze kurTxeulisa sumbat kurapalatisa,  qronikon-

sa s i d,  da dauteva Ze TÂsi uxucesi gurgen,  romelsa uwodes 

mefeTa-mefe. da amas gurgens esua bagrat dediT afxazTa mefisa 

diswuli,  demetresi da Tevdosesi. vidre gurgenis gamefebamde 

ese bagrat mefe iqmna afxazeTs,  da amisTÂs urgens mefeT-mefoba 

ewoda. gardaicvala daviT didi kurapalati,  Ze adarnase kura-

palatisa,  qronikonsa s k a,  da ara esua Ze. da aoÃrda imier-

tao; da gamovida basili berZenTa mefe,  da miscnes mas cixeni 

aznaurTa ama daviTisTa,  da daipyra basili mefeman mamuli da-

viT kurapalatisa. da mivides mis winaSe bagrat afxazTa mefe da 

mama misi gurgen. da mosca maT basili mefeman pativi —gurgens 

magistrosoba da bagrats kurapalatoba,  raTa-mca viTar mtery-

vna erTman erTisa mimarT mamaZeni ese,  da amiT RoniTa iZmacua. 

xolo gurgen WeSmariti da marTali iyo da vera aRZra gulimisi 

zakÂTa amiT mizeziTa da vera uZlo Ronis-ZiebiTa. gardaicvala 

ese gurgen mefeT-mefe,  Ze bagrat qarTvelTa mefisa,  qronikonsa 

s k ,  da dauteva Ze ese TÂsi bagrat,  afxazTa mefe,  kurapalati 

didi,  daeufla taos mamulsa TÂssa,  da daipyra yoveli kavka-

sia TÂT-mpyrobelobiTa jiqeTiTgan vide gurgenadmde. xolo 

adarbadagani da Sarvani moxarke yo,  somxiTisa ÃelmwifebiTa. 

nebierad ganagebda. mefe sparsTaTÂs megobrad da erTgulyo 

sibrZniTa da ZlierebiTa TÂsiTa ufros saxleulTa TÂsTasa,  

da berZenT mefesaca SiSi aqunda amisi yovladve. da aman bagrat 

kurapalatman moiyvanna klarjni Ãelmwifeni sumbat da gurgen,  

Zeni bagrat artanujelisani,  TÂsni mamis dis-wulisani,  dar-

bazobad mis winaSe cixesa Sina fanaskertisasa,  da mun Sina Se-

ipyrna igini. da aRixuna queyanani da cixeni maTni,  rameTu igini 

patimar yvna cixesa Siga TmogÂsasa. da mun cixesa Sina TmogÂsasa 

gardaicvala sumbat artanujeli qronikonsa s l a. da egreTve 

masve welsa Sina gurgen-ca gardaicvala,  Zma sumbatisi,  qroni-

konsa s l b xolo Svilni amaTni warvides kostantinepoled,  

Ze sumbatisi bagrat da Ze gurgenisi demetre,  basili mefisa wi-

naSe,  da maTnive Svilni klarjTa mefeTani romel daSTes amaT 

queyanasa,  moisrnes yovelni sikudiliTa patimrobasa Sina.

cxovreba da uwyeba bagratonianTa
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 Umarł Sumbat, syn Bagrata Regweni, króla Kartwelów, według 
chronikonu  dwieście dwunastym i nie miał dzieci.  
 Umarł Dawid, syn Subata, eristawa eristawów, męża wspaniałego 
i sprawiedliwego. I umarł Bagrat Regweni, król Kartelów, syn bło-
gosławionego Sumbata kuropałata, a w chronikonie (był rok) dwie-
ście czternasty, i zostawił swojego starszego syna Gurgena, którego 
tytułowali królem królów. A Gurgen miał syna Bagrata, syna siostry 
królów abchaskich Demetre i Teodozja92. Jeszcze do intronizacji 
Gurgena Bagrat został królem w Abchazji93 i dlatego Gurgen został 
królem królów.
 Umarł Dawid, wielki kuropałat, syn Adarasne kuropałata, w dwie-
ście dwudziestym pierwszym według chronikonu i nie miał synów. 
 I opustoszało Imier Tao94, wystąpił Bazyli, król Greków, i odda-
li mu twierdze aznaurowie tego Dawida i podbił Bazyli posiadło-
ści Dawida kuropałata. I przybyli do niego Bagrat, król Abchazów, 
i ojciec jego Gurgen, Aszot, syn Bagrata i podarował im król Bazyli  
tytuły: Gurgenowi – magistrosa, a Bagratowi – kuropałata; uczynił 
to z chciwości, aby poróżnić ojca i syna. Ale Gurgen był uczciwy 
i sprawiedliwy, i nie mógł Bazyli wzbudzić zawiści ani tym, ani 
innym sposobem.
 Umarł Gurgen, król królów, syn Bagrata, króla Kartwelów, w 
dwieście dwudziestym ósmym według chronikonu i zostawił syna, 
króla Abchazów i kuropałata wielkiego, i zdobył on  swoją dzie-
dziczną Tao i zapanował nad całym Kaukazem, od Dziketi do Gurge-
na. A Adarbadagana i Szirwana zmusił do płacenia daniny, ormiań-
skimi gospodarzami zarządzał według swojej woli. Dzięki swojej 
mądrości i sile (skłonił) króla Persów, (by) został jego przyjacielem 
i stał się mu bardziej wierny niż jego domownicy, a król grecki bez-
ustannie czuł przed nim lęk.
 I ten Bagrat kuropałat sprowadził gospodarzy klardżów, Sumbata 
i Gurgena, synów Bagrata Artanudżeli, synów brata ojca swojego, przy-
gotował im przyjęcie w twierdzy Panaskerti i tam pojmał ich. I opano-
wał ich ziemie i twierdze, ponieważ uwięził ich w twierdzy Tmogwskiej. 
I w twierdzy Tmogwskiej umarł Sumbat Artanudżeli, w dwieście trzydzie-
stym pierwszym według chronikonu, i w tym samym roku umarł Gurgen, 
brat Sumbata, wedlug chronikonu w dwieście trzydziestym drugim. A ich 
synowie wyruszyli do Konstantynopola, syn Sumbata – Bagrat i syn Gur-
gena – Demetre, i stanęli przed królem Bazylim, a te dzieci gospodarzy 
klardżetskich, które zostały w ich kraju, wszystkie umarły w lochu.
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 amissa Semdgomad movlo bagrat yoveli samefo TÂsi,  afxazeTi,  

hereTi da kaxeTi,  movida da daizamTra ÃevTa taosaTa. da mo-ra-

iwia zafxuli,  movida masve cixesa fanaskertisasa welsa mesamesa. 

da mun Sina gardaicvala ese bagrat qronikonsa s l d,  Tuesa ma-

issa z ,  dResa paraskevsa. da dauteva Ze TÂsi giorgi da dajda igi 

mefed wlisa i .  xolo dajda ra ese giorgi mefed,  gan [u] dga amas 

queyana hereT-kaxeTisa,  da RadrobiTa aznaurTaTa Sepyrobil 

iqmnes erisTavni. maT queyanaT kualadve euflnes maTni ufalni,  

romelTa pirvel aqunda igi.   

 da amis giorgis mefobisa meSÂdesa welsa gamovida basili be-

rZenTa mefe amas giorgis mefesa zeda. xolo ese giorgi ganvi-

da laSqriTa didiTa da daibanakes queyanasa basianisasa orTave 

mraval dRe,  da ara mivides brZolad erTmanerTsa zeda,  aramed 

moerida giorgi da movida da dawua qalaqi olTisi. [da muniT mo-

vida kolasa da] gamoudga kualsa da moudga ukana mefe berZenTa. 

da Sekrbes ra ukana-mavalni giorgisni da winamavalni basilisni 

laSqarni,  iqmna brZola didi sofelsa Sina,  romelsa ewodebis 

SirimTa. da mravlad moisrnes orkerZove da moiklnes mun didni 

erisTavni: rati Ze liparitisi da xursi. da viTarca moesma Ãma 

omisa giorgi mefesa,  aRborgnes,  ganvides da movide sadgilsa mas,  

sada iyvnes brZolad,  da movida mun basili mefeca spiTa didiTa. 

 da Sekrbes igini imier da amier. da iqmna mun brZola didi da 

moisrnes mun berZenni didni da friadni. da warmoiRes giorgisTa 

avari,  da ezom gandidna brZola igi,  romel sivltola egule-

boda basili mefesa. garna giorgisnive sulmokle iqmnes rameTu 

morides da warmovides. xolo basili ukana warmoudga da movida 

artans,  da dawua igi; da romeli pova,  tyue yo. xolo giorgi 

warvida nialiT kerZo samcxed,  da miudga mas ukana basili javaxe-

TiT kerZo,  da moaoÃra yovelive. gardavida giorgi TrialeTad,  

da moadga basilica TrialeTadve. da ra eaxlnes erTmanerTsa,  

kualad ganZlierda giorgi laSqriTa,  rameTu moiyvanna wanarni 

da Saqni. xolo ixila ra ese basili,  Seiqca TrialeTiT da uk-

movlo javaxeTi da artani dReTa Sina zamTrisaTa,  da kualad 

uborotesad re moaoÃra. da warvida da daizamTra xaldiasa,  qa-

laqsa trapizonTasa. da vidodes mociqulni orTave amaT mefeTa-

ni zavisaTÂs erTmanerTisa winaSe da mSÂdobisa. 

cxovreba da uwyeba bagratonianTa

 

5

10

15

20

25

30

35

Pro Georgia vol. 22.indd   28 20-06-2013   09:53:05



29

 W ślad za nimi obszedł Bagrat całe swoje królestwo, Abchzaję, 
Heretię i Kachetię, przybył do Tao, gdzie spędził zimę. I kiedy nastą-
piło lato, przybył do tej samej twierdzy Panaskertskiej95, trzeciego 
roku, i tam umarł król Bagrat w dwieście trzydziestym czwartym96 

według chronikonu, w miesiącu maju, siódmego dnia w piątek. 
I pozostawił syna Jerzego, który został królem w wieku osiemnastu 
lat.
 Kiedy królem został Jerzy, odciął się od niego kraj Heret-Ka-
cheti97, i na skutek zdrady aznaurów zostali złapani eristawowie 
(króla) a zapanowali nad tymi krajami ich początkowi właściciele.
 A w siódmym roku rządów Jerzy wystąpił Bazyli, król Greków, 
przeciw królowi Jerzemu. A Jerzy wystąpił z dużym wojskiem i 
przebywały w kraju Basiani obie strony, nie podejmując walki 
przez wiele dni; i odstąpił Jerzy, przyszedł i spalił miasto Oltisi 
i stamtąd przybył do (Kola), a król grecki podążył za nim i dogonił 
go. I kiedy spotkały się przednie oddziały Jerzego i tylne oddzia-
ły Bazylego, odbyła się wielka bitwa we wsi, która nazywa się 
Szirimta, i po obu stronach zginęło wielu, i zostali zabici wielcy 
eristawowie: Rati, syn Liparita, i Chursi. A gdy usłyszał król Je-
rzy szum bitwy, rozjuszył się, wystąpił i przybył do tego miejsca, 
gdzie toczyła się bitwa, tam też przybył król Bazyli z wielkim woj-
skiem.
 Podeszli do siebie z jednej i z drugiej strony. Rozegrała się wiel-
ka bitwa i zginęło wielu Greków. Zagrabili wojowie Jerzego łup, 
a walka była tak ciężka, że król Bazyli chciał odstąpić. Ale wojo-
wie Jerzego okazali się tchórzliwi, bo (pierwsi) odstąpili i uciekli. 
A Bazyli podążył za nimi i przybył do Artanii i spalił je; i każdego, 
kogo spotkał, brał do niewoli. A Jerzy przez Niali skierował się 
do Samcche i po śladach podążył za nim Bazyli ze strony Dżawa-
cheti, niszcząc wszystko. Przeszedł Jerzy do Trialeti, Bazyli także 
dotarł do Trialeti. I kiedy się spotkali, Jerzy znowu powiększył 
swoje wojsko, przyłączając Canarów i Szaków. Zobaczywszy to, 
Bazyli wrócił z Trialeti, obszedł Dżawacheti i Artani zimową porą 
i ponownie zniszczył je okrutnie. Odszedł i spędził zimę w Chaldi, 
w mieście Trapezunde. I chodzili posłowie obu tych królów do sie-
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 xolo iqmna amas Jamsa Sina gandgomileba didi saberZneTs,  ra-

meTu SeirTnes basilis spaspeti da warvezi,  Ze fokas gandgomilisa,  

da mefe iqmna qsifi,  da miidgines maT yoveli aRmosavleTiT-kerZi 

queyana. xolo RmerTman basilis didad SeSinebulsave pativsca,  

rameTu ganudges qsifen warvezs,  da yovelnive erni misad mimdgo-

melni Seityuvnes cixesa Sina,  Seipyres da basilis winaSe warmog-

zavnes. da man eqsoria yo igi kunZulsa Sina da mimdgomTa misTa 

mravalTa Tavi mohkueTa,  romelTa Tana iyo feris jojikis Ze 

qarTveli.

 da kualad Semoiqca basili mefe da movida basians. da 

iTxovda igi giorgi mefisagan cixe-queyanaTa da aRuTqmida 

zavsa da mSÂdobasa. xolo giorgi mefeman ganavlina zÂadi 

laSqriTa didiTa uwinares TÂssa. da dailaSqra zÂadman-

ca amier kidesa basianisasa,  reca zamTris saxed. xolo TÂT 

giorgi mefe ukana isre ganvida zavad wadieri laSqriTa di-

diTa da ZlieriTa. garna orkerZove mzakuarni igi aznaur-

ni ara mieSunes giorgis yofad zavisa,  rameTu ara undoda 

mSÂdoba,  aramed azraxes mas brZolad. awÂes igi basilis zeda,  

romeli-igi zavad da mSÂdobad hgonebda mislvasa maTsa,  da 

hgonebda da moeloda. xolo giorgisTa iwyes brZolad da 

aotes zogi basilis laSqrisa. maSin ubrZana basili mefeman 

damokideba wuersa horolisasa dawerili maTi,  romelni mi-

sad daewernes giorgi mefesa Cuensa simtkicisa da zavisani. 

da esreT basili mefeman horolisa wueriTa amarTna igini. 

miupyra RmerTsa da Tqua: „ixile,  ufalo,  werili ese maTi 

da saqme,  romelsa aw iqman”. 

 da kualad moiRo basili mefeman Zeli cxovrebisa madli-

Ta wmidiTa,  da dasca igi queyanasa zeda da Tqua esreT,  vi-

Tarmed: „ukeTu mimce me ÃelTa mterTasa,  arRara Tayuanisgce 

ukunisamde”. da viTar ese yo da Tqua,  myis masve Jamsa iZli-

vnes da meot iqmnes spani giorgisni,  romelni-igi pirvel 

mivides; da gamovides mier-kerZo taRmani mefisani rusni,  da 

ara ganeraerTi-ca pirvel mosrulTa maT TÂnier mcired-

Tasa. rameTu TÂT mefe giorgi da uZlieresi laSqari misi 

arRara misrul iyo jereT yovladve,  da moiklnes maTgani 

mas dResa Sina,  romelTa-ca-igi mSÂdobis yofa ara enebaT,  da 

meot iqmnes yovelni. da moisrnes uricxuni piriTa maxÂli-

saTa da romelnime meot iqmnes. wariRes berenTa avari did-

Zali da ganZi samefo yoveli sruliad,  romeli aqunda. 

cxovreba da uwyeba bagratonianTa
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bie, aby zawrzeć pokój i nawiązać pokojowe stosunki.
 A w tym czasie miała miejsce wielka niezgoda w Grecji, bo 
zjednoczyli się spaspet Bazylego i Carwez, syn odstępcy Foka-
sa, i został królem Ksifii i przeciągnęli na swoją stronę wszyst-
kie wschodnie kraje. Ale Bóg okazał litość bardzo wystraszonemu 
Bazylemu, bo odłączył się Ksifii od Carweza, i wszystkich jego 
zwolenników zwabili do twierdzy, złapali i odesłali do Bazylego. 
A on wygnał jego (Carweza) na wyspę, wielu jego zwolennikom 
ściął głowy, wśród których był Peris, syn Dżodżika, Kartweli98. 
 I znowu powrócił król Bazyli i przybył do Basiani, i żądał od 
króla Jerzego ziemi i twierdz, obiecując pokój i porządek. A Jerzy 
wysłał przed sobą Zwiada z wielkim wojskiem. A Zwiad rozłożył 
obóz z tej strony Basiani, jakby na przezimowanie. A sam król Je-
rzy podążył za nim, chcąc pokoju z wielkim i silnym wojskiem. 
A zdradliwi aznaurowie, z obu stron, nie pozwalali Jerzemu za-
wrzeć rozejmu, bo nie chcieli pokoju i podżegali do walki. Nama-
wiali, aby ruszyć na Bazylego, który myślał, że przybyli z rozej-
mem i czekał na nich. Strona Jerzego zaczęła walkę i niektórych 
z wojska Bazylego zmusiła do ucieczki. Wtedy ten rozkazał nabić 
na koniec kopii pismo, które napisał król nasz Jerzy w imię sojuszu 
i pokoju. I król Bazyli na końcu kopii podniósł to (pismo), zwrócił 
się do Boga i powiedział: „Spójrz Panie na pismo to i dzieła ich, 
które oni teraz czynią”.
 Po czym wziął król Bazyli życiodajne drzewo, oblókł w świę-
te okrycie, rzucił je na ziemię i powiedział: „Jeśli oddasz mnie 
w ręce wrogów, nie będę się kłaniał przed tobą nigdy”. I gdy tylko 
to zrobił i tak powiedział, w tej samej chwili zostały zwyciężone 
i zmuszone do ucieczki wojska Jerzego, które stawiły się tutaj wcze-
śniej; i wyszły z tamtej strony ruskie oddziały króla. I nie uratował 
się żaden z tych, którzy przybyli jako pierwsi, z wyjątkiem niektó-
rych, ponieważ sam król Jerzy i najsilniejsze jego wojsko jeszcze 
nie przybyło; i zginęli tego dnia ci z nich, którzy nie chcieli po-
koju innych zmuszono do ucieczki. Wielu było zabitych mieczem, 
a niektórzy byli zmuszeni do ucieczki. I zdobyli Grecy duży łup 
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 da warmoiZra mcired basili mefe da moudga ukana. da kualad 

iwyo zavad da mSÂdobad pirvelisaebrve,  rameTu SiSi aqunda 

saberZneTiT kualadcagandgomilebisa. da yves maSin mSÂdoba da 

daizavnes.

 da misca giorgi mefeman mZevlad Ze TÂsi bagrat,  samisa wlisa 

yrma CÂli,  da misca cixe aTormeti,  da queyana daviT kurapalati-

sa naqonebi taos,  basians,  da javaxeTs,  SavSeTs. da esreT warvi-

da berZenTa mefe basili,  da Tana waritana bagrat yrma mcire. 

da Semdgomad samisa wlisa Sinave warmogzavna aRuTqua giorgis 

bagratisi. 

 gardaÃdes ra samni welni,  maSin warmogzavna basili mefeman 

qalaqiT kostantinepoliT bagra,  Ze giorgisi,  viTarca-igi aRe-

Tqua. da moiwia bagrat taos da Semovida TÂssa mamulsa banas 

Tana-moyoliTa misad katabanisa aRmosavlisaTa zRvradmde ba-

gratis mamulisa. xolo Se-ra-iqca katabani igi,  moemTxÂnes mas 

mandaturni wigniTa esreT weriliTa,  viTarmed: „miicvala basi-

li mefe,  Zma Cemi,  da viqmen me mefe yovlisa saberZneTisa. da aw 

sadacaRa mowevnul iyos saÃelmwifosa Sina Ze giorgisi bagrat,  

gare-ve-aqcie igi swrafiT da winaSe Cuensa mogzavne”. da viTar-

ca aRmoikiTxa katabanman,  mswrafl moiqca dadevna uyo bagrats,  

garna ver ewia mas,  rameTu TÂssa mamulsa Semosrul iyo igi 

da ganZlierebul laSqriTa,  romlisa brZolad verRara eZlo 

katabansamas,  aramed gare-ukun-iqca da warvida. eha,  didi da sa-

kÂrveli mowyaleba RmrTisa viTar-Ra ganera marTali ÃelTagan 

SempyrobelTa da mterTa misTasa,   qronikonsa s m e. 

 da movida bagrat saberZneTiT winaSe mamisa TÂsisa giorgi 

mefisa da dedisa TÂsisa mariam dedoflisa qalaqsa maTsa quTa-

Tiss. da esreT Sekrebes igini mSÂdobiT,  da misces dideba da ma-

dloba RmerTsa momadlebisaTÂs maTda ese viTarisa mis keTili-

sa. da Semdgomad amissa ra gardaÃdes welni orni,  gardaicvala 

giorgi,  mama amis bagratisi,  TrialeTs,  adgilsa mas,  romelsa 

ewodebis myinvarni,  qronikonsa s m z,  Tuesa agÂstosa i v. da da-

marxes igi quTaTiss. 

 da dajda Semdgomad missa mefed Ze misi bagrat cxrisa wlisa. 

xolo aznaurni taoelni warvides saberZneTs: vaCe kariWis-Ze,  da 

baneli episkoposi iovane,  da amaT Tana umravlesni aznaurni 

taosa,  romelnime cixovanni da romelnime ucixoni,  ganudges 

bagrats da mierTnes kostantines,  Zmasa basili berZenTa mefisasa,  

romeli Semdgomad missa mefe iyo.

cxovreba da uwyeba bagratonianTa
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i cały królewski skarb, który był przy nim. 
 I ruszył Bazyli śladem (Jerzego). I znów zaczął (prowadzić rozmo-
wy) o rozejmie i pokoju, tak jak za pierwszym razem, ponieważ bał się 
nowej niezgody w Grecji. I nawiązali wtedy pokojowe stosunki i zawarli 
rozejm.
 I oddał król Jerzy jako zakładnika swego syna Bagrata, trzyletnie 
dziecię, i przekazał dwanaście twierdz, wziętych od Dawida kuropa-
łata, które należały do niego w Tao, Basiani, Dżawachetii, Sawszeti. 
I wyruszył król Bazyli, wziął z sobą małoletniego Bagrata i złożył śluby 
Jerzemu, że odda dziecię po upływie trzech lat. 
 Po upływie trzech lat król Bazyli odesłał z miasta Konstantynopola 
Bagrata, syna Jerzego, jak było obiecane. I doszedł Bagrat do Tao i dotarł 
do swej posiadłości Banu w towarzystwie katabana Wschodu, graniczące-
go z ziemiami Bagrata. Ale gdy tylko kataban rozpoczął powrotną drogę, 
wyszli mu naprzeciw mandaturi z pismem, w którym było napisane tak: 
„Umarł król Bazyli99, brat mój, i zostałem królem całej Grecji i teraz w 
jakimkolwiek miejscu w królestwie nie byłby Bagrat, syn Jerzego, macie 
zawrócić go natychmiast i przysłać do nas”. Gdy tylko kataban przeczy-
tał pismo, natychmiast zawrócił i popędził za Bagratem, ale nie mógł go 
dogonić, bo wszedł on w granice swej posiadłości i był chroniony przez 
swoje wojsko, z którym kataban walczyć nie był w stanie; zawrócił więc 
i odszedł. O wielka i zadziwiająca łaska Boża! Tak uratował się bogobojny 
z rąk wrogów, pragnących złapać go, (o czym) w chronikonie (napisano 
w roku) dwieście czterdziestym piątym.
 I przybył Bagrat do ojca swojego króla Jerzego i matki swojej kró-
lowej Mariam do miasta Kutatisi100, i tak zeszli się wszyscy w pokoju 
i dziękowali Bogu za okazaną im dobroć. Po czym po upływie dwóch 
lat umarł Jerzy, ojciec tego Bagrata, w Trialeti, w miejscowości zwanej 
Mkinwari, według chronikonu w dwieście czterdziestym siódmym w 
miesiącu sierpniu, szesnastego dnia i pochowali go w Kutatisi. 
 I zasiadł królować po nim syn jego Bagrat101, dziewięcioletni. Aznau-
rowie Tao wyruszyli do Grecji: Wacze Kariczicdze i Jan, biskup Bany 
i razem z nimi większość aznaurów Tao; niektórzy z nich rządzili twier-
dzami, a niektórzy nie rządzili twierdzami; odeszli oni od Bagrata i prze-
szli na stronę Konstantyna, brata króla Bazylego, który dostał królestwo 
po nim. 
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 da welsa meoresa gamogzavna kostantine mefeman parkimano-

si TÂsi miuuwdomelisa ZaliTa laSqriTa TÂsisaTa da ganZi-

Ta uricxÂTa yovlad uZlieresad basili mefisaca. movlo da 

moaoÃra queyanani igi,  romelni pirvel moeoÃrnes queyanani 

basili mefesa,  da umetesca. rameTu miiwia ese TrialeTs cixesa 

queSe klde-karTasa,  sada-igi iyvnes maSin aznaurni bagratisni,  

da brZola yves,  garna ara didad. da gandges kualad aznaurni,  

da miscnes cixeni,  CanCaxaman,  eris-Tavman SavSeTisaman,  misca 

cixe wefTisa,  da TÂT warvides igini saberZneTs. 

 xolo aRaSena simagre saba mtbevar episkoposman,  maxlo-

belad tbeTis eklesiasa da saxel-sdva mas sueti. da Sekriba 

maSin man eri TÂsi da Sevides mas Sina TÂT saba mtbevar epi-

skoposi,  da ezra anCel episkoposi,  da SavSeTis aznaurni,  da 

ganZlierda mas Sina. 

 xolo moavlina mun parkimanosman iovane xartulari,  saxe-

liT valang,  laSqriTa didZaliTa,  da Tana mosca mas Ze gur-

gen klarjisa demetre,  reca Sesatyuenelad queyanisa mkÂdrTa,  

romeli-ese iqmna esreT. rameTu miiqces erni,  sofelni ugu-

nur-ususurni cnobiTa da gonebiTa. da gamoadgines laSqarni 

suetsa mas tbeTisasa,  da hbrZodes Zlierad mravalRoned. da 

RmerTman ganaZlierna myofni igi suetsa mas Sina madliTa da 

meoxebiTa wmidaTa mociqulTaTa dalocviTa wmidaTa amaT 

mRdelT-moZRuarTaTa. da viTarca erTgulni da WeSmaritni 

martÂlni saRmrToni TavTa TÂsTa ganswirvides,  da sisxl-

Ta dasTxevdes sityÂsaebr mociqulTasa,  da ganZlierdebodes. 

yovelTave etyodes,  viTarmed: „numca SegÂtyueben Cuen li-

qnani ese da safaseni mswrafl warmavalni,  aramed movigoT 

madli erTgulebisa gÂrgÂni axovnebisa”. rameTu mbrZolni 

igi garemodgomilni maTda liqnides aRTqmiTa da qadagebiTa 

keTiliTa da safaseTaTa: 

 xolo eseviTarad ra Relvad aRtexilad iguemeboda aRmo-

savleTi,  mswrafl ewia risxva umsjavrosa mas mefesa kostan-

tines,  msgavsadve ivlianes usjulosa,  uwyaloebisaTÂs bagrat 

mefisa Cuenisa,  mooÃrebisaTÂs mamulisa misisa,  da moswrafed 

mouwera parkimanoss proedrossa TÂssa,  raTa mswrafl Se-

iqces igi laSqriTurT TÂsiT da movides kostantinepoled. 

da warvida igi,  esma ra ese. da viTarca gardaicvala ese ko-

stantine mefe,  dauteva Semdgomad missa mefoba romanozs,  na-

Tesavsa da mimdgomsave TÂssa.

cxovreba da uwyeba bagratonianTa
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 I drugiego roku wysłał król Konstantyn parkimansona swojego 
z nieśmiertelną siłą, wojskiem swoim, licznymi skarbami a siły 
jego przewyższały siły Bazylego. Doszedł on do Trialeti, do twier-
dzy Kldekarskiej, gdzie wtedy byli aznaurowie Bagrata, i zaczęli 
walczyć, ale niezbyt silnie. Znów oddzielili się aznaurowie i oddali 
twierdze: Czanczach, eristaw Szawszeti oddał Cepti, zaś sami ode-
szli do Grecji. 
 A Saba, biskup Tbeti102, zbudował twierdzę w pobliżu kościoła 
Tbeckiego i nazwał ją Sweti (Słup) i zebrał on lud swój i weszli 
i umocnili (się) w niej: sam Saba, biskup Tbeti, i Ezra, biskup An-
czi103 (oraz) aznaurowie Szawszeti. 
 I wyprawił tam parkimanos Jana Chartulara, zwanego Walangiem, 
z licznym wojskiem i dał mu syna Gurgena Klardżi Demetre104, aby 
oszukać miejscowych mieszkańców; i tak też się stało, bo wiejski 
lud był nieświadomy i nierozumny, i on (Balang) lud przechytrzył. 
I obstąpiły wojska Tbetski Sweti i walczyły zacięcie, wszystkimi 
siłami, i Bóg wzmocnił znajdujących się wewnątrz Sweti litością 
i z pomocą świętych kapłanów. I oni, jako oddani i prawdziwi mę-
czennicy Boży, byli gotowi złożyć siebie w ofierze i ofiarowali 
ziemskie włości swoje i byli gotowi przelać krew swoją, zgodnie ze 
słowami apostołów, i mężnieli. I mówili wszystkim: „Nie mogą sku-
sić nas słowa pełne pochlebstw i szybko przychodzące bogactwa, ale 
uzyskamy dobro wierności i wieniec męstwa”, ponieważ przeciwni-
cy, którzy ich obstąpili, schlebiali im obietnicami dobra i bogactwa. 
 W tym czasie gdy Wschód, ogarnięty poruszeniem, przeżywał 
cierpienia, dogonił gniew niemądrego króla Konstantyna, podobnie 
jak niewiernego Juliana (Apostatę) za brak litości dla króla naszego 
Bagrata, za spustoszenie kraju jego i pośpiesznie napisał on do par-
kimansona proedrosa swojego, aby ten bez zwłoki wrócił ze swoim 
wojskiem i przybył do Konstantynopola. Usłyszawszy powyższe, 
wyruszył on. I kiedy umarł król Konstantyn, zostawił po sobie kró-
lestwo Romanozowi105, krewnemu i zwolennikowi swojemu. 
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 amissa Semdgomad welsa mesamesa sanatrelman dedofal-

man mariam,  dedaman bagrat mefisaman,  Seimosa simÃne da 

axovneba,  rameTu naSobi iyo brwyinvaleT amaT ZlierTa da 

didTa mefeTa arSakunianTa da warvida kostantinepoled 

winaSe romanoz mefisa,  vedrebad misa,  raTa mSÂdoba-yos aR-

mosavleTisaTÂs da raTa arRara iyos brZola berZenTa da 

qarTvelTa,  da glaxakni dawynarebul da myudro iyvnen,  da 

raTa miuTxres pativi Zesa TÂssa bagrats mefesa wesisaebr 

saxelisa.    

cxovreba da uwyeba bagratonianTa

 

5
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 Po tych wydarzeniach, w trzecim roku, upragniona królowa Miriam 
nabrała odwagi i męstwa, bo pochodziła ze wspaniałego, silnego i wiel-
kiego rodu królów Arszakidów, wyruszyła do Konstantynopola i stanęła 
przed królem Romanozem z prośbą, aby dał on Wschodowi pokój, aby 
nie było walk pomiędzy Grekami i Gruzinami dla poskromienia i uspo-
kojenia ubogich i aby synowi jej Bagratowi została okazana cześć według 
godności domu jego. 

Z języka starogruzińskiego przełożył i komentarzami opatrzył  
David Kolbaia

KOMENTARZE:

1 W średniowieczu, (VII-IX w.) w Gruzji istniało szereg księstw i królestw, 
mniej lub bardziej zależnych od siebie, z których żadne nie nosiło nazwy 
Gruzja (po gruzińsku: Sakartwelo). Poszczególne prowincje prowadziły sa-
modzielną politykę. Królestwo Kartlii/Iberii, które później zjednoczyło się z 
księstwem Tao-Klardżeti, arabskim emiratem Tbilisi, Księstwem Kachetyj-
skim i Królestwem Abchazji. W X wieku słowo Sakartwelo zaczęło w praktyce 
oznaczać ogół regionów ziem gruzińskich używających języka kartwelskiego 
(gruzińskiego). W XI wieku to samo słowo pojawiło się w tytulaturze katoli-
kosów, by jeszcze później posłużyć do określenia całości terytorialnej tworzo-
nej przez państwa, w których obowiązywał język i liturgia gruzińska, połączo-
ne unią personalną – władzę nadrzędną sprawował król rodu Bagrationów. Por.  
S. P i r c c h e l a w a, qarTvelTa winaprebi da maTi monaTesave tomebi 

wina aziaSi Zv.w 40-6 ss., (Tbilisi 1948); R. T o p c z i s z w i l i, qarTvelTa 

eTnikuri istoria da saqarTvelos istoriul-eTnografiuli mxa-

reebi, (Tbilisi 1975);  G. M e l i k i s z w i l i, Некоторые вопросы древнейшей 
истории грузинского народа, (Moskwa, 1951).
2 Sumbat Dawitis dze (sumbat daviTis-Ze) lub Sumbat, syn Dawida, historyk 
z XI wieku, który spisał Żywot i opowieści o Bagrationach. Przedstawił tam hi-
storię dynastii Bagrationów oraz historię Gruzji od początków aż do 1030 roku. 
Należał do rodu Bagrationów. Niniejsze tłumaczenie oparte jest na wydaniu 
tekstów zamieszczonych [w:] Kartlis Cchowreba, I, (Tbilisi, 1955), 372-386. 
s u m b a t  d a v i T i s - Z e , cxovreba da uwyeba bagratonianTa. Cuen 

qarTvelTa mefeTasa, Tu sadaT moiwivnes amas queyanasa igini, anu 

romliT JamiTgan upyries maT mefoba qarTlisa, romeli aRwera 

sumbat Zeman daviTisman. 
3 Po gruzińsku Ekleci; Eklec wspomina się w dziele Żywoty królów, Żywot 
Wachtanga Gorgasali, i Kronika Kartli (Matiane kartlisaj) oraz jako Ekelac 
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w dziele Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци, Перевод 
с древнеармянского, вступительная статья, комментарий и приложения 
К .  Ю з б а ш я н а, t. XIV, (Moskwa, 1968).
4 Królowa Rakael nie jest znana historykom.
5 W gruzińskich kronikach historycznych Armenia fi guruje w formie Somcheti i 
Somchiti. Somchiti jest również stosowany w odniesieniu do granicy z Armenią, 
część Południowej Gruzji. Od XVIII w. Stopniowo Somcheti odnosi się do Ar-
menii, zaś Somchiti do granicy z Armenią, części Południowej Gruzji, por. J a -
k u b  C u r t a w e l i, Męczeństwo świętej Szuszanik, przekł. Eugeniusz B i e d -
k a, (Kraków, 1991).
6 Kartlia - nazwa pochodzi od Kartlosa, mitycznego bohatera. Według Mrowe-
li Targamos podzielił kraj i plemię pomiędzy ośmiu herosów: Kartlosowi dał 
ziemię określając jej granice. Kartlos przybył w to miejsce, gdzie rzeka Ara-
gwi spotyka się z rzeką Mtkwari, wspiął się na górę, która nazywa się Armazi, 
i wzniósł na niej fort. Tam też wybudował dla siebie dom i nazwał tę górę swoim 
imieniem – Kartlia. Do momentu wzniesienia na szczycie posągu bożka Armaza, 
góra ta nazywała się Kartlia. „Dlatego też cały kraj, rozpościerający się od Chu-
nani do morza Speri, nazwano Kartlia”. Od epoki hellenistycznej Kartlia była po-
dzielona na dwie części: Wysoką (zena) i Niską (kwena). Granica pomiędzy tymi 
jednostkami przebiegała na rzece. Zależnie od epoki, Gruzja obejmowała górskie 
regiony Kartlii Wysokiej na południowym zachodzie (Samcche, Klardżetię, Tao, 
Kola, Artaani, Szawszeti, Tori itd.), rozmaite części Kartlii Niskiej na południu 
(Trialeti, Dżawachetię, Tasziri, Somchetię), jak i całą Kachetię na wschodzie. 
N. B e r d z e n i s z w i l i, saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. VIII, (Tbi-
lisi, 1975); K. P i c c h e l a u r i, aRmosavleT saqarTvelos tomTa isto-

riis ZiriTadi problemebi (Zv.w. XV-VII ss.), (Tbilisi 1973). 
7 Eristawi, to zestawienie dwóch wyrazów eri - naród i tawi głowa. Eristawami na-
zywano przywódców jednostek terytorialno-administracyjnych. Stanowisko to było 
dziedziczne. W tym przypadku, jest ono półniezależne od władcy Kartlii; źródła gru-
zińskie mają różne interpretacje co do genezy tego stanowiska. Według Mokcewaj 
Kartlisaj pierwszym eristawem był Guaram. Źródło koncentruje się na lokalnych sił 
politycznych. Por. Mokcewaj Kartlisaj, Nawrócenie Kartlii, przekład Dawid Kol-
baia, (Warszawa, 1995). W przeciwieństwie od zwykłego eristawi Guaram według 
gruzińskich źródeł historycznych, znany jest erismtawarem, eristawta mtawarem 
- głowa eristawa. S. D ż a n a s z i a, feodaluri revolucia saqarTve-

loSi, Sromebi, I, (Tbilisi, 1949), 106-107; A. B o g w e r a d z e, qarTlis 

feodaluri saxelmwifos aRdgena,  saqarTvelos istoriis narkve-

vebi, II, (Tbilisi, 1973), 271-272; G. D u n d u a, qarTul-sasanuri mone-

tebis problema da adrefeodaluri xanis saqarTvelos istoriis 

sakiTxebi, „macne” istoriis seria, nr 3, (Tbilisi, 1976). 
8 Sumbat erismtawara Kartlii, potomków Guarama/Gurgen i króla Gruzji, uwa-
ża przedstawiciela jednego domu. 
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9 Po gruzińsku: daemzacha od gruzińskiego słowa mzachali - swat, powinowata 
(teściowa). W tym przypadku odnosi się do związku małżeńskiego z Nerse.
10 Kambeczani/Kambeczoani, historyczno-geografi czna prowincja we wschod-
niej Gruzji, między rzekami Alazani i Iori. Odpowiada Kambissene starożytnych 
autorów, później gruziński Kiziki.
11 Chornabudzi, miasto i zamek w średniowiecznej Gruzji, główne miasto w 
Kambeczani.
12 Król Wachtang Gorgasali (440-502). Prowadził długą wojnę przeciw-
ko Persji. Uważany jest za założyciela miasta Tbilisi, do którego przeniósł 
z Mcchety stolicę królestwa Iberii/Kartlii. Gorgasali - tłumaczy się z języka per-
skiego jako głowa wilka w nawiązaniu do kształtu jego hełmu. S. K a k a b a -
d z e, vaxtang gorgasali, (Tbilisi, 1959); D. R a y f i e l d, The Literature of 
Georgia: A History, (Routledge, 2000), 61; Studies in Medieval Georgian Histo-
riography. Early Texts and Eurasian Contexts, vol. 113. (2003), 208.
13 Aznaurowie, przedstawiciele klasy feudalnej, szlachta. 
14 Mccheta, pierwsza stolica starożytnej Kartlii/Iberii, leżąca na północ od Tbi-
lisi.
15 Armazi, nazwa twierdzy mcchetskiej; Kala - nazwa twierdzy tbiliskiej.
16 Kachetia, prowincja wschodniej Gruzji. Kachetia była niezależnym księstwem 
od końca VIII wieku. Na początku XI wieku została włączona do królestwa Gru-
zji.
17 Hereti, historyczna prowincja we wschodniej Gruzji. Po raz pierwszy 
w zródłach  wymieniona jest w V wieku. Według źródeł gruzińskich z (X)-XIV w., 
obejmowała wewnętrzną Kachetię. W XII wieku utworzono eristawstwo Hereti - 
administracyjną jednostkę w Królewstwie Gruzińskim. Od XV wieku określenie 
Hereti - zastępujące pojęcie Kachetia - nie jest używane. 
18 Somchiti w tym przypadku najwyraźniej nie Armenia, a kwemo Kartlia. 
19 Siwnieti - prowincja Sjunik - jedna z dziesięciu prowincji w Armenii. Leży w 
południowej części Armenii.
20 Aspuragan-Vaspurakan, u grecko-rzymskich autorów Basorepida - jeden z ob-
szarów Wielkiej Armenii, położony między jeziorami Wan i Urmia, a rzekę Aras, 
z centrum w mieście Wan.
21 Filistyni (hebr. Plisztin), lud zamieszkujący w starożytności tereny południo-
wego wybrzeża Kanaanu położone na zachód od Judei. Filistyni wzmiankowa-
ni są w źródłach egipskich i asyryjskich, a przez Biblię opisywani jako jeden 
z głównych przeciwników starożytnych Izraelitów. W III wieku p.n.e. zatracili 
swą odrębność etniczną w związku z hellenizacją. Od nazwy tego ludu, w jego 
hebrajskim brzmieniu: plisztim, za pośrednictwem łaciny pochodzi określenie 
Palestyna. Por. A. T s c h i r s c h n i t z, Dzieje ludów biblijnych, (Warszawa, 
1994); T. W i s e, Ancient Armies of the Middle East, (Londyn, 1981).
22 Po gruzińsku berdzenta Mepe. W języku gruzińskim berdzeni (Grek) - miesz-
kaniec klasycznej Grecji i Bizancjum. W Historii Sumbata chodzi o cesarza 
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Bizancjum, mepe berdzenta tłumaczymy - cesarz bizantyjski. Saberdzneti - 
(kraj Greków, Grecja) tłumaczy się - Bizancjum.
23 Kuropałat, tytuł bizantyjski - marszałek dworu.
24 Dżwari, jedno z najwspanialszych dzieł architektury gruzińskiej (koniec VI - 
początek VII wieku).
25 Eri - naród. W języku gruzińskim ma kilka znaczeń, także wojsko oraz wolni 
ludzie. Tu w znaczeniu wolni mieszkańcy.
26 Mowa o budowie Kościoła Sioni w Tbilisi. Jest o niej mowa w kontekście 
Katolikosa Samuela w Nawróceniu Kartlii, ale tutaj tekst dotyczy budowniczych 
kontynuujących budowę Eristawów. 
27 Według Wachuszti Bagrationi Stefanoz I erismtawari panował w latach 600-
619. qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xel-

naweris mixedviT simon y a u x C i S v i l i s  mier, I, (Tbilisi, 1973), 
121-122.
28 Mowa o budowie kościoła Dżwari w Mcchecie przez Stefanoza oraz jego 
brata Demetre, co wskazuje płaskorzeźba i napis w Dżwari.
29 Herakliusz, cesarz Greków (575-641). Imię Herakliusza w historii Sumbata 
pojawia się w formie Erekle/Erakle.
30 Cichistawi, dowódca garnizonu twierdzy.
31 Miasto Bagdad, jak wiadomo, powstało dopiero w VIII wieku. Ten błąd 
prawdopodobnie zapożyczony został z Mokcewaj Kartlisaj (patrz polskie 
tłumaczenie, Nawrócenie Kartlii, Dawid K o l b a i a, (Warszawa, 1995). Tu 
mowa jest o wyprawie Herakliusza do Persji, i zdobyciu rezydencji Szacha. 
W kwestii tego anachronizmu, patrz M. C z c h a r t i s z w i l i, qarTuli wy-

aromcodneobiTi Seswavlis problemebi,  „cxovrebai wmnda nino-

si”, (Tbilisi, 1970); G. M e l i k i s z w i l i, К истории древней Грузии, (Tbilisi, 
1959), 25-26. 
32 Gardabani, prowincja w południowej Gruzji.
33 Tu mowa o Waraz Gageli. W Mokcewaj Kartlisaj nazywa go Waraz Grigol. 
Tak go nazywa i M o j ż e s z  K a g a n k a t w a c i. E. Takaiszwili sugeruje, że 
Grigol to jego imię, a Gageli - oznacza władcę twierdzy. 
34 Chuzaszeni, w południowej Gruzji.
35 Berdudzi, rzeka górska, wioska w południowej Gruzji.
36 Drachma (Δραχμή) - moneta, przeważnie srebrna bita od starożytności 
do czasów nam współczesnych w Grecji, a poza nią, w okresie starożytnym, 
w Kartaginie i Azji Zachodniej.  
37 Por. E. T a k a i s z w i l i, Обращения Картли, (Tifl is, 1900), 132.
38 Lal, brak informacji o jego lokalizacji.
39 Mtawari, przedstawiciel wyższych warstw społeczeństwa, przede wszystkim 
posiadających władzę. Według S. D ż a n a s h i a, mtawari oznacza dynastię, 
władającą małą, nie w pełni suwerenną jednostką; w tym wypadku - władzę lo-
kalnego księcia Mtawari.
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40 Chuasro - szach Chosrow II (590-628) został zdetronizowany i zamordowany 
podczas wyprawy Herakliusza.
41 Syn Chosrow zawarł pokój z Bizancjum i wydał im Drzewo Życia.
42 Mowa o odnowieniu świątyni w Jerozolimie.
43 Odnosi się to do powrotu do Gruzji.
44 Kościół Sioni w Tbilisi, zbudowany został przez Wachtanga Gorgasali 
w drugiej połowie V wieku. Pierwotna budowla została zniszczona, a na jej miej-
scu w tym samym stuleciu  została wzniesiona nowa przez Guarama kuropalata. 
W 620 roku budową kierował Adarnase erismtawari. W budowie uczestniczyła 
ludność miasta, a także eristawowie. Siony została gruntownie przebudowana 
i otrzymała nowy wystrój podczas panowanie Dawida IV Aghmaszenebeli.
45 Udżarma, twierdza w Kachetii, wybudowana w V wieku, por. D. M u s c h e -
l i s z w i l i, cixe-qalaqi ujarma, (Tbilisi, 1966).
46 Na temat działalności Stefanoza, por. saqarTvelos istoriis sakiTxe-

bi, II, (Tbilisi, 1973), 274.
47 „Zorganizował zabranie Krzyża”. Por. q a r T l i s  c x o v r e b a , te-

qsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT simon yau-

xCiSvilis mier, I, (Tbilisi, 1955). W innym tekście mowa o „zorganizowa-
niu zebrań co piątek przy kościele Dżwari”. Por. q a r T l i s  c x o v r e b a , 

wyd. Z. C z i c z i n a d z e, (Tbilisi, 1899), 243. 
48 W tekście Historii S u m b a t a  powiedziano: „przeprowadzono w Kartlii spis 
powszechny i zaliczyli ją do Grecji”. W Mokcewaj Kartlisaj: „Grecy całym swo-
im dobytkiem objuczyli muły i wyruszyli do Grecji”, por. polskie tłumaczenie, 
Nawrócenie Kartlii, Dawid K o l b a i a. Uważa się, że bez wątpliwości mowa 
jest o spisie ludności lub spisach i zdobyciu ksiąg kopistów.
49 Prawdopodobnie, chodzi o zdobywanie Ktezifona przez Arabów w 653 roku.
50 S a b e r d z n e t i, Bizancjum, w tym przypadku, część Gruzji, który znajdo-
wała się pod protektoratem  imperium.
51 Po gruzińsku Sarkinozi.
52 Odnosi się to do muzułmanów.
53 Głuchy z Bagdadu, Merwan ibn Muhammed, ostatni kalif arabskich 
z dynastii Umajjadów, wywodzący się z plemienia Kurajszytów; por. saqar-

Tvelos istoriis narkvevebi, II, (Tbilisi 1975), 289-290. 
54 Południowo-zachodnia część Gruzji, gdzie osiadł Aszot Bagrationi, który był 
pod politycznym wpływem Bizancjum. Aszot w wyniku konfl iktu z Arabami 
został zmuszony do emigracji z Iberii/Kartlii i udał się w rodzinne strony. Jako 
przeciwnik kalifatu miał poparcie Bizancjum. Wsparcie Imperium przybrało for-
mę nadania mu tytułu kuropałata.
55 Artanudzi, miasto-twierdza w Klardżeti. Według gruzińskiego historyka Dżu-
anszera budowę Artanudzi rozpoczął Wachtang Gorgasali. q a r T l i s  c x o -

v r e b a , teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT 

simon y a u x C i S v i l i s  mier, I, (Tbilisi, 1955), 177.
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56 Bardaw, Partaw, miasto w Azerbejdżanie.
57 Wydaje się że źródło, które wykorzystał Sumbat, zostało napisane wkrótce 
po wydarzeniach. Świadczy o tym stwierdzenie, że „przelana krew jest wi-
doczna do dnia dzisiejszego”. O zamordowaniu Aszota I pisze także kronikarz 
Matiane Kartlisaj. Według Sumbata, wydarzenia te rozgrywały się w połu-
dniowo-zachodniej Gruzji, w Nigali. Według Matiane Kartlisaj Aszot I został 
zamordowany w Gardabani. Uważa się, że był on ofi arą społecznego, dworu 
ze wsią. 
58 Doliskana, miejscowość w Szawszeti.
59 Według Chronikonu czterdziesty szósty trzynastego nawrócenia, podobnie jak 
i 6830 rok od stworzenia świata, odpowiada dacie 826 roku. Ale nie wszyscy 
naukowcy akceptują 826 rok jako datę śmierci Ashota I. Por. С. T o u m a n o f f, 
Date of the death of the Curapalates Ashot, Le Museon, LXIX, 1-2, (1956), 
83-85.
60 Gurgen eristawi, w 881 roku otrzymał tytuł kuropałata, zmarł w 891 roku. 
61 Aszot Kekelaj zmarł w 867 roku. 
62 Dawid po śmierci ojca Bagrata otrzymał tytuł kuropałata, zmarł w 881 roku. 
Wymieniono również w epilogu czteroksiąg z Adiszi.
63 Adarnase, (jako mnich Arsen), zmarł w 874 rok.
64 Aszot II, zmarł w 885 roku.
65 Guaram mampali, zmarł w 882 roku i został pochowany w Tao-Klardżeti 
w odnowionym w kościele Opiza (q a r T l i s  c x o v r e b a , teqsti 

dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT simon y a u -

x C i S v i l i s  mier, I, (Tbilisi, 1955), 256-260. Mampali (senior, suwe-
ren, pan) - tytuł, który nosili niektórzy przedstawiciele rodu Bagrationów. 
Por. P. I n g o r o k w a, giorgi merCule, (Tbilisi, 1954), 72; A. B o g w e r a -
d z e, qarTuli politikuri da socialur-ekonomikuri ganviTareba 

IV-VIII saukuneebSi, (Tbilisi, 1954).
66 Bagrat (861-875), król Abchazji (Zachodnia Gruzja). Por. Z. A n c z a b a -
d z e, Из истории средневековой Абхазии, (Suchumi, 1959), 125; i o a n e 

d r a s x a n a k e r t e l i , somxeTis istoria, teqsti Zveli so-

mxurad Targmna, gamokvleva komentarebi da saZiebeli daurTo 
El. C a g a r e i s z w i l i, (Tbilisi, 1965), 116.
67 Samcche, prowincja południowo-zachodniej Gruzji, Meschetia. Istnieje przy-
puszczenie, że wcześniej nazywała się Odzrche.
68 Nasr został zabity w 888 roku. O tych wydarzeniach, por. Matiane kartlisaj, 
q a r T l i s  c x o v r e b a , teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xel-

naweris mixedviT simon y a u x C i S v i l i s  mier, I, (Tbilisi, 1955), 
260-261.
69 Historyk Sumbat pisze: „Adarnase, syna Dawida kuropałata, wybrali na króla 
Kartwelów”. Tu mowa jest o nadaniu tytułu kartwelta mepe - króla Kartwelów. 
Prof. D ż a w a c h i s z w i l i  za datę przyjęcia przez Adarnase tytułu Króla Kar-
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twelów uważa 888 rok; por. qarTveli eris istoria, II, (Tbilisi, 1970); 
Е. T a k a i s z w i l i  przyjął rok 899.
70 Katedra Bana, w południowej Gruzji (obecnie na terenie Turcji, w dorzeczu 
Czorochi).
71 Sumbat Artanudżeli zmarł w 889 roku. 
72 Gurgen, otrzymał tytuł kuropałata w 881 roku.
73 Tao, prowincja południowo-zachodniej Gruzji, część historycznej Meschetii. 
W VIII wieku prowincja Tao polityczne przyłączyła się do królestwa Kartlii. Tu-
taj miały miejsce początki życia klasztornego w Gruzji; stąd też bierze początek 
królewska dynastia Bagrationów. 
74 Szawszeti, prowincja południowo-zachodniej Gruzji, część historycznej Me-
schetii.
75 Artaani/Artani, prowincja i twerdza południowo-zachodniej Gruzji, część hi-
storycznej Meschetii.
76 Ten właśnie Adarnese, który według Sumbata zmarł 896 roku. Е. Takaisz-
wili używa tytułu eristaw-eristawów, który odnosi do Aszotu, brata Adarnase. 
Eristaw-eristawów to władca obszernej prowincji, któremu powinni podlegać 
Eristawowie. 
77 Adarnase - Basili, zmarł w 945 roku.
78 Dawid (923-937), król Kartwelów. 
79 Aszot IV, zmarł w 939 roku.
80 Gurgen wielki, eristaw-eristawi.
81 Dawid mampali, zmarł w 943 roku. Konstantyn Porfi rogeneta nazywa go 
Wielkim.
82 Bagrat, magistros, eristawi, z 937 roku król Kartwelów, zmarł w 945 roku.
83 Po śmierci Aszota I, jego najstarszy syn Adarnase umocnił się w prowin-
cji Klardżeti w centrum Artanudzi. Jego potomkowie nazywani są Klardżami 
i Artanudzeli.
84 Aszot IV kuropałat, zmarł w 954 roku.
85 Sumbat, eristaw-eristawi, kurapalat, zmarł w 954 roku. W Iszchani jest 
wzmiankowany jako antipatos-patrykioz, budowniczy kościoła w Doliskana 
koło Artwini. 
86 Bagrat, eristaw-eristawi, król Kartwelów, zwany Regweni, zmarł 
w 994 roku. Według Takaiszwilego, regweni oznacza młody, niedoświad-
czony, głupi. Regweni to samowolny i zbuntowany wobec swojego senio-
ra; por. Sz. B a d r i d z e, SeniSvnebi bagrat bagrationi (994) re-

gvenad wodebulis biografiaze,  [bagrat III-s papis bagratis 

saxelis Sesaxeb], moambe, saqarTvelos mecnierebaTa akademia, 
61, № 2, (Tbilisi, 1971), 505-507.
87 Adarnase IV  kuropałat, zmarł w 983 roku.
88 Bagrat, eristaw-eristawi, W źródłach gruzińskich określany jest jako budow-
niczy kościołów, kolekcjoner świętych ksiąg. Uważa się, że to on dodał do Ży-
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wota Grzegorza Chadzti informację o cudzie świętych; por. E. T a k a i s z w i l i, 
sumbat daviTis Zis qronika tao-klarjeTis bagrationTa Sesaxeb, 
(Tbilisi, 1949), 86-88; W. D j о b a d z e, The Donor Reliefs and the Date of the 
Church Oski, Byzantinische Zeitschrift, 69 Band. April 1976. Heft 1. (39-62).
89 Dawid kuropałat, Wielki, król Tao, mepet-mepe - król królów. Dążył do zjed-
noczenia wszystkich ziem Gruzji w jedno potężne, scentralizowane państwo. 
Bagrat, który po kądzieli był następcą tronu abchaskiego, po meczu królem Kar-
tlii, został adoptowany przez króla. W 980 roku Bagrat III objął tron królów 
abchaskich. Po śmierci Dawida kuropałata (1001) Tao-Klardżeti połączyło się 
z pozostałymi krajami Gruzji.
90 Gurgen syn Gurgena, zmarł w 968 roku. 
91 Sumbat III Artanudżeli, eristaw-eristawi, zmarł w 988 roku. Według Kon-
stantyna Porfi rogeneta, ożenił się z córką swego wuja. Informacje o nim znajdują 
się Giorgi Merczule. Tytuł eristaw-eristawi wspomina czteroksiąg Parchalski, 
por. S. D ż a n a s z i a, konstantine porfirogenis cnobebi tao-klar-

jeTis bagrationTaA Sesaxeb, Sromebi, XVIII, (Tbilisi 1941), 79.
92 Demetre III (957-979) i Teodozja III (967-975) - królowie zachodniej Gruzji
93 Bagrat Bagrationi (978-1014), pierwszy król zjednoczonej Gruzji.
94 Tao, historyczna prowincja. Rzeka Banisckali dzieliła ją na dwie części 
- południową – Imier oraz północną – Amier; por. I. D ż a w a c h i s z w i l i, 
qarTveli eris istoria, II, (Tbilisi, 1970), 61.
95 Twierdza Panaskierti znajduje się w Tao. 
96 234 rok według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1014 rokowi we-
dług kalendarza juliańskiego. Ormiański historyk A r i s t a k e s  L a s t i w e r c i 
pisze: „Bagrat zmarł w 464 roku według ormiańskiego kalendarza, co odpowia-
da 1015 roku”; por. Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци, 
Перевод с древнеармянского, вступительная статья, комментарий 
и приложения К. Ю з б а ш я н а. (t. XIV, Москва, 1968), 114.
97 Hereti i Kachetia, wschodnie prowincje Wschodniej Gruzji zostały przy-
łączone do królestwa podczas panowania Bagrata III, w latach 1008-1010. 
Por. I. D ż a w a c h i s z w i l i, qarTveli eris istoria,  II,  (Tbilisi,  1970); 

T. Papuaszwili, hereTi istoriis sakiTxebi, (Tbilisi, 1970). 
98 Peris syn Dżodzika, którego Sumbat nazywa Gruzinem (Kartweli), we-
dług autora Matiane Kartlisaj, był natesawit taoseli, czyli pochodził 
z Tao, (q a r T l i s  c x o v r e b a , teqsti dadgenili yvela ZiriTa-

di xelnaweris mixedviT simon y a u x C i S v i l i s  mier, I, (Tbilisi, 
1955), 287.
99 W 1025 roku zmarł cesarz bizantyjski Bazyli II. Władcą został jego brat 
współrządzący z nim Konstantyn VIII.
100 Kutatisi, miasto w Zachodniej Gruzji. Stolica królestwa gruzińskiego, Tbilisi 
było wówczas w rękach arabskich emirów.
101 Król Bagrat IV panował w latach 1027-1072.
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102 W Gruzji istnieje kilka Tbeti. Tu mowa o kościele katedralnym w południo-
wo-zachodniej Gruzji, w prowincji Szawszeti.
103 Anczi, wieś w prowincji Klardżeti, siedziba biskupów.
104 Gurgen Klardzi Demetre, syn Gurgena VI, którego pierwszy król zjednoczo-
nego królestwa Gruzji Bagrat III wtrącił do twierdzy Panaskierti, gdzie zmarł. 
Jego syn wyemigrował do imperium. W Bizancjum zawsze w sposób ostenta-
cyjny przyjmował pretendentów do tronu,  przedstawicieli bocznych linii kró-
lewskiego rodu, którzy w dogodnym czasie przeciwstawali się prawowitym kró-
lom.
105 Roman III Argyros (968-1034), cesarz bizantyjski od 1028 roku jako pierw-
szy mąż cesarzowej Zoe (współrządzili razem).
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DAS GEORGISCHE MARTYRIUM THOMAS

von Sophia Vashalomidze
Halle (Saale)

Einleitung
 Im Jahre 52 gründete der heilige Apostel Thomas nach lokalen in-
dischen Überlieferungen in Malabar (Malankara) die ersten christlichen 
Gemeinden unter den dravidischen Brahmanen.1 Dabei errichtete er Kir-
chen, weihte Priester und erlitt im Jahre 72 in der Nähe von Madras das 
Martyrium. Sein Grab befi ndet sich nach indischer Tradition in Myla-
pore. Diese Überlieferung teilen alle orientalischen Christen Malabars, 
die sich nach dem Apostel als „Thomas-Christen“ bezeichnen. Die sy-
ro-malabarische, die syrisch-orthodoxe und auch die chaldäische Kirche 
führen sich auf die Verkündigung des heiligen Apostel Thomas zurück. Er 
ist eine zentrale christliche Figur des Nahen und Mittleren Ostens – von 
Syrien über den heutigen Irak bis nach Indien. Die christlichen Kirchen in 
diesem Teil der Welt bezeichnen sich daher auch als „Töchter des heiligen 
Thomas“. Das neue Testament kennt den Apostel Thomas nur unter dem 
aramäisch-griechischen Beinamen „Zwilling“ (Thomas „Didymos“: Joh 
11.16, 20.24, 21.2). Im syrischsprachigen Raum wurde er daneben auch 
Judas genannt.2 Die Entstehung dieses Eigennamens, eine Eigentümlich-
keit der syrischen Kirche, ist unklar.3 
 Der Kaukasus und insbesondere Georgien gehören auch zu der durch 
den heiligen Thomas beeinfl ussten Region. Deshalb greife ich hier die Ve-
rehrung dieses Heiligen in der Georgisch-Orthodoxen Kirche auf. Dabei 
geht es um einen ganzen Komplex von Fragen: Welche georgischen Qu-

Pro Georgia, 2012, t. 22, s. 47-58

1 Über die „dravidischen Brachmanen“ vgl. u. a.: M ü n s t e r, D., Postkoloniale Traditionen, eine 
Ethnografi e über Dorf, Kaste und  Ritual in Südindien. Bielefeld 2007: 152f.
2 Vgl. T u b a c h, J., Historische Elemente in den Thomasakten, in: Studien zu den Thomas-Christen 
in Indien [Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft; 33/2, hg. v. Jürgen Tubach und G. Sophia 
Vashalomidze, Halle 2006: 49–116, hier: 53.
3 Zum Eigennamen des Apostels vgl. G u n t h e r, J.: The Meaning and Origin of the Name „Judas 
Thomas“. In: Muséon 93, 1980, p.113–148. Vgl. in: T u b a c h, J., Ebenda.
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ellen über den Apostel gibt es und wie stellen sie ihn dar? Welchen Stel-
lenwert hat die Thomas-Verehrung in der heutigen georgisch-orthodoxen 
Liturgie? Worin liegen deren Ursprünge und wo sind die Zentren dieser 
Heiligenverehrung in Georgien? Durch diese Fragen wird hier versucht 
die gängige syrologische Perspektive auf Thomas’ Leben und Wirken um 
einen nicht unwesentlichen, kaukasiologischen Bezug zu ergänzen.

Georgische Quellen zum heiligen Thomas
 Die Verehrung, die dem Namenspatron der indischen Thomas-Christen 
auch in Georgien entgegengebracht wurde, schlug sich in verschiedenen 
georgisch-liturgischen Texten nieder. 
 Nach Tarxnišvilis „Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur“ 
fi nden wir drei verschiedene liturgische Textgattungen, die mit dem Apo-
stel Thomas verbunden sind.4 Vom „heiligen Apostel Thomas“ stammen 
angeblich eine bekannte Legendensammlung, die Erzählungen über Jesu 
Kindheit (syr., griech., lat., slav.), die Parallelen zu indischen Erzählstof-
fen aufweist und vermutlich in der Gegend von Nisibis verfasst wurde.5   
Tarxnišvili erwähnt Memoralia6 (georgisch mosaxsenebeli / Mosaxsene-
beli), das apokryphe Thomasevangelium7 sowie Fragmente der syrischen 
Thomasakten in georgischer Übersetzung8.
 Die Mosaxsenebeli des heiligen Apostels Thomas – georgisch cminda 
mocikuli toma – werden am 7. Juli („Der selige Apostel Thomas ging in 
das Haus Vežans“), am 3. Oktober („Als sie in der Welt herumwanderten“) 
und am 6. Oktober („Zu jener Zeit waren alle Apostel zu Jerusalem“) ge-
lesen. Sie sind neben anderen Memoralia, z.B. die des heiligen Johannes, 
des Evangelisten Lukas, sowie der Apostel Jakobus und Philippus, vor 
allem in georgischen Handschriften (H–341 sowie H–1347) enthalten.9
 Dass das Thomas Evangelium auch in Georgien zu den neutestamen-
tlichen Apokryphen gehört, wird auf einen Briefwechsel zwischen dem 

SOPHIA VASHALOMIDZE

4 Vgl. T a r c h n i š v i l i, M., A ß f a l g, J. Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur. Auf 
Grund des ersten Bandes der georgischen Literaturgeschichte von K. K e k e l i j e. Città del Vaticano 
1955: 347.
5 Als weiteres 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, 203–228; A d a m, A.: Die Psalmen des Thomas und das 
Perlenlied als Zeugnisse vorchristlicher Gnosis, BZNW 24, 1959; Nagel, P.: Die Thomaspsalmen des 
koptisch-manichäischen Psalmenbuches 1980). Es wird angenommen, dass sie von einem Schüler 
Manis, Namens Thomas, stammen. Da es aber dafür keine manichäischen Originalquellen gibt, steht 
einer Zuweisung an den Apostel Thomas nichts im Wege. Vgl. in: T u b a c h, J., Ebenda: 52.
6 Vgl. T a r c h n i š v i l i, M., A ß f a l g, J. Ebenda: 347.
7 Ebenda: 331f.; 33.
8 Ebenda: 344.
9 Vgl. T a r c h n i š v i l i, M., A ß f a l g, J., Ebenda: 347.
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Bischof Georg von Čqondidi und Euthymios von Iwiron zurückgeführt, 
der teilweise erhalten ist. Eine deutsche Redaktion dieser Dokumente be-
sorgte Peradze.10

 Darin fragt der Bischof im georgischen Iwiron-Kloster auf dem Athos 
beim heiligen Euthymios bzw. dessen Vater Johannes an, welche Texte in 
der byzantinischen Liturgie verboten sind: „Ich ersuche dich, theophorer 
Vater, lass mich die Bücher wissen, welche die heilige katholische Kirche 
nicht aufnimmt!“11 
 Die Antwort des Euthymios erfolgt im ersten Viertel des 11. Jahr-
hunderts, „viele Jahre nach dem Tode des Johannes“12 im Jahre 
1002. Euthymios erklärt darin neben neun weiteren Werken13 unter 
anderem auch die „Kirchengeschichte des Eusebius“ und die „Be-
kehrung Antiochiens“ für ketzerisch und verboten. Anstoßend schre-
ibt er, „gibt es noch […] das ‚Thomas Evangelium’ 14, auch dieses 
ist der Kirche fremd“15. Nach Tarxnišvili sind alle von Euthymios 
verbotene Bücher „in georgischer Übersetzung nahezu spurlos ver-
schwunden“16. Das betrifft auch ein von ihm für ketzerisch erklärtes 
Martyrium des heiligen Georg. Dies ist für Georgien, das ursprün-
glichste Land der Georgsverehrung, eher ungewöhnlich. Insofern 
verwundert es kaum, dass auch das Thomasevangelium in der geor-
gischen Kirchenliteratur nur einen untergeordneten Stellenwert be-
sitzt.
 Der enorme Einfl uss des heiligen Euthymios vom Athos auf die geo-
rgisch-orthodoxe Liturgie wird verständlich, wenn man bedenkt, dass er 
nach Julius Aßfalg zu den bedeutendsten altgeorgischen Schriftstellern 
gehört. Von 1002–1016 war er außerdem Abt des von seinem Vater, dem 
Fürsten Johannes Varazvače, gegründeten georgischen Iwiron-Klosters 
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10 Vgl. P e r a d z e, G., Ein Dokument aus der mittelalterlichen Literaturgeschichte Georgiens, in: 
Kyrios Heft 1, Vierteljahresschrift für Kirchen- und Geistesgeschichte Osteuropas. Königsberg 1936: 
74–79. Vgl. dazu auch: Ein Dokument aus der mittelalterlichen Literaturgeschichte Georgiens, in: 
„Die andere Welt“ – Grigol Peradse in Bonn vom (8.) 29. April 1925 bis 1. April 1932 [Georgica, Ze-
itschrift für Kultur, Sprache und Geschichte Georgiens und Kaukasiens 33]. Aachen 2010: 209–215.
11 T a r c h n i š v i l i, M., A ß f a l g, J., Ebenda: 331f.
12 Ebenda.
13 Ebenda:: 332ff.
14 Zum Thomas-Evangelium vgl. F i e g e r, M., Das Thomasevangelium: Einleitung, Kommentar 
und Systematik (EvThom), NTA NF 22. Munster 1991; Pat terson, St. J.: The Gospel of Thomas 
and Jesus. Sonoma 1993; Va l a n t a s i s, R.: The Gospel of Thomas. Rutledge (UK) 1997; Uro, 
R.: Thomas seeking the historical context of the Gospel of Thomas. London, New York 2003; 
P a g e l s, E.: Beyond Belief: The secret Gospel of Thomas. New York 2005.
15 Ebenda.
16 Ebenda.
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auf dem Berg Athos.17 Ekvtime Atoneli war bestrebt, möglichst viel grie-
chisch-byzantinische Literatur ins Georgische zu übersetzen.18 Heinz 
Fähnrich weist darauf hin, dass seine georgischen Übersetzungen viele 
Apokryphen enthielten, die andernorts der Vernichtung durch die Kirche 
zum Opfer fi elen.19 
 Einerseits machte ihn diese Rolle als Kulturmittler zwischen der byzan-
tinischen und der georgischen Orthodoxie zum Experten, der durch seine 
Entscheidung einen enormen Einfl uss darauf ausübte, welche Apokryphen 
auch in Georgien verschwanden. Gleichzeitig haben seine Übersetzungen 
andere vergleichbare Texte der Nachwelt in georgischer Übersetzung erhal-
ten, die in der übrigen Christenheit ansonsten vollständig verloren gingen. 
Leider gehört ausgerechnet das Thomasevangelium zu den Büchern, die 
auf seine Anregung hin auch in Georgien unterdrückt wurden.20 
 Eine völlig andere Situation fi nden wir im Zusammenhang mit den 
erhaltenen georgischen Übersetzungen der Thomasakten vor. Davon sind 
gemäß Tarxnišvili zwei Fragmente erhalten. Zum einen die „Lesung über 
die Wundertaten, die am 6. Oktober zur Verlesung gelangt“. Die auf den 
Apostel Thomas bezogene Passage lautet: „Zu jener Zeit befanden sich 
alle Apostel in Jerusalem. Sie teilten sich in die ganze Welt, damit jeder 
von ihnen in dem ihm zugefallenen Teile das Evangelium verkünde. Sie 
warfen das Los und Thomas Didymus fi el Indien zu“. Dieses Fragment 
liegt im Handschriftinstitut in Tbilisi (in der georgischen Handschrift 
A–649 auf den Seiten 26–30) vor.21 
 Die zweite Redaktion des gleichen Textes beginnt folgendermaßen: 
„Der selige Apostel Thomas ging nachts in das Haus des Vežans, des Soh-
nes des Inderkönigs, und siehe, alles erstrahlte von großem Lichte.“ Sie 
wird am 7. Juli verlesen und ist neben anderen Apokryphen Apostelge-
schichten in einer georgischen Handschrift (H–341) erhalten.
 Wir stehen also vor einem ambivalenten Befund. Während die erhalte-
nen georgischen Übersetzungen der syrischen Thomasakten als Mosaxse-
nebeli bzw. Memoralien in die georgisch-orthodoxe Liturgie gelangten, 
hat das Thomasevangelium aufgrund des Verdikts des heiligen Ekvtime 
Atoneli als neutestamentliche Apokryphe nur marginale Bedeutung.

SOPHIA VASHALOMIDZE

17 Vgl. A ß f a l g, J., Euthymios vom Athos, in: K a u f h o l d, H. (Hrsg.), Kleines Lexikon des Chri-
stlichen Orients. Wiesbaden 2007: 160f.
18 Vgl. F ä h n r i c h, H., Geschichte Georgiens von den Anfängen bis zur Mongolenherrschaft. 
Aachen 1993: 35.
19 Ebenda: 37.
20 Vgl. T a r c h n i š v i l i, M., A ß f a l g, J., Ebenda: 332.
21 Ebenda: 44.
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 Um die Ursache dieser Ambivalenz in der liturgischen Bedeutung der ver-
schiedenen auf den Apostel Thomas referierenden georgischen Textgattun-
gen zu verstehen, ist ein kurzer allgemeiner Exkurs zu den syrischen Thoma-
sakten angebracht. Im Anschluss werde ich auf sprachliche und inhaltliche 
Besonderheiten im so genannten georgischen Martyrium Thomas’ eingehen.

Exkurs zu den Thomasakten
 Zu Beginn des 3. Jahrhunderts22 entstand eine anonyme Sammlung 
von zum Teil lose zusammengefügter Geschichten, die von Thomas’ Mis-
sion in Indien handeln.23 Der syrische Text24, dessen älteste erhaltene 
Handschrift aus dem 5./6. Jh.25 stammt, wurde kurz nach ihrer Entste-
hung auch ins Griechische26 übertragen. Die griechische Übersetzung 
repräsentiert ein älteres Textstadium als die erhaltene syrische Fassung, 
die bereits der späteren Orthodoxie angepasst wurde. Dieser Befund än-
dert jedoch nichts an der Tatsache, dass die griechische Version aus dem 
Syrischen übersetzt wurde und nicht umgekehrt.27 
 Die Thomasakten sind nicht nur auf Syrisch und Griechisch vollstän-
dig erhalten, sondern es existierten Bearbeitungen des Stoffes auf Late-
inisch, Koptisch, Ge‘ez, Arabisch, Armenisch28 und wie erwähnt, eben 
auch auf Georgisch.29 

DAS GEORGISCHE MARTYRIUM THOMAS

22 Zur Datierung der Akten in die erste Hälfte des 3. Jh./zu Beginn des 3. Jh. n. Chr. vgl. u. a. S e -
g a l, J. B., Emessa. “The Blessed City.” Oxford 1970: 35–44 D r i j v e r s, H. J. W., „Edessa“, in: 
Theologische Realenzyklopädie TRE IX (1982), 277–288, hier: 282f.
23 Vgl. T u b a c h, J., Ebenda:  51.
24 W r i g h t, W., Apocryphal Acts of the Apostles I/II (1871. Repr. 1968 und 1990): 172–333; 146–
298 [T./Übs.]; B e d j a n, P., AMSS III (1892. Repr. 1968): 3–175; Textauswahl: J a n s m a, T., 
A Selection from the Acts of Judas Thomas. Leiden 1952; zu den erhaltenen syrischen Handschriften 
vgl. K l i j n, A. F. J., The Acts of Thomas. Leiden 1962: s..1–4.
25 Palimpsest aus dem Katharinenkloster auf der Sinaihalbinsel (Cod. Sin.Syr.30), Fragmente (vgl. 
K l i j n, A. F. J., Ebenda: VIII), Edition: Acta Mythologica Apostolorum ed. A. S m i t h Lewis 
(Horae Semiticae 3) 1904: 195–228/ (Horae Semitica 4) 1904: 223–241 [T./Übs.] und F. C. B u r -
k i t t, in: Select Narratives of Holy Women ed. A. S m i t h  Lewis (Horae Semiticae 9) 1900: 23–44 
[syr.T. 27–39/Übs.: 40–44]. Vgl. in: T u b a c h, J., Ebenda: 51.
26 B o n n e t, M., Acta Apostolorum Apocrypha II.2 (1903. Repr. 1959 und 1972), p.99–291; L i -
p i n s k i, M. Konkordanz zu den Thomasakten (BBB 67) 1988; T h o m p s o n, J. D., A critical 
concordance to the New Testament Acts: Acts of Thomas (The computer Bible 95) 2000; zur Textge-
schichte vgl. K l i j n, A. F. J., Ebenda: 4–7. Vgl. in: T u b a c h, J., Ebenda.
27 Vgl. dazu: T u b a c h, J., Ebenda.
28 Vgl. u.a. K l i j n, A. F. J., Ebenda: 8–13; E s b r o e c k, M. Van, Les actes apocryphes de Thomas 
en version arabe, in: ParOr 14 (1987): 11–77; G a r i t t e, G., La passion arménienne de saint Thomas 
l’apôtre et son modèle grec, in: Muséon 84 (1971): 151–195. Vgl. in: T u b a c h, J., Ebenda.
29 G a r i t t e, G., Le martyre géorgien de l’apôtre Thomas, in: Muséon 83 (1970): .497–532; Ders., 
The Georgian Narrative of the Martyrdom of St.Thomas, in: J. N. Farquhar - G. Garitte, The Apostle 
Thomas in India according to the Acts of Thomas (1972), p.77–84. Vgl. T u b a c h, J., Ebenda.
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 Wegen ihres gnostisch beeinfl ussten Inhalts, der sich besonders in 
Gebeten und Hymnen30 artikulierte, wurden die Thomasakten auch bei 
den Manichäern31 und anderen häretischen Gruppen32 gewiss  aufge-
nommen. Von besonderer Bedeutung für die Religionsgeschichte des 
syro-mesopotamischen Raumes waren das ‘Hochzeitslied der Lichtjung-
frau’33 und das für die Forschung bedeutendere „Perlenlied“34. Diese 
beiden ursprünglich selbständigen Hymnen fl ochte der Verfasser in die 
Akten ein. Um dem Verdacht latenter Häresie zu entkommen, wurde der 
Text daher häufi g im großkirchlichen Sinn rezensiert und anstößige Pas-
sagen weggelassen. Nach Jürgen Tubach bietet von den 21 griechischen 
Handschriften nur eine den vollständigen Text der Akten (einschließlich 
des Perlenliedes) und eine weitere den Text ohne das Perlenlied. In den 
restlichen Handschriften fehlen längere Passagen35. Die alten Überset-
zungen tragen nicht selten den Charakter einer Bearbeitung oder einer 
Nacherzählung des Originals. Von der griechischen Version des Perlen-
liedes gibt es noch eine paraphrasierende Bearbeitung durch Niketas von 
Thessaloniki.36 Obwohl die Akten spätere theologische Normen nicht 
vollständig erfüllten, wurden sie in den Gemeinden gern gelesen. Die 
georgischen Bearbeitungen sind bis heute Bestandteil der Liturgie.

Das georgische Martyrium Thomas
 Die georgische Version des Martyriums Thomas ist ein typisches Be-
ispiel für in der georgischen-orthodoxen Liturgie noch heute bedeutende 
Teile der Thomasakten. Es wird am 7. Juli in georgischen Kirchen noch 
heute verlesen.37 Die Entstehungszeit des verloren gegangenen georgi-
schen Originals ist umstritten, wird aber auf einen Zeitraum zwischen 

30 Vgl. insgesamt dazu P l ü m a c h e r, E., Apokryphe Apostelakten. Stuttgart 1978: 39ff.
31 Vgl. K l i j n, A. F. J., Ebenda: 20ff.; 52; Nagel, Apokryphe Apostelakten [Anm.8]: 171ff.
32 Vgl. P o i r i e r, P. H., L’Hymne de la Perle des Actes de ThomaIntroduction, texte, traduction, 
commentaire.: Louvain-la-Neuve 1981: 280ff.; K l i j n, A. F. J., Ebenda: 21.
33 Zum ‘Hochzeitslied’ (Kap. 6–7) vgl. G e r l e m a n, G., Bemerkungen zum Brautlied der Tho-
masakten, in: ASTI 9 (1973): 14–22; M a r c o v i c h, M., The Wedding Hymn of Acta Thomae, 
in: Illinois Classical Studies 6 (1981): 367–385 = Ders., Studies in Graeco-Roman Religions and 
Gnosticism (1988): 156–173; K r u s e, H., Das Brautlied der syrischen Thomas-Akten, in: OrChrP 
50, 1984: 291–330; J. M. L a F a r g u e, Language and Gnosis (1985): .91–129. Vgl. in T u b a c h, 
J., Ebenda: 57.
34 Ein Hymnus (Kap. 108–113) liegt nur in einer syrischen und griechischen Handschrift vor. Vgl. 
dazu B e y e r, Kl., Das syrische Perlenlied. Ein Erlösungsmythos als Märchengedicht, in: ZDMG 
140, 1990: 234–259. 
35  Vgl. K l i j n, A. F. J., The Acts of Thomas. Leiden 1962: 4.
36 Vgl. T u b a c h, J., Ebenda.
37 Vgl. T a r c h n i š v i l i, M., A ß f a l g, J., Ebenda: 347.
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dem 6. und 8. Jahrhundert eingegrenzt.38 Es liegt jedoch eine Abschrift 
aus dem 11. Jahrhundert vor, die am „Kekelije-Handschriften-Institut“ 
in Tifl is aufbewahrt wird und die vor allem Martyrien von Kalenderhe-
iligen beinhaltet.39 Neben dem Martyrium des heiligen Apostels Thomas 
in Indien (S. 240–260) enthält die Handschrift (H–341) unter anderem 
auch das Martyrium des heiligen Apostels Philip in der Stadt Iufrim 
(S. 213–240) und die Beschreibung der Apostel (S. 260–305). 
 Eine vollständige georgische Edition besorgte Ciala Kurcikie.40  
Sie enthält auch das so genannte Vermächtnis41, anhand dessen Iova-
ne Ucbadmčxreḳali als Abschreiber identifi ziert wurde.42 Die gesamte 
Handschrift ist stark beschädigt und besteht aus mehreren Fragmenten. 
Unumstritten ist, dass sie ein Kompendium von Abschriften mehrerer 
Schreiber darstellt. Unklar ist dagegen, wie viele Personen daran bete-
iligt waren. Die Zahlen schwanken zwischen zwei bis fünf beteiligten 
Skribenten. Die einfl ussreichste Unterteilung stammt von Paul Peeters. 
Er vermutete, dass die Handschrift (H–341) von drei verschiedenen Per-
sonen abgeschrieben wurde. Nach ihm hätte Ucbadmčxreḳali das Tomas 
Martyrium nicht abgeschrieben.43 Kurcikie, einer der besten Kenner der 
Handschrift, erhebt keine Einwände gegen Peeters drei Skribenten. Aller-
dings hält er dessen Unterteilung für artifi ziell und sieht dafür keine Be-
gründung vorliegen, die einer Textkritik standhielte. Er geht stattdessen 
davon aus, dass der Schreiber des Vermächtnisses, Ucbadmčxreḳali auch 
das Martyrium Thomas’ abgeschrieben habe.44

 Nichts desto trotz haben wir im georgischen Martyrium Thomas’ eine 
anonyme Übersetzung von Auszügen der syrischen Thomasakten vor 
uns. Gerard Garitte wies in seinem kurzen Kommentar zur englischen 
Textedition nach, dass Inhalt und Wortlaut der erhaltenen syrischen, grie-
chischen, armenischen und georgischen Versionen weitgehend überein-

38 Vgl. K u r c i k i  e, C. (Hg.), Kartuli versiebi apoḳripebisa mocikulta šesaxeb (IX–XI saukune-
ebis xelnacerta mixedvit). Tbilisi 1959: 039.
39 Vgl. Beschreibung N, Analecta Bollandiana fasc. 1/2, 1926: 70f.; Beschreibung der Handschriften 
von H-Phond von georgischen Staatlichen Museum [sakartvelos saxelmcipo muzeumis kartul xelna-
certa H pondis aceriloba; 1], Tbilisi 1946: 247.
40 Vgl. K u r c i k i  e, C. (Hg.), Ebenda: 14–20.
41 Ebenda: 197.
42 Vgl. K e k e l i j e, K., P e e t e r s, P., La passion géorgienne des SS. Théodore, Julien, Eubulus, 
Malcamon, Mosimus et Salamanes [Analecta Bollandiana, t. XLIV, faks. 1/2. Bruxelles, 1926], Mi-
momxilveli, I. Tbilisi 1926: 281. Beschreibung der Handschriften von H-Phond von georgischen 
Staatlichen Museum [sakartvelos saxelmcipo muzeumis kartul xelnacerta H pondis agceriloba; 1], 
Tbilisi 1946: 247.
43 Vgl. P e e t e r s, P. Beschreibung N, Analecta Bollandiana fasc. 1/2, 1926: 70.
44 Vgl. K u r c i k i  e, C. (Hg.), Ebenda.
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stimmen.45 Allerdings merkt er an, „likewise the reading of the Georgian 
Acts is regularly more in accord with the Armenian than other recensions 
of the Acts.“46 Armenische und georgische Version stehen in engem Zu-
sammenhang. 
 Alles in allem ist der georgische Text weitgehend eine wortwörtli-
che Entsprechung der armenischen und griechischen Texte. Anhand 
Kurcikies linguistischer Analyse lässt sich festhalten, dass der Text den 
Sprachnormen des klassischen Georgisch folgt. Dabei weist die georgi-
sche Version jedoch einige grammatikalische Fehler und sprachliche Be-
sonderheiten auf, von denen ich hier nur einige zentrale Beispiele darstel-
len will. Bei der Anrede wird wie im Armenischen und im Griechischen 
der Nominativ anstelle des korrekten Vokativs gebraucht. Die Schreibung 
einiger Personennamen lehnt sich dagegen griechischen Vorbildern an. 
Des Weiteren bleiben einige Sätze unvollendet, was Kurcikie auf syn-
taktische Eigenheiten der griechischen Sprache zurückführt.47  
 Der georgische Text stimmt nahezu wörtlich mit dem Ende der sy-
rischen Thomasakten (Seite 155 [Ende)]–170) überein.48 Angesichts 
Kurcikies linguistischen Befunden erweist sich allerdings die daraus 
abgeleitete Annahme Helmut Waldmanns, „dass nämlich der georgische 
Text eine getreue Wiedergabe des Endes des ursprünglichen echten [syri-
schen] Berichtes von Thomas’ ganzem Leben darstellt“49, als weitgehend 
unbegründet. Obwohl Kurcikie Übereinstimmungen mit der armeni-
schen und der syrischen Version nicht verschweigt, sprechen seine lin-
guistischen Befunde generell eher für die Bearbeitung einer griechischen 
Vorlage.
 Inhaltlich gibt der georgische Text des Martyriums des heiligen Apostels 
Thomas in Indien die Gefangennahme, die Haft, das Verhör durch den indi-
schen König und den Tod des Apostels wieder. Am Ende gibt es auch einen 
Hinweis auf die Entführung seiner sterblichen Überreste nach Mesopota-
mien. Als der König in einer magischen Zeremonie einen seiner Söhne mit 
Hilfe der Gebeine des Apostels heilen will, muss er feststellen, dass diese 

45 Vgl. G a r i t t e, G.: The Georgian Narrative of Martyrdom of St. Thomas. In: Farquhar, 
J. N.; Garitte G.: The Apostle Thomas in India According to the Acts of Thomas. [The Syrian Chur-
ches Series (ed. by Jacob Vellian, Vol. I]. Kottayam 1972: 77–84.
46 Vgl. G a r i t t e, G. Ebenda: 78.
47 Vgl. K u r c i k i  e, C. (Hg.), Ebenda: 076f.
48 Vgl. dazu G a r i t t e, G.: Le martyre géorgien de l’apôtre Thomas. In: Le Muséon 83, 1970: 151 
sowie Wa l d m a n n, H.: Der Königsweg der Apostel in Edessa, Indien und Rom [Wissenschaftliche 
Reihe; V]. Tübingen 21997: 139.
49 Vgl. Wa l d m a n n, H.: Ebenda.
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aus dem Grab entfernt worden waren. Er heilt den Sohn mit dem Staub aus 
dem Grab und bekehrt sich anschließend zum Christentum.50

Der Apostel Thomas in Georgien
 An dieser Stelle stellt sich die Frage, in welchem Zusammenhang der 
Apostel Thomas mit dem georgischen Christentum steht. Eine erste Inspi-
ration zur Lösung des Problems, wie der Apostel Thomas nach Georgien 
kam, gibt uns bereits der Inhalt des georgischen Thomas Martyriums. 
Wie wir schon festgestellt haben, berichtet der Text von der Überführung 
seiner Gebeine nach Mesopotamien – Suva-mdinareTa maT; wörtlich: 
„inmitten der Flüsse“.
 Nach Tubach, ist nun die Stadt Edessa in syrischer Tradition recht früh 
auf bemerkenswerte Weise mit dem Apostel Thomas verbunden worden. 
Er tritt in keinem Bericht als Missionar Edessas auf, das bleibt seinem 
Schüler Addai vorbehalten. Thomas kommt erst als Toter in die Stadt se-
iner Wahl, als seine sterblichen Überreste von Indien nach Edessa über-
führt werden. Daher gilt Edessa seit dem 4. Jh. als die heilige Stadt des 
Apostels Thomas.51 Weil Edessa rasch zu einem Zentrum der syrisch-
sprachigen Christenheit wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass die syri-
schen Thomasakten edessenischen Ursprungs sind.52 Dessen ungeachtet 
ist bekannt, dass Bischof Ibas von Edessa für die aus Indien oder Parthien 
überführten Reliquien des Apostels eine eigene Kirche erbauen ließ. 
 Aus der Verehrung seiner Reliquien ergibt sich auch die gesuchte Ver-
bindung zwischen dem Apostel Thomas und Georgien. Seit dem frühen 
14. Jahrhundert beherbergt die Sioni Kathedrale (სიონის ეკლესია) in 
Tbilisi verschiedene wertvolle Reliquien. Neben dem Weinrebenkreuz 
der heiligen Nino zählt dazu auch der angebliche Schädel des Apostels 
Thomas, der dort von der georgisch-orthodoxen Apostelkirche (auch 
Orthodoxe Kirche Georgiens, georgisch qarTuli marTlmadidebe-

li da samociqulo eklesia kartuli martlmadidebeli da samocikulo 
eklesia) als Reliquie verehrt wird. Die heilige Nino ist eine den Aposteln 
gleichgesetzte junge Frau, die im frühen 4. Jahrhundert das Christentum 
nach Georgien brachte, also die Apostelin Georgiens. Beide Reliquien, 

50 Vgl. dazu georg. Handschrift.
51 Vgl. K l i j n, A. F. J., Ebenda: 304 und K i r s t e n, E.: „Edessa“. In: RAC 4, 1959: 571, 577f., 
593. Vgl. in: T u b a c h, J., Ebenda: 55.
52 Vgl. B r e m m e r, J. N.: The acts of Thomas: Place, Date and Women. In: Ders.: The Apocryphal 
Acts of Thomas. [Studies on Early Christian Apocrypha; 6]. 2001: 74–77, hier: 77. Vgl. T u b a c h, 
J., Ebenda.
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sowohl das Kreuz der Apostelin Nino als auch der Schädel des Apostels 
Thomas, sind in Schreinen in der Hauptikonostasse der Kathedrale unter-
gebracht.
 Die Sioni-Kathedrale wurde nach dem Berg Zion in Jerusalem be-
nannt und ist der Jungfrau Maria gewidmet. Neben der Sveti-Cxoveli-Ka-
thedrale und der Džvari-Kirche in Mcxeta ist sie eine der heiligsten Stätte 
der georgischen Orthodoxie. Heute ist die Kathedrale Sitz des Patriarchen 
der georgischen orthodoxen Apostelkirche und Erzbischofs von Mcxeta-
Tbilisi, Ilia II. 
 Die Frage, wie der angebliche Schädel Thomas’ nach Georgien kam, 
ist genauso ungeklärt, wie seine Echtheit, die durchaus fraglich ist. Be-
ide Fragen sind in unserem Zusammenhang allerdings von nachrangiger 
Bedeutung. Wir können auf das Theorem des amerikanischen Soziologen 
William Isaac Thomas zurückgreifen: „Wenn die Menschen Situationen 
als wirklich defi nieren, sind sie in ihren Konsequenzen wirklich.“53 Inso-
fern wird deutlich, dass der Schädel nur als Reliquie verehrt wird, weil er 
von den Gläubigen für echt gehalten wird. Durch seinen besonders bedeu-
tenden Aufbewahrungsort in der Ikonostasse der georgisch-orthodoxen 
Hauptkathedrale wird seine Reliquie damit gleichsam zu einem der zen-
tralen symbolischen Fundamente der georgischen orthodoxen Apostel-
kirche. Diese Bedeutung kommt aber auch dem Apostel Thomas zu, der 
durch die Reliquienverehrung neben der georgischen Bekehrerin Nino 
und dem heiligen Georg eine wichtige Identifi kationsfi gur der georgi-
schen Kirche ist, obwohl er zu seinen Lebzeiten nachweislich nie selbst 
in Georgien weilte.
 Bleibt noch die Frage nach den Ursprüngen der Thomasverehrung in 
Georgien zu klären. Um es gleich zu sagen, sie liegt weitgehend im Dun-
keln. Aber aus den bisher zusammengetragenen Ergebnissen können dazu 
einige aufgeklärte Vermutungen abgeleitet werden.
 Mit großer Sicherheit steht fest, dass eine missionarische Verbindung 
zwischen dem Apostel Thomas und Georgien nicht besteht; denn die Ein-
führung des Christentums in Georgien wird üblicherweise auf die heilige 
Nino und abweichend von dieser Tradition auf die Apostel Andreas und 
Simon, aber auch auf den armenischen Bekehrer „Gregor den Erleuchter“ 
zurückgeführt.54

53  Vgl. W i l l i a m I., T., D o r o t h y S. T., The Child in America: Behavior Problems ans Programs. 
Knopf 1928: 572.
54 Vgl. T a r x n i š v i l i, M., Die Legende der Heiligen Nino und die Geschichte des georgischen 
Nationalbewusstseins. In: Byzantinische Zeitschrift 40. Leipzig, Berlin. 1940: 48–75. 
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 Wahrscheinlich ist, dass die Verehrung des Apostels durch syrische 
Vermittlung in Georgien eindrang. Der Zusammenhang zwischen syri-
schem und georgischem Christentum ist weitgehend bekannt und blickt 
auf eine lange Tradition zurück. So wäre es denkbar, dass die Dreizehn 
syrischen Väter, die um die Hälfte des 6. Jahrhunderts den endgültigen 
Übergang Georgiens zum Christentum vollendeten, die Thomastradi-
tion aus Syrien mitbrachten. Gegen die Hypothese eines syrischen Ur-
sprungs sprechen allerdings Kurcikies linguistische Befunde, wonach 
die Vorlage der georgischen Bearbeitung offenbar auf Griechisch ab-
gefasst war. Für die These spricht andererseits, dass die Verehrung des 
Apostel Thomas im 6. Jahrhundert bereits stark in Edessa verankert war 
und dass sich vor allem die Thomasakten, vermutlich edessenischen Ur-
sprungs, in der georgisch-orthodoxen Liturgie durchsetzten. Nach dem 
bisherigen Forschungsstand wären deren erste georgische Übersetzun-
gen im 6. Jahrhundert angefertigt worden, was wiederum auffallend mit 
der Wirkungszeit der Dreizehn syrischen Väter in Georgien überein-
stimmt. 
 Andererseits ging die Tätigkeit der Dreizehn syrischen Väter nach 
den vorhandenen Quellen auf die Anregung des georgischen Königs Par-
sman VI. (542–557) zurück. Damit war eine möglicherweise von ihnen 
importierte Verehrung des Apostels Thomas wahrscheinlich eher auf die 
georgische Oberschicht und einen kleinen Kreis des höheren Klerus be-
schränkt. Aufgrund dessen wäre sie im Verlauf verschiedener Fremdher-
rschaften (persisch, arabisch, mongolisch) weniger vital gewesen, als be-
ispielsweise die Tradition der heiligen Nino. Diese war offenbar eher ein 
Unterschichtenphänomen und konnte sich daher als Untergrundströmung 
erhalten. Im goldenen Zeitalter Georgiens unter den Regierungen von 
David IV. dem Erbauer (1089-1125) bis zu seiner Tochter der heiligen 
Königin Tamar (1184-1213) konnte Nino dadurch sogar zur zentralen 
georgischen Identifi kationsfi gur aufsteigen, die nach Tarxnišvili sogar die 
Entstehung des georgischen Nationalbewusstseins einleitete.
 Der „importierte“ Apostel Thomas eignete sich dagegen kaum für 
eine derartige Rolle als Identitätsstifter und wäre deshalb im Laufe der 
turbulenten Geschichte Georgiens immer stärker an den Rand gedrängt 
worden. Dies hätte einen Niedergang der auf ihn bezogenen Texttradition 
hervorgerufen. Die Ablehnung des Thomasevangeliums durch Ekvtime 
Atoneli im 11. Jahrhundert wäre damit nur als endgültiger Höhepunkt 
eines langsam fortschreitenden Bedeutungsverlustes des Apostels Tho-
mas erklärbar.
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 Neben dem syrisch-orthodoxen wäre noch ein anderer Ursprung der 
Thomastradition in Georgien denkbar. Außer der syro-malabarischen und 
der syrisch-orthodoxen führt auch die chaldäische Kirche ihre Entste-
hung auf die Verkündigung des Apostels Thomas zurück. Nun sind chal-
däische Christen bereits frühzeitig in Georgien belegt und heute gibt es 
in Georgien eine chaldäische Diaspora mit über viertausend Gläubigen. 
Allerdings erscheint es relativ unwahrscheinlich, dass der Einfl uss einer 
religiösen Minderheit im alten Georgien derart stark war, dass sich ihr 
Begründer zu einem allgemein verehrten Heiligen und sogar zum symbo-
lisch-religiösen Fundament der georgischen Orthodoxie entwickeln kon-
nte. Daher ist die syrische Herkunft der Thomastradition in Georgien von 
beiden genannten Möglichkeiten wahrscheinlicher.

Zusammenfassung und Ausblick
 Die Verehrung des heiligen Apostels Thomas ist in Georgien ein 
sehr ambivalentes Phänomen. Einerseits führt er in Bezug auf die auf 
ihn referierenden kirchlichen Texte eher ein Schattendasein, wenn man 
dies mit der Situation in der syro-malabarischen oder syrisch-orthodoxen 
Tradition vergleicht. Andererseits gehören sein angeblicher Schädel zu 
den zentralen Reliquien und seine Person damit zum symbolischen Fun-
dament der georgisch orthodoxen Apostelkirche. Sein Einfl uss erstreckt 
sich damit eben auch auf den transkaukasischen Raum.
 Allerdings konnten zu der Frage, wie es dazu kam, hier nur einige erste 
Ideen, Thesen und Anhaltspunkte holzschnittartig präsentiert werden. Für 
ein vollständiges Bild der Apostelverehrung innerhalb des christlichen 
Orients ergeben sich daraus aber weitreichende Forschungsperspektiven, 
die jedoch nur in enger Kooperation zwischen Syro- und Kaukasiologen 
zu lösen wären. 
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MARIOLOGIA GRUZIŃSKA1

napisał Michel van Esbroeck*

 Nie można mówić o mariologii gruzińskiej bez uprzedniego zwró-
cenia uwagi na szczególną pozycję tego Kościoła na chrześcijańskim 
Wschodzie. Jeśli chodzi o księgi liturgiczne, święta i literaturę maryjną, 
to Kościół gruziński posiada w tym względzie od XI wieku całkowitą 
wspólnotę z Kościołem bizantyjskim, mając jedynie kilka uzupełnień 
dotyczących ikon czczonych w Rosji. Odwołując się do prac dotyczą-
cych realiów bizantyjskich, to można w nich znaleźć równocześnie realia 
mariologii gruzińskiej (por.: J. Ledit, Marie dans la liturgie de Byzance, 
Paris, 1976; A. Salaville, Marie dans la liturgie byzantine ou gréco-sla-
ve, [w:] H. d u  M a n o i r, Maria, Paris, 1949, I, s. 249-251). Teotokiony 
gruzińskie, występujące po heirmosach rozpoczynających każdą pieśń 
kanonu liturgicznego jutrzni i po troparionach, powinny być wydawane 
równolegle z tekstem greckim. Pierwsze słowa heirmosów były transli-
terowane z greki literami gruzińskimi, a tematy maryjne są identyczne, 
aż do zachowania tej samej liczby sylab dla prawie czterystu schema-
tów poetyckich (E. M e t r e w e l i, Zlispirni da RmrTismSobli-

sani, Tbilisi, 1971). Takie pokrewieństwo z tradycją grecką nie istnieje 
w żadnym innym Kościele wschodnim. Prawie wszystkie manuskrypty 
pochodzą z X wieku, podczas gdy zachowane wzorce greckie są młodsze 
o dwa wieki. Okres bezpośredniej bizantynizacji miał miejsce w XI wieku. 
Jednakże Gruzini mieli kontakt ze środowiskiem palestyńskim, w którym 
Andrzej z Krety (660-740) i Jan z Damaszku (zm. 756) stworzyli formę 
hymniczną kanonu. Jest rzeczą charakterystyczną, że homilie maryjne 
tych autorów zostały przetłumaczone na język gruziński, jak i homilie 

Pro Georgia, 2012, t. 22, s. 59-69

* Michel van Esbroeck SJ (1934-2003) bolandista; (por:.Samir K h a l i l, Michel van Esbroeck, SJ 
(1934-2003), le collegue et l’ami, dans Collectanea Christiana Orientalia, vol. 2, 2005, p. 409-440; 
B. L o u r i é et A. M o u r a v i e v, Scrinium, 2: Universum Hagiographicum. Mémorial R. P. Michel 
van Esbroeck, s. j. (1934–2003), Saint-Pétersbourg, 2006).
1 Tytuł oryginału: Mariologie géorgienne, s. 1-11; tłumaczenia dokonano z maszynopisu autorskiego.
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Sofroniusza, Jana z Tesaloniki i Jerzego z Nikomedii. Wystarczy odwo-
łać się do dzieła M. G e e r a r d a (Clavis Patrum Graecorum, Turnhout, 
1974-1979, II-III) i Grzegorza Peradzego (Die alt-christliche Literatur 
in der georgischen Überlieferung, „Oriens Christianus“, 25-26:1928-
1939–28:1931), wymieniających gruzińskie przekłady greckich autorów. 
Można do nich dodać Teodora Synkellosa (Nr 7935), wymienionego pod 
datą 2 lipca w kolekcji katolikosa Eudeimona Czhetidze (1557-1578), 
który odnowił menologion przetłumaczony w całości już w epoce Dawi-
da Odnowiciela (XI wiek). Ten ścisły paralelizm z tradycją bizantyjską 
nie pozbawia jednak Kościoła gruzińskiego całej serii własnych rysów, 
które zachowały się jedynie w Gruzji. Historia Kościoła gruzińskiego jest 
długa i skomplikowana. Jeszcze bardziej niż Kościół melchicki, Kościół 
gruziński stale pozostawał w orbicie wpływów Bizancjum. Kościół mel-
chicki posiada wyraźne korzenie syryjskie i różni się bez wątpienia od 
maronitów bronionych przez monoteletów na początku VII wieku (por.: 
S. B r o c k, An Early Syriac Life of Maximus the Confessor, „Analecta 
Bollandiana”, 91:1973, s. 345). Przeciwnie, Gruzja zachowuje w ciągu 
całego VI wieku ślady ścisłych związków z polityką religijną Zenona 
i Atanazego, a także z ofi cjalną polityką Justyniana, wbrew tradycji or-
miańskiej, która nigdy nie łączyła się z Justynianem. Od czasów Mar-
cjona i Leona Gruzini wraz z Ormianami przeciwstawiali się Soborowi 
Chalcedońskiemu, ale szybko stali się zwolennikami Henotikonu za Ze-
nona i Anastazego. Sprzeciw ten miał swe źródło we wspólnej zależności 
obu Kościołów Kaukazu od Jerozolimy, gdzie opór wobec Soboru Chal-
cedońskiego koncentrował się wokół kultu maryjnego w Getsemani, od 
16 do 18 stycznia. Literatura gruzińska zachowała ślady symbiozy, które 
zaniknęły w Grecji. Gruzini zachowali również teksty maryjne z czasów 
Justyniana, które nie zostały zachowane przez Ormian, ani też przez Gre-
ków. W czasach monoteletyzmu Gruzini przyjęli wygnanego Maksyma 
Wyznawcę i byli wrażliwi na jego tragiczny los, byli bardziej ortodoksyj-
ni niż Bizantyjczycy. Także w okresie ikonoklazmu Gruzini byli tak orto-
doksyjni, że jeden biskup z Krymu uważał za właściwe przyjąć święcenia 
biskupie w Mcchecie, a nie w Konstantynopolu. Celem ukazania tego, co 
mariologia zachowała dzięki Gruzinom, należy wymienić pewne teksty, 
które gdzie indziej zaginęły w późniejszych epokach. Następnie należy 
prześledzić dane z heortologii, a w końcu dokonać analizy maryjnych 
wezwań cerkwi oraz analizę fresków i ikon.
 Literatura – przed Soborem Efeskim. Zamierzamy przywołać sześć 
wspaniałych świadectw: 
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 1. Homilia Euzebiusza z Aleksandrii na Zaśnięcie, która w najstar-
szej wersji przetłumaczonej z greki w dwóch miejscach zachowała ślady 
homoiousios. Jej oryginał, pochodzący z IV wieku, nie powinien budzić 
wątpliwości, skoro cały fragment tej homilii zawiera obietnicę uczynioną 
Marii przez Jezusa podczas Wniebowstąpienia, że przyjdzie po Nią sam, 
a nie pośle anioła lub archanioła. Obietnica ta jest wyraźnie przywołana 
w modlitwie do Bogurodzicy, odmawianej na początku Transitus i za-
wartej właśnie w zabytkach gruzińskich (M. v a n  E s b r o e c k, Ver-
sion geéorgienne de l’homélie eusébienne CPG 5528 sur l’Ascension, 
„Orientalia Christiana Periodica”, 51:1985, s. 291, 293; tenże, Apocry-
phes géorgiens de la Dormition, „Analecta Bollandiana”, 91:1973, s. 57, 
64). Trudno jest umiejscowić to opowiadanie w kadrach święta Zaśnięcia 
w IV wieku, gdyż żadne opowiadanie o Zaśnięciu nie było jeszcze 
w obiegu.
 2. Dokładniej, starożytność śladów idei Zaśnięcia w najstarszych 
tekstach gruzińskich można wykazać poczynając od zbieżności między 
tekstami etiopskim, greckim i irlandzkim, ale poczynając od etiopskiego 
i syryjskiego, a najstarszymi zachowanymi fragmentami w tekstach gru-
zińskich (M. v a n  E s b r o e c k, Les textes littéraires sur l’Assomption 
avant le dixième siècle, [w:] F. B o v o n i inni, Les Actes apocryphes des 
Apôtres, Genève, 1981, s. 265-264).
 3. Homilia Melecjusza z Antiochii na Zwiastowanie, wydana w 1944 
roku przez I. A b u l a d z e (reprint: „Šromebi”, 3:1982, s. 261-265). Au-
tentyczny cytat z Efrema, brak tytułu Theotokos, pytania stawiane przez 
anioła, nacisk położony na królestwo, które nadejdzie w pełni z Mesja-
szem w Samarii i Judzie oraz zachęta Boga według Flp 2, wszystko to 
pozwala uznać tę homilię za autentyczną.
 4. W pierwszej części dyptychu o odnalezieniu relikwii świętego Ste-
fana w 415 roku, zachowanym jedynie w języku gruzińskim, Kajfasz za-
rzuca Stefanowi, że uważa Marię za Theotokos! (M. v a n  E s b r o e c k, 
Jean VI de Jérusalem, „Analecta Bollandiana”, 102:1984, s. 102). To 
sformułowanie i znaczenie Marii, ogłoszone przez Sobór Efeski, nie są 
od siebie zbytnio oddalone w czasie.
 5. Inny tekst, częściowo dobrze zachowany w języku gruzińskim 
i ponadto wydany w języku greckim, to Wyznanie Teodozego. W tym 
wypadku dziewicze macierzyństwo Marii zajmuje centralne miejsce, aby 
stwierdzić synostwo Boże Jezusa. Tekst ten wymienia Żyda Teodozego, 
przyjaciela chrześcijanina Filipa, prawdopodobnie – według tekstu – „za 
czasów Justyniana”. Członkowie synagogi w Tyberiadzie, jak się wydaje, 
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pytają Marię o przodków Jezusa. Maria kończy swą opowieść opisem 
Zwiastowania. Przy końcu tej opowieści kolegium kapłańskie uznaje Je-
zusa za Arcykapłana (wersje grecka, gruzińska i słowiańska zostały wy-
dane przez G. Z i f f e r a w Rzymie metodą daktylografi czną). Wydanie 
w pewnym stopniu krytyczne opublikował w 1945 roku S. Kubaneisz-
wili (M. v a n  E s b r o e c k, Les plus anciens homéliaires géorgiens, 
Louvain-la-Neuve, 1971, s. 201-202). Zagadkę archeologiczną synago-
gi „chrześcijańskiej” w Tyberiadzie ilustruje doskonale ten tekst z epoki 
przedefeskiej, mówiąc o sponiewieraniu nawróconego z judaizmu Józefa, 
księcia Tyberiady (J. M o r e a u, Observations sur l’hypomnestikon bi-
blíon ̉Ioséppou, „Byzantion”, 25-27:1955-1957, s. 241-276: V. C. C o r -
b o, Cafarnao, Jérusalem, 1975, I, s. 168).
 6. Przedefeskie świadectwa nie pozwalają zapomnieć, że istnieje także 
słynna homilia Proklosa o Bogurodzicy, chociaż forma przekładu wskazu-
je na epokę Zenona. Trzeba wspomnieć przede wszystkim o Protoewange-
lii Jakuba, znanej przynajmniej w dwóch wersjach gruzińskich, z których 
jedna została wydana przez G. G a r i t t e  i uzupełniona fragmentami 
z palimpsestów, a druga nie jest jeszcze wydana. Ta ostatnia harmonizuje 
fragmenty dotyczące Zwiastowania, zgodnie z tekstem Ewangelii Łuka-
sza. Należy uznać, że kronika z Aleksandrii, którą papirus Goleniszczew 
odnosi do V wieku, używa już zharmonizowanej formy Protoewangelii 
Jakuba (M. v a n  E s b r o e c k, Les plus anciens homéliaires géorgiens, 
s. 276-277, 292-296). Dorzućmy, że poważny problem stawia fakt, iż 
Boże Narodzenie jest także świętem maryjnym: należy przeto zwrócić 
uwagę na autentyczne homilie Grzegorza z Nyssy i Grzegorza Teologa. 
Znana jest także duża ilość maryjnych Chrysostomica. Prawdopodobnie 
jedne lub drugie są autorstwa Jana II Jerozolimskiego, ale jeszcze nie 
można tego udowodnić. Poza tym większość tych tekstów znana jest 
w języku greckim.
 W okresie między Efezem i Chalcedonem należy prawdopodobnie 
uznać za pierwszego mówcę Hezychiusza Jerozolimskiego, którego dwie 
homilie maryjne niedawno zostały wydane po grecku i są one pierwszym 
echem Soboru Efeskiego (A. A u b i n e a u, Hésychius de Jérusalem, 
Bruxelles, 1978, s. 118-205). Poza dwoma homiliami na Hypapante, za-
chowanymi w języku greckim, jest jeszcze jedna zachowana jedynie w 
języku gruzińskim i wydana przez G. G a r i t t e (L’homélie géorgienne 
d’Hésychius de Jérusalem sur l’Hypapante, „Muséon”, 84:1971, s. 361-
372). Typowo jerozolimski charakter przywoływanych toponimów oraz 
nieliczne fragmenty dotyczące samej Marii, wskazują na autentyczność. 
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Wydaje się, że błędnie przypisano do tego samego okresu homilię gru-
zińską, która doszła do nas pod imieniem Nino z Gruzji. Jej tematem jest 
Narodzenie, ale kontekst przekracza całkowicie te ramy, ponieważ oma-
wia wydarzenia od Wcielenia do Krzyża. Zamieszkanie niestworzonej 
Światłości w łonie Dziewicy ma akcenty wyraźnie nestoriańskie. Ponadto 
tekst jest wyraźnie uzależniony od zaginionego wzorca ormiańskiego. Je-
śli wiadomo, że przed przejściem z literatury ormiańskiej pod wpływem 
aftartodoketyzmu w 555 roku pisarze antiocheńscy mieli przewagę, to 
można przyjąć, że właśnie w tym kontekście należy umieścić homilię 
Nino (M. v a n  E s b r o e c k, Les plus anciens homéliaires géorgiens, 
s. 305-306). Starożytne święto Bogurodzicy, zwane Synaksa, pochodzi 
z włączenia Zwiastowania w centrum tematu Narodzenia także w wielu 
Chrysostomica.
 W epoce Henotikonu należy wziąć pod uwagę tok homilii maryjnej 
przypisywanej Grzegorzowi Cudotwórcy. Wiadomo, że Grzegorz Cudo-
twórca, według panegiryku Grzegorza z Nyssy miał wizję Bogurodzicy 
i św. Jana świadczącego o prawdzie krótkiego Symbolu wiary trynitarnej. 
Inaczej niż w ormiańskim, a przede wszystkim w greckim, w gruzińskim 
trzy homilie o Bogurodzicy pozostały na początku homiliarza liturgicz-
nego, chociaż następnie zostały zapisane pod datą 25 marca. Trzecia 
z tych homilii jest w istocie alfabetycznym kanonem greckim o 24 stro-
fach, o bardzo archaicznej budowie, której tekst grecki może zostać zre-
konstruowany, zwłaszcza początkowe litery, wyłącznie dzięki tekstowi 
gruzińskiemu. Odpowiednik grecki, przypisywany Grzegorzowi z Nyssy, 
zachował się w jednym kodeksie z Sycylii. Porównanie pozwala stwier-
dzić związek oryginału z ideologią Henotikonu dzięki paralelom z homi-
lią Proklosa oraz zawierającym wszystkie warianty tekstu manuskryptem 
greckim Vaticanus 1431, kolekcji wyraźnie henotyckiej. Mało tekstów 
wskazuje lepiej, że tradycja gruzińska przechowała bardzo zniszczone 
dziedzictwo greckie (M. v a n  E s b r o e c k, Les plus anciens homélia-
ires géorgiens, s. 275-276, 292-295). Jest prawdopodobne, że pewna ilość 
innych tekstów, zresztą zachowanych w języku greckim pod imionami 
Jana Chryzostoma lub Atanazego, pochodzi właśnie z tej epoki. Opór 
wobec Chalcedonu koncentrował się w Getsemanii w dniach świętowa-
nia Zaśnięcia według kalendarza koptyjskiego. Pozostały na ten temat 
świadectwa Ormian i Koptów, mówiące o dacie 16 i 18 stycznia. Jednak-
że po dwudziestu miesiącach Juwenaliusz odzyskał kontrolę nad Jerozo-
limą i imperator Eudocjusz nawrócił się in extremis na ortodoksję. Za 
Zenona rozpowszechniło się dzieło zwane „Wielkim Zaśnięciem Dziewi-
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cy”, zachowane w sześciu księgach w językach syryjskim i arabskim. 
Według tego utworu Bogurodzica przechodzi z Betlejem na Syjon, a póź-
niej do Getsemanii. Wpływy w tej kompozycji środowisk zarówno Efezu, 
jak i Synaju, a także przypisanie jej Janowi Ewangeliście, świadczy 
o woli zwolenników Henotikonu spodobania się całemu światu bez pod-
kreślania rozbieżności. W tym układzie tradycja gruzińska zachowuje 
zagubione gdzie indziej cechy redakcji bardzo ortodoksyjnej, przede 
wszystkim w systemie koptyjskim, później w samym systemie Henotiko-
nu, a w końcu świadectwa szczególne dla okresu imperatora Maurycego. 
Przeto tylko Gruzini zachowali ślady święta Zwiastowania Joachimowi 
i Annie 16 stycznia, i umieszczają dedykację monasteru Chozewity 
18 stycznia: otwarcie tego miejsca kultu maryjnego miało miejsce jesz-
cze za Leona I około 470 roku (G. G a r i t t e, Le calendrier palestino-
géorgien du Sinaiticus 34, Bruxelles, 1958, s. 132-134). Jednak ten temat 
i data prowadzą na fałszywy trop celebracji koptyjskiej w Gestemanii, 
a nie ortodoksyjnej. Ponadto pod datą 13 sierpnia Gruzini zachowali jesz-
cze inny tekst, który oparty jest o Psalm 131,8 i żywot Proroka Jeremia-
sza, przypisywany Pseudo-Epifaniuszowi lub Pseudo-Doroteuszowi. 
Podstawowa idea tego utworu głosi, że Bogurodzica jest prawdziwą Arką 
Przymierza, uratowaną przez Proroka Jeremiasza bezpośrednio przed 
zniszczeniem pierwszej świątyni i ukrytą w Kathisma (obecnie Bir al-
Qadisma), trzy mile od Betlejem. Za czasów Juwenaliusza pewna niewia-
sta Ikelia zbudowała tuż po Soborze Chalcedońskim fundację na tym 
miejscu, gdzie Maria miała odpoczywać podczas drogi z Betlejem 
(G. G a r i t t e, Le calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34, s. 301; 
M. v a n  E s b r o e c k, Nouveaux apocryphes de la Dormition conservés 
en géorgien, „Analecta Bollandiana”, 90:1972, s. 363-369). Fundacja 
„Spoczynek Prawdziwej Arki Marii” miała czytanie liturgiczne w ka-
drach Zaśnięcia, jak i monaster Chozewity, i bez wątpienia brała udział w 
przezwyciężeniu monofi zyckiej symboliki procesji liturgicznej z Betle-
jem do Getsemanii. Bardzo trudno jest umiejscowić dokładnie epokę 
opowieści o świątyni w Lyddzie: tekst ten mówi nam o Apostołach budu-
jących pierwszą świątynię Marii w Lyddzie. Sama Bogurodzica udziela 
im rad i sama daje gwarancję, pozostawiając swój wizerunek na jednym 
z pilastrów. Znacznie później, w epoce Bazylego, świątynia otrzymała 
relikwie św. Grzegorza (M. v a n  E s b r o e c k, L’histoire de l’église de 
Lydda dans deux textes géorgiennes, „Bedi Kartlisa”, 35:1977, s. 109-
131). Chodzi tutaj także o reakcję jednego z licznych monasterów przy 
świątyni Świętego Syjonu, Domu Bogurodzicy, pierwszej świątyni par 
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excellence Pięćdziesiątnicy i miejsca Zaśnięcia według zwolenników He-
notikonu, których polityki religijnej Gruzini nie akceptowali. Ze względu 
na podobieństwo z cudem z czasów Justyniana, gdy Bogurodzica objawi-
ła się na pilastrze Świętego Syjonu, można doszukać się w tym epizodzie 
wydarzenia z około 560 roku. Jednakże z powodu podobieństwa osób 
budujących świątynię do postaci z Ewangelii Nikodema, można pokusić 
się o przesunięcie tej daty aż do początków V wieku. Tradycja gruzińska 
posiada też tekst historii Eutymiusza pod tytułem „Życie Juwenaliusza” 
(Manuskrypt Kutaisi 3, f. 376-378). Mówi on o znalezieniu w Grobie 
Bogurodzicy relikwii Jej szaty i pasa, które początkowo znajdowały się 
w Chalkopratea. Dawniejszy opis znał to wydarzenie i przypisywał je 
Eudocjuszowi, wiążąc cześć dla relikwii z osobą Juwenaliusza i wprowa-
dzając postacie Dionizego Areopagity, Tytusa, Tymoteusza i Hieroteusza. 
Opowieść podnosi problem znaczenia relikwii w prawosławiu. Jednak 
opowieść ta jest uzależniona także od tradycji bizantyjskiej. Nie można 
tego powiedzieć o Transitus Pseudo-Bazylego, zachowanym tylko w ję-
zyku gruzińskim (M. v a n  E s b r o e c k, L’Assomption de la Vierge 
dans un Transitus pseudo-Basilien, „Analecta Bollandiana”, 92:1974, 
s. 125-163). Nic nie jest bardziej obcego niż właśnie ta tradycja w stosun-
ku do tradycji bizantyjskiej i ormiańskiej. Tradycja zbudowana jest na 
bazie dni tygodnia, włączając umycie nóg Apostołom przez Bogurodzicę 
jako naśladowanie Jej Syna. Sobota to droga z Syjonu do Jerozolimy po 
palmę, we wtorek nocą podróż do Betlejem, w środę powrót do Syjonu, 
w czwartek zgromadzenie się Apostołów na Syjonie, w piątek Zaśnięcie 
i przeniesienie do grobu, w sobotę post Apostołów i w niedzielę Wniebo-
wzięcie. Ta lektura Pseudo-Bazylego jest wyznaczona na 14 sierpnia. 
Jednakże występuje w kalendarzu także 15 sierpnia w święto Zaśnięcia 
i 17 sierpnia w święto Wniebowzięcia. Ustalenie daty święta, które po-
czątkowo było ruchome, koincyduje z dedykacją Nea, czyli Nowej Świą-
tyni Justyniana, zbudowanej tuż obok Świętego Syjonu w 543 roku. Tekst 
gruziński jest prawdopodobnie jedynym zachowanym na temat ceremo-
nii zainspirowanej przez Justyniana. Przypisanie dzieła Bazylemu uza-
leżnione jest od faktu odwoływania się do Bazylego podczas pierwszych 
manifestacji antychalcedońskich, czego ślady zachowały się w tekstach 
ormiańskich (Manuskrypt Erewań 948, f. 36-37), w homilii na Hypapan-
te. Podstawową tezą najstarszych wystąpień jest stworzenie świata w śro-
dę, a Zwiastowanie i Zaśnięcie również miało miejsce w tym dniu, odwo-
łując się przy tym do starego kalendarza kapłańskiego w Biblii. Teza ta 
została formalnie odrzucona w Transitus z epoki Henotikonu i fragment 
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dotyczący znaczenia niedzieli zawsze fi guruje w najbardziej rozpo-
wszechnionych greckich apokryfach, zachowanych pod imieniem Jana 
Ewangelisty (BHG 1055), znanych zresztą w języku gruzińskim w póź-
niejszej epoce. Bazyli jest autorytetem przywołanym dla święta Zaśnię-
cia, ustanowionego przez Justyniana, jak również dla listu dotyczącego 
relikwii św. Jerzego w Lyddzie. Zresztą Justynian zabronił świętowania 
razem Bożego Narodzenia i Epifanii 6 stycznia. Ten zwyczaj jerozolim-
ski nabrał charakteru dogmatycznego, ponieważ stał się w ormiańskich 
pismach Pseudo-Bazylego i Pseudo-Efrema symbolem zjednoczenia 
dwóch natur po Wcieleniu. Ormianie wprowadzili całą antologię argu-
mentacji dotyczącej identyczności dat. Równocześnie znaleziono dla 
czytań Bożego Narodzenia antologię przeciwną w kolekcji gruzińskiej, 
której struktura wykazuje, że ma ona swe źródło w tej samej tradycji, 
którą podkreślają Ormianie. Ponadto jedynie Gruzini zachowali list im-
peratora Justyniana, dotyczący celebrowania święta Wprowadzenia do 
Świątyni 2 lutego, a nie 14 lutego (M. v a n  E s b r o e c k, La Littre de 
l’empereur Justinien sur l’Annonciation et la Noël en 561, „Analecta 
Bollandiana”, 86:1968, s. 351-371). Sam Justynian wyznaczył także datę 
Zwiastowania na 25 marca. List z 560 lub 561 roku sprzeciwia się serii 
świąt Bogurodzicy i Jana Chrzciciela, występujących co trzy miesiące: 
25 grudnia, 25 marca i 25 czerwca i 25 września. Odpowiedź na ten list, 
zachowana w języku ormiańskim, ustala datę dokumentu zachowanego 
w języku gruzińskim. Z epoki imperatora Maurycego jedynie Gruzini za-
chowali zabytek maryjny najwyższej klasy, Życie Bogurodzicy, napisany 
przez Maksyma Wyznawcę (M. v a n  E s b r o e c k, Maxime le Confes-
seur, Vie de la Vierge, Louvain, 1986, CSCO 478-479). Tekst ten, bardzo 
długi, posiada wszelkie cechy dające prawo uznać go za dzieło teologa 
klasy Maksyma Wyznawcy, w przeciwieństwie do późniejszej historio-
grafi i bizantyjskiej pochodzenia palestyńskiego (S. B r o c k, An Early 
Syriac Life of Maximus the Confessor, „Analecta Bollandiana”, 91:1973, 
s. 290-346). Całe dzieło ma tonację prorocką, bazującą na tekstach Pwp 
32 i Ps 44, zastosowanych do Bogurodzicy. „Życie Bogurodzicy” daje 
opis wydarzeń od Zwiastowania Joachimowi aż do ukoronowania w nie-
bie oraz omawia losy relikwii z Blacherne i z Chalkopratea, przy czym te 
ostatnie omówione są ogólnikowo. Tekst jest z pewnością wcześniejszy 
od Teodora Synkellosa, który go już znał, to znaczy sprzed 622 roku, być 
może sprzed 610 roku. Wśród wielu cech charakterystycznych występu-
jących w tym dziele odnotujmy głos niebieski poprzedzający Zwiastowa-
nie, gdy Maria była jeszcze w Świątyni. Motywacja wychowania dziecka 
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w Świętym Świętych wytłumaczona jest wprost przez cudowne zrodze-
nie z niepłodnej kobiety i starego ojca. Zrodzenie to było znane kapła-
nom, którzy nie mogli nie uznać ślubu dziewictwa, przez który Joachim 
i Anna ofi arowali dziecko. Zdecydowali, przez losowanie wśród ubiega-
jących się znanych starców i znalezienie kapłanów zdolnych rozwiązać 
dylemat: jak nie skalać Świętego Świętych i zachować dziewictwo? 
W ten sposób również przeciwnik nie poznał prawdy o zrodzeniu Dzie-
wicy, o czym kapłani mogli dowiedzieć się z Księgi Izajasza. Maksym 
Wyznawca usprawiedliwia się przez przykład Grzegorz z Nyssy, wyko-
rzystując Protoewangelię Jakuba, ale po dojściu do epizodu z Jezusem 
w Świątyni opuszcza narrację Tomasza o dziecięctwie jako niezgodną 
z Ewangelią. Większość tekstów o Marii jest szeroko ilustrowana w sztu-
ce: Współodkupicielka, Orędowniczka przed Synem, dziewictwo przed, 
w czasie i po narodzeniu jest podkreślone w sposób bardziej formalny. 
Wszystkie teksty są mocno powiązane z kultem relikwii z Blacherne, 
przy czym opowiadanie o znalezieniu ich przez Galbiosa i Kandydosa 
powtórzone jest w całości. Całość utworu doskonale odpowiada końco-
wemu okresowi panowania Maurycego, być może fundacji przez niego 
świątyni w Getsemanii, która nie oparła się atakowi Persów w 614 roku. 
Trzeba zaznaczyć, że wśród czytań liturgicznych na dzień dedykacji 
świątyni 23 października, występuje fragment z Życia Bogurodzicy. Li-
turgiczne zastosowanie czytania jest prawdopodobnie znacznie później-
sze od samego Życia. Odnotujmy, że Życie zostało sparafrazowane w ję-
zyku greckim w X wieku przez Jana Geometrę, a Symeon Metafrastes 
zapożyczył z Życia fragment wstępu i opowiadanie o odnalezieniu reli-
kwii maryjnych koło Kafarnaum. Zapamiętajmy w końcu, że imperator 
w chwili ustalania daty święta Zaśnięcia na dzień 15 sierpnia, świętował 
w tym samym czasie dziesięciolecie swego panowania. W tymże czasie 
zmienił też procesję z Blacherne do Chalkopratea, zapoczątkowaną 
w Konstantynopolu przez bardzo henotyckiego, jeśli nie monofi zyckiego 
Tymoteusza I w 511 roku. Rzeczywiście, dwie relikwie mające początko-
wo znaczenie dla Konstantynopola, jak i odpowiednik szaty ze Świętego 
Syjonu z jednej strony i pas z Getsemanii z drugiej oraz geografi a Kon-
stantynopola naśladują dobrze różnicę obu świątyń jerozolimskich. Ża-
den z tych zabytków nie dotarł do nas bez udziału starożytnej literatury 
gruzińskiej. W Gruzji zachowała się także hymnografi a maryjna o nie-
zwykłym bogactwie. Dwa święta, 2 lipca dla Blacherne i 31 sierpnia dla 
Chalkopratea, mają aż do dziewięciu kanonów liturgicznych na zmianę, 
których greckie wzorce zaginęły. Trzeba też dodać, że teotokiony gruziń-
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skie, kończące każdą pieśń kanonu, są zdumiewająco podobne do części 
poetyckich Żywota Bogurodzicy Maksyma Wyznawcy. To od VIII wieku, 
wraz z Andrzejem z Krety, Janem z Damaszku, Jerzym z Nikomedii 
i Germanosem z Konstantynopola, repertuar przekładów gruzińskich za-
czął koincydować z grecką tradycją bizantyjską, skądinąd już znaną. Jest 
jednak prawdopodobne, że w kanonach liturgicznych na dzień święta 
Nea Sion lub na zgromadzenie Apostołów w Betlejem 13 sierpnia, wystę-
puje anonimowy kontakion, zaginiony w języku greckim, przekształcony 
następnie w formę kanonu. Odnotujmy, że w 551 roku brano pod uwagę 
jeszcze homilię biskupa Piotra Jerozolimskiego, zachowaną jedynie 
w języku gruzińskim (M. v a n  E s b r o e c k, L’homélie de Pierre de 
Jérusalem et la fi n de l’origénisme palestinien, „Orientalia Christiana Pe-
riodica”, 51:1985, s. 39-59). Fragment dotyczący Zwiastowania jest 
szczególnie interesujący dla mariologii. Równolegle istnieje homilia 
o Bogurodzicy, przypisywana Epifaniuszowi z Salaminy (A. S z a n i -
d z e, sinuri mrawalthavi, Tbilisi, 1954, s. 46-54). Zawiera ona ostry 
atak na orygenistów, paralelny do tekstu Piotra. Zdaje się, że została przy-
pisana Epifaniuszowi, gdyż zwykłą homilią na Narodzenie jest BHG 
1143, ciągle zajmująca swoje miejsce w paralelnych tekstach ormiań-
skich. W tym samym zbiorze występują dwie homilie na święto Zaśnię-
cia, reprezentujące bez wątpienia pozostałości tego, co później zaginęło 
w języku gruzińskim w okresie Henotikonu, lub też zostało prawie całko-
wicie usunięte w późniejszym okresie. Początkowy okres nadał główne 
znaczenie Świętemu Syjonowi: trzeba tu wymienić homilię Jana z Bolni-
si, zachowaną w języku gruzińskim, która daje nam klucz do archaiczne-
go stanu święta wrześniowego: dedykacja świątyni Świętego Syjonu 
14 września i świątyni katholike 15 września. Święty Syjon jako „matka 
wszystkich Kościołów” pozostaje w relacji do dedykacji z 394 roku 
(M. v a n  E s b r o e c k, Jean II de Jérusalem et les cultes de la Sainte 
Sion, de S. Etienne et de la Croix, „Analecta Bollandiana”, 103:1984, 
s. 107-125). W epoce Henotikonu lub też nieco wcześniej, słowo katholi-
ke dało na Kaukazie katolikos i Święty Syjon stał się świątynią Zaśnięcia, 
jak świadczy o tym „Sionoba” z 15 sierpnia w dzisiejszym kalendarzu 
liturgicznym. Ściślej, najstarsze świątynie zbudowane za czasów króla 
Wachtanga Gorgasali nazywają się Święty Syjon (Cmida Sioni): również 
Bolnisi (V wiek); w Tbilisi do dzisiaj katedra katolikosa nazywa się Sio-
ni; Ateni, gdzie program ikonografi czny fresków w szczególny sposób 
opisuje całe życie Bogurodzicy. Freski pochodzą z XI wieku, ale ujaw-
niają starszy program, gdyż sama świątynia pochodzi z około 600 roku. 

MICHEL VAN ESBROECK

Pro Georgia vol. 22.indd   68 20-06-2013   09:53:07



69

Samszwilde (759-777), Dżigawri (VIII-IX wiek), Ciarchi (XI wiek), 
Chirta (1679 rok) noszą nazwę Święty Syjon, Sioni dało też nazwę wsi. 
Zaśnięcie stało się więc oznaką własnego kultu w autonomii Kościoła 
gruzińskiego. W aktualnym roku liturgicznym występuje około dwudzie-
stu świąt maryjnych. Do świąt 25 marca, 2 lipca, 15 sierpnia i 31 sierpnia 
dodano jeszcze Narodzenie Marii 8 września, Wprowadzenie do Świąty-
ni 21 listopada, Zaśnięcie św. Anny 25 lipca, Poczęcie przez Annę Bogu-
rodzicy 9 grudnia, Opiekę Matki Bożej 1 października, święto Synaksy 
w Miasenach, święto Zwycięstwa nad ikonoklazmem 1 września, święto 
Ikony Iwierskiej 12 lutego, 27 kwietnia i 22 października, święto ikony 
„Źródło” (z Konstantynopola) 30 kwietnia, święto Ikony Kazańskiej 
8 lipca i 22 października, święto Ikony „Krzak Gorejący” 4 września oraz 
święto Ikony Jerozolimskiej 12 października. Wśród cerkwi można doli-
czyć się prawie siedemdziesięciu poświęconych Dziewicy. Ikony Bogu-
rodzicy nie są w Gruzji zbyt liczne. Ikona z Chachuli jest bardzo czczona, 
ale jej ozdoby zaginęły po zajęciu Gruzji przez Rosję. Zaśnięcie jest 
znacznie częstszym przedstawieniem niż ikona samej Bogurodzicy 
(M. v a n  E s b r o e c k, Gruziński program ikonografi czny Zaśnięcia 
Bogurodzicy, „Pro Georgia”, 20:2010, z. 20, s. 5-15). W porównaniu 
z przedstawieniami bizantyjskimi ikony gruzińskie są subtelniejsze, nato-
miast prawie wszystkie freski są datowane na okres ostatecznej bizanty-
nizacji.

Z języka francuskiego przełożył 
Henryk Paprocki
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THE “PHENOMENOLOGY” OF THE CAUCASIAN SCHISM

by Nikoloz Aleksidze
Oxford

 The “Armeno-Georgian philology”, as the South Caucasian studies 
was usually labeled in the Soviet and post-Soviet scholarship, was espe-
cially keen on studying the History of the Armenian and Georgian Church 
relations. Out of varied problems that the history of the Caucasian Church 
history presents, the key and the focal topic is the so-called schism be-
tween the Armenian and Georgian Churches that took place at the outset 
of the seventh century. The publication of the Book of Letters in Tpilisi in 
the beginning of the twentieth century gave a new impetus to the scholar-
ly attention towards the issue.1 The amount of scholarly work produced 
on this subject is truly vast both in Georgian and Armenian and western 
scholarship.2 As a result of multiple and varied approaches towards the 
question a certain scholarly consensus has been formed around the topic 
of the “schism”, which, in a rather schematic way, can be summarized as 
follows: The South Caucasian kingdoms of Albania, Armenia and Ibe-
ria were Christianized roughly around the same time in the beginning 
of the fourth century. Soon, at the outset of the following century, their 
own respective alphabets were created, which gave a fresh impulse to 
the development of their national literary traditions. The doctrinal accord 

1 Girk‘ T‘łt‘oc‘, Tpilisi, 1901; The Book of Letters is a corpus of correspondences of the Armenian 
Church with the neighbouring Churches, i.e. Greek, Syriac, Persian, Georgian and Albanian. The 
Armeno-Georgian correspondence, which refl ects the scandalous process of separation, constitutes 
the central part of the Book of Letters.
2 For some of the main studies see: epistoleTa wigni [The Book of Letters] ed. Z. A l e k s i d z e, 
Tbilisi: Mecniereba, 1968.; Z. A l e k s i d z e, religiuri situacia meeqvse saukunis kavka-

siaSi, [The Religious Situation in the Sixth Century Caucasus] Matsne 1 (1974), 103-110; Arseni 
Sapareli, ganyofisaTÂs qarTvelTa da somexTa, [On the Severance of the Georgians and 
Armenians] ed. Z. A l e k s i d z e, Tbilisi: Mecniereba 1980; N. G a r s o i a n, L’église Arménienne 
et le grand schisme d’Orient, (Louvain: P e e t e r s, 1999), 283-355; I. J a v a x i š v i l i, История 
церковного разрыва между Грузией и Арменией в начале VII века [History of the Ecclesiastical 
Schism between Georgia and Armenia in the Beginning of the Seventh Century] Sankt Petersburg, 
1908; B.L. Z e k i y a n, Rupture Arméno-Georgienne au VII siècle,  Revue des Etudes Arméniennes 
16 (1984), 162; N. A k i n e a n, Kiwrion kat‘ołikos vrac, Vienna, 1910. 
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in terms of the three Ecumenical Councils (Nicaea, Constantinople, and 
Ephesus) was fi rm between the Churches until the very end of the sixth 
century when a major scandal broke out between the Armenian and Geo-
rgian Churches over the Chalcedonian defi nitions. The Georgians under 
the tough leadership of katholikos Kyron (or Kiwrion/Kirion) broke off 
from the communion with the Armenians thus undermining the centuries 
of unity and accord between the two nations. As a result of the separation, 
the Armenian and Georgian churches resumed their independent develop-
ment by building up their “national” doctrinal and political stands.3 
 Although this sounds as a rather plausible story, the Georgian and 
Armenian narratives vary drastically, as almost no point in the above 
sketched account is agreed, moreover this general plot is often woven by 
nationalistic and ideological fabrics. Out of many vexed questions I shall 
elaborate on the problem of the separation of these two Churches, the so-
called “Caucasian schism”. The reason behind this is not only the fact that 
this process is the single most richly documented event in the Caucasian 
Church history, a coherent interpretation of which sheds some additional 
light both on the history before the separation and its aftermath, but also 
because the separation remains one of the most misunderstood topics of 
the Late Antique Caucasian history. 
 The “schism” became the ultimate hallmark of the history of the South 
Caucasian Churches, both in medieval Armenian historiography and in 
the modern scholarship. Just as the title of the present article suggests the 
“schism” was made into a phenomenon that affected too many branches 
of the Christian Caucasian studies. The whole Late Antique and Medieval 
Caucasian Church history was viewed through the lenses of the “schism”. 
As a result of such a conceptualization of the Caucasian Church history 
we received a major watershed not only in the ecclesiastical develop-
ment in the region, but also in terms of culture and politics. A wide range 
of conclusions have been drawn from this conceptualization, including 
dating, interpretation and contextualization of various sources, both nar-
rative and liturgical. The same conceptualization overwhelmed the study 
of all aspects of medieval Georgian culture, whether architecture, textual 
criticism, theology, political history and so on.4 The “Caucasian schism” 
became the central concept of the Caucasian studies and no study of the 

3 For the formation of the Armenian national Church tradition see: N. G a r s o i a n, L’église, 
355-399. 
4 See for example, S.H. R a p p, Studies in Medieval Georgian Historiography: Early and Texts and 
Eurasian Contexts, Leuven: P e e t e r s, 2003.
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South Caucasian history would avoid mentioning the “schism”. Inevitably 
the same concept became ideologically loaded and boosted a scholarly or 
less scholarly struggle around the interpretation of the preconditions and 
the aftermath of the separation. Regrettably even though many questions 
have been posed concerning all aspects around the schism, the very pro-
blem of the existence of such a phenomenon as a schism has never really 
been challenged. It was a given framework in which the historical nar-
rative was and is still developed. Therefore the questions that I shall try 
to present are as follows: What exactly do we mean when we speak of a 
schism? What was its nature? Why do we call it a schism? To what extent 
are we, or can we be objective when studying this event and its echoes in 
the medieval and contemporary Caucasus?
 We should probably be more precise with the terminology used and 
question the legitimacy of the usage of the term “schism”. “Schism” im-
plies the pre-existence of some sort of a hierarchical unity, a collapse of 
a single hierarchy. As a popular expression says, every heresy is a schism, 
but not all schism is a heresy. When we say “schism” in our context this 
implies that some sort of a hierarchy was torn. In the correspondence 
with the Georgians, schismatic aspiration was not the main charge against 
Kyron from the Armenian side. Kyron was blamed of communing with 
the Nestorians, of expelling the Armenian bishop from his diocese and 
fi nally of adhering to the Council of Chalcedon but at no point is Kyron 
accused of intentionally “dividing the body of Christ”, of having separa-
tist intentions, and indeed, according to the surviving documents, Kyron 
was least interested in a scandal or strained relations with the Armenians. 
Kyron has not declared, nor has he expressed any inclination that he and 
his Church are leaving the communion with the Armenians, but rather 
the Armenian prelates anathematized him, on which, as a matter of fact, 
Kyron did not respond with an anathema. Therefore “schism” is a rather 
problematic term if we look at the immediate documents emanating from 
this scandal. 
 But the usage of “schism” becomes much more convenient if we trust 
later Armenian testimonies that have virtually nothing to do with the state 
of affairs presented by the actual opponents. These authors like to present 
the whole story as the collapse of a single hierarchy due to the arrogance 
of one single person – Kyron of Mcxeta, who was not satisfi ed with his 
rank of a metropolitan and rebelled. The Armenian tradition was keen 
on presenting the scandal as the Georgian Church breaking off from the 
traditional hierarchy. In order to fi t the ideological mould, Kyron was not 
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called katholikos by the later Armenian authors, although at no point is 
his equal rank doubted in the correspondence proper. For example the 
attitude of Movses Kałankatwuac‘i is typical: 
„As what concerns the nine ranks, the heads of the Church, according to 
their own will and … established in Armenia – Abraham with the rank of 
patriarch, in Albania – an archbishop and in Iberia – a metropolitan. The 
head of the Georgian Church, Kiwron by name, rebelled and declared 
his opposition, but the patriarch Abraham stated that the Albanians had 
preceded the Georgians in the faith and that the rank of archbishop fell to 
them. As a result of this dispute the Georgians turned from the orthodox 
faith and became Chalcedonians. The Greek generals at fi rst encouraged 
them to seek precedence over the Albanians, but the latter would not yield 
and pointed to a certain apostle who came in ancient times to Albania, 
Elisa by name, one of the disciples of the Lord who was consecrated 
by James, brother of the Lord, and who preached there and built there 
a church before there was one in Armenia, namely, the church of Giš‘5”.
 Anania Sanainec‘i reiterates the same story:
 „For one hundred years they were cursing the council of Chalcedon 
with us until the Armenians gathered in Dwin and Manazkert and threw 
away the council of Chalcedon and established the same faith that they 
had received from saint Gregory and three holy Councils. Gabriel Hałała-
c‘i6 the archbishop of Mcxeta was together with us and thus united with 
us, they separated from us when Gabriel died and certain Kirwion was 
established in his place, who latently had the poison of Chalcedon and 
being ill of the longing for the supremacy he was enraged because of the 
establishment of the Albanian and Siwnian [bishops] in front of him, that 
was decided among us in the times of Katholikos Abraham and he was 
summoned once and twice but he did not obey.7”  
 The anachronisms presented both by Movses and Anania are multiple, 
include the nine rank hierarchy, and even more importantly the claim that 
katholikos Gabriel immediately preceded Kyron, when the gap between 
the two was over one hundred years. The same story is repeated by the 
majority of the later Armenian historiographers. As already said the reali-

5 The History of Caucasian Albanians by Movsēs Dasxuranc’i, translated by C.J.F. D o w s e t t 
(London: Oxford University Press, 1961), 176-177. 
6 This Georgian katholikos is not attested in the Georgian sources. According to the Armenian tra-
dition together with his bishops katholikos Gabriel participated in a pan-Caucasian Council that 
affi rmed the common faith. 
7 L. M e l i k s e t - B e g, `Crdilo mxareTa somexTa moZRvarni” da maTi vinaoba [“The 
Teachers of the Armenians of the North” and their Identity], (Tbilisi, 1928), 10-30.
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8 epistoleTa wigni, 88-90.
9 The reasons for the ordination of Kyron by the Armenian katholikos were explained by N. Garo-
sian, who rightly argues that this is not a sign of hierarchical subordination. The complicated situation 
in Antioch might have forced the Georgians to ask for ordination from the neighbouring patriarchate. 
See. N. G a r s o i a n, L’église, 283-355.

ty presented by the participants themselves is far from being similar. In no 
way was Kyron hierarchically obliged to obey the Armenian katholikos, 
if that had been the case, the Armenians would have deposed him, which 
is never mentioned in the correspondence. Moreover Vrt‘ane-s K‘erdoł, 
the locum tenens of the Armenian patriarchal See, offers Kyron to meet 
on a neutral land, while being in no way in a position to summon him. 
Both contesting sides affi rm that Armenians and Georgians traditionally 
lived in peace and accord. The former union was refl ected in the fact that 
the “[Armenian] and our [Georgian] vardapets lived in peace with each 
other. They studied together and taught each other and we have neither 
left out anything of the faith of our forefathers nor have added anything 
to it”.8  The union was in terms of brotherhood and not in terms of obe-
dience. But the Armenians claimed that this fraternity was in frames of 
their anti-Chalcedonian spirit, whilst Kyron insisted on the opposite. The 
Armenian prelate was indeed being imposing and condescending towards 
Kyron, and Kyron kept a more revered tone, but nothing of a sort of a 
hierarchical subordination is mentioned in the correspondence. 
 But the question still stands, what then, if not a schism in a strict sense, 
took place? Why do we necessarily need to think that an abrupt, robust and 
unaccepted separation took place? Can we really believe that the whole 
Georgian nation, and as we know Kyron acted in full accord with the no-
bility, suddenly broke off and became “heretic”? Here we are walking on 
thin ice and cannot possibly provide a satisfying answer as we are depri-
ved of reliable sources. The usual framework of the union and separation 
presented by the Armenian narrative was that there was a certain Georgian 
katholikos Gabriel who was in communion with the Armenians and then 
came Kyron who undermined the unity. The gap between Gabriel and Ky-
ron is over one hundred years and the knowledge of what was going on in 
between is virtually nonexistent in either traditions. What we need to trust 
is the Armenian claim that Kyron was ordained by the Armenian katholikos 
Movse-s, which might well have been the case, and that before that peace 
and brotherhood fl ourished between the two Churches.9 
 In order to give a more or less coherent explanation of the nature of 
the union and of the doctrinal stands of the two Churches, we shall need 

THE “PHENOMENOLOGY” OF THE CAUCASIAN SCHISM 

Pro Georgia vol. 22.indd   75 20-06-2013   09:53:07



76

to go back and analyze the whole of the sixth century and the religious 
developments in the Caucasus in our context, which is far beyond the li-
mits of the present study. If we turn our attention to the period before the 
schism, the situation is no clearer than in the aftermath. Medieval sources 
view the schism as a deviation from brotherhood and as a collapse of 
a certain cultural and spiritual integrity. The Armenian narrative, which 
was also popular and more or less orthodox in the twentieth century Geo-
rgian scholarship, claims that the Caucasian Church unity existed in terms 
of opposition to the Chalcedonian defi nitions. Some of the main historical 
texts liked to present the development of the Armenian doctrine as a fi rm 
adhesion to its non-conformist anti-Chalcedonianism. 
 Clearly, if there was a separation, there should have been a union too. 
But what was the nature of this union? The fi rst attested documents of 
such a doctrinal accord between the Caucasian Churches are the two let-
ters of Katholikos Babgēn to the Orthodox in Persia, where the Armenian 
prelate claims that three Caucasian Churches together with the Romans 
stand on a single faith.10 These letters are usually considered to be ema-
nating from the so-called fi rst Council of Dwin supposedly convened in 
506. The nature and aim of this council is most widely disputed altho-
ugh here I shall merely note that I do not think that there is suffi cient 
evidence that a pan-Caucasian Council or some dogmatic council took 
place in Dwin, which is directly connected to the letters of Babge-n. What 
we can claim for sure is that the Armenians and probably Georgians and 
Albanians were in accord with the Constantinopolitan policy that is with 
the Henotikonean prescriptions of the interpretation of Chalcedon. The 
Caucasian Churches were in communion with Constantinople during the 
reign of Zeno (474-491) and Anastasios (491-518). I also argue that the 
Henotikonean interpretation of the Council of Chalcedon and the whole 
tradition of the Henotikon in the Caucasus might have been the reason for 
the two drastically different interpretations of the union. Both the Geor-
gians and the Armenians revered the name of Emperor Zeno, both pled-
ged allegiance to the Henotikon, but for the Armenians it remained an 
essentially anti-Chalcedonian document, whilst for the Georgians it did 
not violate the limits of the Chalcedonian orthodoxy.
 The letters of Babgēn are the fi rst and the last attestation of any uni-
ty between the Georgian and Armenian Churches. The Georgians or the 
Georgian Church is not mentioned by a single word in the Armenian do-

10 For the French translation of the letters see: N. G a r s o i a n, L’église, 438-457. 
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cuments right until the end of the sixth century when not the unity but ra-
ther the separation is admitted. The council of Dwin of 555 convened by 
katholikos Nerse-s II is apparently in no way concerned with the relations 
with the neighbouring Churches.11 The documents supposedly emanating 
from this very council are silent about Georgia and the latter is in no way 
involved in the developments. Although this is quite true for the contem-
porary sources, somewhat later testimonies claim that the separation and 
a robust scandal in the Caucasus erupted exactly during the pontifi cate of 
the Armenian katholikos Nerse-s II. The Narratio de Rebus Armeniae12 
and Arseni Sapareli (On the Severance of the Georgians and Armenians), 
who follows the Narratio claim that the separation in the Caucasus took 
place as a result of this “heretical” Council. It has widely been argued, 
that the claims by the Narratio de Rebus Armeniae are anachronistic and 
refer to the events postdating the council of Dwin by half a century and 
relate to the katholikosate of Georgian Kyron and Armenian Abraham.13  
The so-called fi rst council of Dwin of 506 was not as decisive as one 
would like to see it in terms of nailing down a concrete Christological 
stand. The council of Dwin of 555 is no less obscure. During the whole 
of the sixth century both in Armenia and Georgia the knowledge of con-
crete theological developments was very faint. The confrontation with the 
“Nestorians” and Severan Miaphisites was a novel phenomenon and had 
a very weak resonance in the Caucasus. Until the very end of the sixth 
century and the beginning of the following one speaking of the Armenian 
anti-Chalcedonism or Georgian Chalcedonism is an anachronism. The 
gap between the letters of Babgēn, which confi rmed unity with the Con-
stantinopolitan Church, and the correspondence between the Georgian 
and Armenian prelates is one hundred years and one can easily notice 
while reading the Armeno-Georgian correspondence in the early seventh 
century that the knowledge of the history of doctrine in the region was all 
but weak. 
 As we can see it is almost impossible to infer about the nature of the 
doctrinal and ecclesiastical relations between the Georgian and Armenian 
Churches. Only one thing remains a fact, that in the duration of the whole 
of the sixth century, the terms Chalcedonian or anti-Chalcedonian are so-
11 N. G a r s o i a n, L’église, 474-484. 
12 For the editions and translation of the Narratio see: G a r i t t e, G., La Narratio de Rebus Arme-
niae [CSCO 132, Subsidia 4], Louvain, 1952; “La Narratio de rebus Armeniae”, French translation by 
J.-P. M a h e, ReArme 25 (1994-1995), 429-438.
13 See for example, Garsoian’s discussion of the second council of Dwin in Garsoian, L’église, 
241-283.
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mewhat anachronistic for the Caucasian Churches and a fi rm stand of both 
Georgian and Armenian Churches were forged only after the separation of 
the two. The outset of the seventh century, the rule of Kyron of Mcxeta 
and Armenian katholikos Abraham was and often still is considered as the 
ultimate watershed in the formation of the Christian Caucasian cultures and 
identities. Too often in the contemporary scholarship the seventh century 
is taken as a decisive moment in the Caucasian Church history, when the 
paths of the Armenian and Georgian cultures diverged and the two started 
developing individually. This is quite true but I cannot accept the conceptu-
alization of the separation as of some dramatic transformation of the Geor-
gian identity, if we may use this word. But instead I am convinced that the 
so-called schism had much lesser effect on the formation of the national tra-
ditions in the Caucasus, then, for example, the adoption of the Constantino-
politan rite by the Georgians and other accompanying events in the Middle 
Ages. Very often one can hear at various seminars that the “innovations” in 
the Georgian Church tradition are due to the famous Georgian katholikos 
Kyron, the protagonist of the debates between the Caucasian Churches at 
the outset of the seventh century. This is certainly not the case. The con-
frontation with the Byzantines left a deeper mark on the medieval Georgian 
identity and we must not confuse modern Caucasian ideological aspirations 
with the medieval problems. On the other hand I cannot accept the thesis 
that the formation of “national” tradition in Georgia must be attributed only 
to the Athonite period of the Georgian Church.14 It was clearly a process 
and not necessarily a process of transformation.
 To begin with, the sources that we possess concerning the schism 
restrain us from drawing conclusive arguments, as they are exclusively 
14 L. M e l i k s e t - B e g  for example argues that: Живое общение между церквями двух соседних 
братских народов – грузин и армян- продолжалось долго еще после того, как последовал 
оффициальный разрыв сношений между высшей иерархией общих церквей, имевший место 
в начале VII-го столетия христианской эры. Но с тех пор, как с конца X-го столетия, центр 
грузинской церковно-книжной деятельности перекинулся на Афон и через это в церковной жизни 
Грузии возобладало влияние греческой, в часности Константинопольской, церкви, охлаждение 
взаимных церковных отношений между Грузией и Арменией как будто пошло усиленным 
темпом и завершилось известным постановлением поместного  грузинского Руис-Урбнисского 
собора 1103 г. в силу которого армяне, будучи отнесены к разряду «хачецар»-ов (xaCecarni) т.е. 
признаюших тезис Валяльщика о  распятом Боге, были низведены до положения еретиков. С этого 
времени грузинская церковь, войдя в тесную связь с греческою церковью, несомненно, должна 
была навсегда отвернуться от церкви армянской (арменийской), которая не только не принимала 
положение Халкедонского собора, но даже по некоторым вопросам церковной практики 
безусловно проявляла определенные сепаратистические наклонности, хотя, впрочем, в истории 
разрыва родственных церквей значительную роль играли условия политического характера, а 
не догматико-обрядовой стороны. M e l i k s e t - B e g, „Грузинская версия Арафангаля и ея 
значение для грузинской историографии”, Християнский Восток 4 (Петроград, 1915)., 73. 
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Armenian anti-Chalcedonian. As for the Chalcedonian sources the ano-
nymous Narratio de Rebus Armeniae and the On the Severance of the 
Georgians and the Armenians by the Georgian katholikos Arseni Sapareli 
tackle the question of this early seventh century scandal. Unlike the Ar-
menian heritage the Georgians were seemingly completely unconcerned 
with the schism. Not only the events of the separation as presented in 
the Book of Letters are not recorded in any Georgian historical source, 
but even the mere name of Kyron of Mcxeta is absent. He is mentioned 
only three times in the whole corpus of medieval Georgian literature.15 
So where did katholikos Kyron literary go? No Armenian historiographer 
would describe the events of the late sixth century without mentioning 
katholikos Kyron in curses and anathemas. As for the Georgian side there 
is a complete silence concerning Kyron and he is in no way commemora-
ted. The possible reasons behind this are diverse but whatever the reason 
might be the champion of the Georgian orthodoxy, the defender of the 
limits of the Georgian Church is forgotten and ignored. How is it at all 
possible that he was erased from the medieval memory and it was only 
the twentieth century scholarship that rehabilitated the memory of such 
a key fi gure, if he at all was such? I am confi dent that I am not arguing ex 
silentio here if I say that katholikos Kyron was actually forgotten. But it is 
not only Kyron that is absent in the Georgian narrative, the whole period 
is presented in a highly schematic way and is contaminated by adjacent 
historical events. The Life of Georgia, which in principle likes to present 
the history as a set of consecutive liminal points, does not envisage the 
beginning of the seventh century as some “national revival”, a concept 
so dear to the medieval Armenian heart. Katholikos Kyron could have 
easily become a national hero in the Georgian tradition, considering the 
tremendous political role he apparently played. Just as Kyron himself cla-
imed in his responses to the Armenian katholikoi, the Georgian tradition 
could have attributed to him the defence of orthodoxy against the “novel 
teaching” of the Armenians and could have slammed the Armenians for 
averting from orthodoxy, but there is nothing of this sort. The treatise by 
Arseni of Sapara is a good indicator of the way the schism was remembe-
red in the Georgian tradition. It is a striking fact that Arseni does not use 
any Georgian source. Almost all passages can be identifi ed by their Arme-
nian or Greek prototypes and traced back to Armenian or non-Armenian 

15 He is mentioned once by the Conversion of Georgia as one of seven married katholikoi and is 
heavily misplaced, the second instance is Arseni’s treatise and fi nally the eighteenth century historian 
Vaxušt‘ Bagrat‘ioni mentions him, but solely based on the narrative by Arseni.   
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sources such as the Narratio. This means that by the tenth or eleventh 
century the scandalous events of the early seventh century were not pre-
served any more nor did the Georgian katholikos posses any records in 
the Georgian Church proper that he would use for his account. Instead he 
uses bits and pieces of various Armenian texts and often confuses chrono-
logy, repeating himself and falling into glaring anachronisms. Of course 
a large deal of remembrance is affected by the historical and political 
experience, but equally importantly was inherent in these cultures from 
the very beginning of their literary history. Therefore the “schism”, as it 
is often advocated nowadays, cannot be taken as a watershed in the histo-
rical destiny of the two neighbouring people and it was not understood as 
such by at least one party, whilst the other side, i.e. the Armenian, made 
a good ideological use of the notion of “separation” and “union”. Kyron 
did become a bête noire in the Armenian tradition, the ultimate scapegoat 
for all the tensions in the region, but was erased from the Georgian me-
mory. This mere fact, that the testimony on Kyron, the “schism” and the 
whole scandal is overwhelmingly Armenian, that the events are perceived 
and presented from the Armenian viewpoint and are accompanied with an 
almost total silence from the Georgian part longs for explanation. 
 Therefore in terms of that very polemics it has been suggested ex si-
lentio, that the medieval Georgians would rather suppress the memory 
of the unity, disunity and of everything that would remind them of their 
common past with the Armenians. A certain amount of work has even 
been dedicated to the dating of some texts depending on whether they 
sounded anti-Armenian or rather neutral. For example S. Rapp in his 
scrupulous study of the medieval Georgian historiography suggests that: 
“Enduring Armeno-Georgian interplay after Duin III had other important 
literary consequences for the Georgians. In my view, the development of 
a written (eastern) Georgian historical tradition was in large measure an 
outgrowth of the Kartvelians’ thrust to record, embellish, invent, and dis-
seminate their own distinctive history in the wake of decaying Armenian 
ecclesiastical infl uence. In the aftermath of 607, emboldened kartvelian 
clerics were compelled to write down a single coherent story of how the-
ir people had entered the Christian fold.”16 Such a scenario is indeed 

16 See S. R a p p, Studies, 170; Further in the same context S. Rapp tackles the problem of the cre-
ation of Armenian and Georgian literacy: “There is also the claim advanced by Koriwn in his saintly 
biography of Maštoc‘ that the Georgian script had been invented at the direction of Maštoc‘. It is 
within the realm of possibility that this tradition, repeated by many later Armenian historians, may 
not have been part of the original fi fth-century text at all but added after 607. Signifi cantly, all of the 
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plausible, if and only if, we take the schism as granted and provide dated 
sources for such a claim. But when there are no tangible means of dating 
the analyzed texts, are not we falling into a trap of a vicious circle of ar-
gumentation? I am afraid we are building assumptions upon assumptions 
and confuse a plausible story with a documented one. 
 Rapp argues further: “Ironically the Kartvelians appropriated elements 
of the Armenian tradition of T‘rdat’s conversion as the framework for the 
story of their own special Christianization, which was fi rst put into wri-
ting shortly after the beginning of the Armeno-Kartvelian ecclesiastical 
split in 607. Nino, the holy woman, credited with the conversion of the 
Kartvelian royal family, is not attested in any extant redaction of Agatan-
gelos’ History. However, the seventh-century Conversion of Kartli and 
the subsequent Life of Nino make her the companion of Hrhip‘sime, the 
prominent martyr Hripsime of the Agat‘angelos cycle. Why should this 
be the case? We are faced with two possibilities. First, Nino may have 
actually been the traveling companion of Hrip‘sime, but for whatever re-
ason this fact was forgotten or perhaps suppressed by Armenian copyists 
(after Duin III?).  The inclusion of Nino among the nuns seized by T‘rdat 
was incorporated into the Armenian historical canon by later writers like 
Xorenac‘i  and the eleventh-century Aharon of Vanand, author of A Histo-
ry of the Holy Cross of Nune, the Leader of the Georgia. But these authors 
lived after Duin III, and their naming of Nino among the nuns may derive 
from a post-schism Georgian tradition. Second, a post-schism Kartvelian 
author or authors may have assumed and/or invented a connection betwe-
en the Georgian Nino and Hripsime. This explanation is the more likely 
one, though it need not imply that the “memory” of Nino as a member of 
the group of nuns was a complete fabrication.”17 But is not saying that 
“the Kartvelians appropriated elements of the Armenian tradition of Trda-
t’s conversion as the framework for the story of their own special Chri-
stianization, which was fi rst put into writing shortly after the beginning 
of the Armeno-Kartvelian ecclesiastical split in 607” a pure assumption? 
Are not we out of total silence assuming that the Georgians appropriated 

extant MSS containing The Life of Maštoc‘ were copied centuries after the split. Consequently, scri-
bal manipulation refl ecting post-schism (especially anti-Georgian) attitudes potentially contaminates 
all MSS copied after the time. It is therefore conceivable, though not yet proven, that valuable infor-
mation about Georgia transmitted by pre-schism Armenian texts was exercised by later, post-schism 
individuals. Similarly, the advent of Georgian historiography after Duin III required us to consider 
the possible tailoring of the Georgian past in order to legitimate the present or to serve as a blueprint 
for a desired future”. R a p p. Studies, 450. 
17 See. R a p p, Studies, 122-24. 
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the Armenian tradition and made their story after the schism? We certain-
ly do. 
 Unfortunately both hypothetical arguments are undermined: First of 
all the nature of the schism and its cultural, literary or any kind of conse-
quence is a pure assumption. Neither the Armenians, nor the Georgians 
recorded the immediate aftermath and effect of the schism. It took about 
three centuries to raise the question when bishop Uxtane-s reedited the 
Book of Letters and provided his own account of the schism18 and sligh-
tly later Arseni Sapareli did the same probably, as a response to Uxtanes. 
What is left for us to judge by is a corpus of undated and anonymous 
historical and semi-historical treatises such as the Conversion of Georgia 
and its constituting parts.19 As a result, the Conversion bore an impossi-
ble burden of proof. Only because the Conversion of Georgia provides 
a different account of the Christianization of Eastern Georgia, because 
it does not mention the Armenian element, is not a reason do date it to 
an immediately “post-schismal“, or “post-Duin III” period. How shall 
we deal with Theodoret’s account then, which neatly coincides with the 
Georgian tradition? Are we to dismiss this testimony, saying that the Geo-
rgian narrative was constructed based on Theodoret’s story, only because 
the Georgians must have become interested in their own “national’ co-
nversion story only after the breakup with the Armenians? Far from it! 
We assume that the schism resulted in mutual rejection, in an attempt to 
erase common past, then we assume that the histories were rewritten and 
sometimes fabricated and fi nally we again assume that this must have 
happened in the seventh or eighth century right after the schism.20 To my 

18 Uxtanes Episkopos, Patmut‘iwn Hayoc‘, hatuac erkrord. Patmut‘iwn bažanman Vrac‘i Hayoc‘, 
[Bishop Uxtanes, History of the Armenians Part two: Severance of the Georgians from the Arme-
nians], Vałaršapat, 1871; u x t a n e s i, istoria ganyofisa qarTvelTa somexTagan [U x t a -
n e s: History of Separation of the Georgians from the Armenians] edition and a Georgian translation 
by Z. A l e k s i d z e, Tbilisi: Mecniereba, 1975; Bishop Ukhtanes of Sebastia, History of Armenia 
part II, History of the Severance of the Georgians from the Armenians, translation, introduction and 
commentary by Fr. Z. A r z o u m a n i a n, Fort Lauderale, 1985.
19 m o q c e v a Á  q a r T l i s a Á, [The Conversion of Georgia] in Monuments of the Georgian 
Hagiographic Literature 1 (V-Xc.) ed. Ilia Abuladze, (Tbilisi: Mecniereba, 1964), 81-163.
20 The book by G. Babian on the Armenian and Georgian Church relations in the Late Antiquity 
is entirely dedicated to the pro-Armenian case. In short, the author argues that the whole Georgian 
tradition concerning the Christianization and confessional formation is a pure fabrication. St. Nino is 
a much later invention, not to mention that he does not doubt for a second the Maštoc‘ story, the 
perpetual non-Chalcedonian orthodoxy of the Armenian Church and other. This is understandable 
considering the agenda of the author and a regrettable ignorance of the Georgian sources. But unfor-
tunately such an approach is not altogethiz rare. See: G. B a b i a n, The Relations Between the Arme-
nian and Georgian Churches, (Antelias: Armenian Catholicosate of Cilicia, 2001). 
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mind this argument completely misses the point. Equally assumptive is 
the quest for the refl ections of the schism in the Georgian historiography 
and when no such refl ections are found, this very silence is considered as 
an argument.21 
 Even if we do a bit of some abstract speculation, the rejection of the 
existence of the union followed by a schism was not in the interests of 
the Georgian side at all. This was not the case either during the schism, 
or in the treatise of Arseni of Sapara, or after that. In the correspondence 
with the Armenians, the Georgians argue just as the Armenians do, that 
the opposing side was to be blamed of defi ance and betrayal of the uni-
ty.22 The same tone is preserved three centuries later by Arseni of Sapara. 
Arseni was not interested in the rejection of the existence of a union and 
separation, quite on contrary, he writes an account of this event of which 
the Armenians were to be blamed. But even while doing so he is not that 
irreconcilably strict towards the Armenians, far from that, the reconcilia-
tory tone of Arseni is striking, distinguishing between “the blameless land 
of the Armenians” and the heretical leaders of Armenia who brought the 
doom upon their and their land’s head. 
 Furthermore if one reads the Lives of the Kings written or more plau-
sibly edited by Leont‘i bishop of Ruisi, who is very often called the most 
“armenophile” of the Georgian historiographers, one may completely 
drop the anti-Armenian reading of the whole Georgian medieval cultu-
re.23 In our case it does not matter when and by whom and for what 
purpose the Lives of the Kings were written, whether it is pre-Bagrationi 
or not, the Lives of the Kings was the most popular piece of history in 
medieval Georgia and occupied the central part in the corpus of the Life 
of Georgia. The medieval Georgian royal ideology needed to integrate 
the Armenians, not to alienate them. For these reasons appealing to the 
common past was in the interest of both sides.
 What might be the reasons for the silence from the Georgian side? 
Putting aside the very plausible argument that the sources are simply ab-
sent, we should also consider the period when the past was re-evaluated 
and probably eventually re-written. In the emerging polemics between 

21 In my dissertation I suggested to take a wider perspective on the historical, cultural and other 
contexts of rewriting and forging the remembrance of the past. While doing so we must have at least 
one foothold, which must be a more or less certain date.  
22 See numerous charges from both sides, especially the fi nal letter of katholikos Kyron to katholikos 
Abraham. 
23 Leonti Mroveli, c x o v r e b a  q a r T v e l T a  m e f e T a [The Life of the Georgian Kings] 
in Kartlis Cxovreba, ed. S. K a u k h c i s h v i l i, (Tbilisi, 1955), 1-71.
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the Georgians and the Armenians beginning from the tenth century, the 
separation was of a major importance. From the early eleventh century 
onwards the geopolitical situation in the Caucasus changed drastically 
and the Georgian Bagrationis gained the upper hand in the region, soon 
incorporating the northern Armenian lands into the Georgian kingdom. 
This shift boosted strong nationalistic feelings among the northern Arme-
nians, encouraging a strong tendency of rewriting and forging the past. 
There is no space here to provide a detailed description of such attempts, 
but the ideological framework that Armenia is occupied by a stronger non-
-orthodox neighbour was persistent. In these conditions the preservation 
of national orthodoxy and a claim of spiritual superiority over the poli-
tically dominant Georgians, was essential. On their part the Georgians 
were more inclined towards an inclusivistic approach both on a small 
scale, like the region of T‘ao-K‘larjeti and on the greater scale. The Ar-
menians were not a negligible minority even in mainland Georgia, not to 
mention the annexed lands and marshlands. 
 As a conclusion, I would suggest that before we carry on with study-
ing the questions of the aftermath and all related issues of the schism, we 
should rather ask ourselves, what do we think that the schism was. I tried 
to show that I am much less inclined to take the separation, severance, 
divergence or whatever term we would like to use, in the Caucasus as 
a watershed or a marker of the Caucasian cultures. Contemporary Cauca-
sian studies as an heir of medieval polemics inherited the understanding 
of the schism in those very polemical terms. Hence I shall propose the 
following conclusions: 
 The path from the unity to separation was not as smooth as we wo-
uld like to see it. It was not, as the non-Chalcedonian apologetists liked 
to present it, a way from anti-Chalcedonian to Chalcedonian confession, 
there is no evidence that Georgia very suddenly switched confessional 
and political allegiances, neither did Katholikos Kyron foster a scandal, 
quite on contrary, he was least interested in such a robust end. Nor do 
we have any reason to think that the separation immediately resulted in 
some sort of a state antagonism between the two nations due to which the 
histories started to be swiftly rewritten. Posterior Armenian sources are 
very keen on presenting the Georgian “defi ance” as a result of a whim 
of the ambitious prelate and very evil Georgian nation, who undermined 
the centuries of brotherhood between the two nations. None of these me-
dieval sources resist a scrupulous critique. Following this idea modern 
scholarship often likes to view the schism as a demarcation line, to read 
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the literature produced around that period as pre- and post-schismal in 
their ideological aspiration, although to my conviction such a reading is 
heavily fl awed as it is textually unsupported. 
 A trap that we often fall into is the projection of the confessional and 
cultural developments of the Late Antique Armenia on Georgia. The “na-
tionalization” of Christianity was a striking process in the seventh and 
eighth century Armenia and the whole land went through confessional 
and accompanying political turbulences. It was much less so in the Geo-
rgian case. During its whole history Georgia was much less affected by 
various Christian denominations and theological struggles. After the end 
of communion with the Armenians, Georgia did not develop a “national” 
Christianity. “Georgian Christianity” is a meaningless expression. If we 
can still use “nationalization”, there is virtually no evidence that it targe-
ted the Armenian infl uence over Georgia but instead – the Chalcedonian 
Byzantine one. The pinnacle of the fl ourishing of the Georgian cultu-
re was a result of the emulation, opposition and in some sense enmity 
against the Byzantines. It is the period between the eleventh to twelfth 
centuries when such tendencies are strikingly eminent in the Georgian 
literature. We can trace the formation of the Georgian identity as an op-
position against the Byzantines but not against the Armenians. Georgian 
“selfhood”, or at least what we can trace, was not formed – Georgian i.e. 
not Armenian, but rather Georgian i.e. not Byzantine. 

THE “PHENOMENOLOGY” OF THE CAUCASIAN SCHISM 
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ROMAN HELMET IN EASTERN GEORGIA

by Temur Todua and Alexander Noneshvili
Tbilisi

 As opposed to Western Georgia (Colchis), in Eastern Georgia (Iberia) 
the facts of Roman artifact discoveries are much more scarce. The station 
points of Roman military formations in Colchis are explicitly established. 
Theories of scholars in the literature on the presence of Roman military 
formations with reference to Iberia quite differ. Part of scholars think that 
there were no station points of Roman military garrisons in Eastern Geor-
gia.1 There is an opposite opinion as well, which says that Roman military 
formations were stationed in Mtskheta2. We share the latter theory. More-
over, we believe that the Romans were stationed not only in Mtskheta, but 
also in Dzalisa, not far from Iberia-Albania border, and in Darial Gorge. 
One of the facts supporting this opinion is a Roman helmet accidentally 
unearthed in 1986 in Kakheti, in the village  Kvemo Kedi. Today it is in 
the safekeeping of a Dedoplistskaro regional history museum (inventory 
number 3145). The bronze helmet is damaged, it has a half-circled shape, 
for making it more solid, it has a bronze girdle attached to the forehead, 
and on the security plate of a neck it has three horizontal girdles. There 
are six holes made by a large nail on the plate where ornaments were sup-
posed to be attached, probably in a way as it was on the helmet discovered 
in Colchester3. Helmet had to be equipped with plates securing cheeks 
which were nor preserved (pic. 1 and 2). Described helmet belongs to the 
helmets of legionaries. Helmets of this kind were proved to have been 
excavated in Germany4, Britain5 and they date to I c. A.D. It is diffi cult 
1 Г. М е л и к и ш в и л и, К истории древней Грузии, Тбilisi, 1959, p. 71.
2 Т. М о м м з е н, История Рима, V, М-Л.,1949, p. 358; О. Ку д р я в ц е в, Рим, Армения и 
Парфия во второй половине правления Нерона, „Вестник Древней Истории”, 3, 1949, p. 69.
3 G. We b s t e r, The Roman imperial army, London, 1985, p. 125, tab. 19.
4 P. C o n n o l l y, Greece and Rome at war, London, 1988, p. 228.
5 G. We b s t e r, p.125.
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to categorically prove as to how this helmet turned out to appear in the 
hamlet of Zemo Kedi, but several assumptions can be put forward. Deri-
ving from the topography of the helmet discovery, it is probable that the 
Romans may have maintained a lookout checkpoint near the Iberia-Al-
bania border in the vicinity of the hamlet of Zemo Kedi. It should not be 
ruled out as well that this helmet was linked with the military formation 
dispatched to Iberia by emperor Hadrian as a ‘gift’.
 In any case, one thing is clear: the above-said archeological fi nd is one 
of the important evidences of the close Iberian-Roman military and politi-
cal interaction, that is also supported by other artifacts of different nature; 
to wit, on the territory of Eastern Georgia, in Mtskheta, Bori, Zguderi, 
Nastakisi there were fi nds of commodities proved to be of Roman ma-
nufacture: bronze and silver bowls, cups, pateras, batiliums, mirrors and 
others6. Certain part of these items may have been donations and awards 
of Roman rulers to the nobles of Iberia for their pro-Roman orientation 
and/or their participation in the Roman military campaigns. Within the 
same vein, it should be noted that in the cultural layer of Dedoplisgori 
ancient settlement dating to 1c. BC - 1c. AD also armors of Roman type, 
so called ‘loriks’ were unearthed7.
 Therefore, Roman helmet excavated in the village of Kvemo Kedi is 
interesting fi nd from many points; the helmet up to this day remains the 
only unique item not only in the archeological space of Georgia, but the 
whole Caucasus; it gives weight to our theory that Roman military pre-
sence in Iberia did happen; as it is evident, part of their military consisted 
of legionaries; helmet being part of legionaries armor points to geopoli-
tical importance of Iberia in the space of the Roman empire; and the last, 
but not least, it is a kind of material evidence that the Empire controlled 
Albania from the part of Iberia to ensure that the borders of the Roman 
power were secure.

6 O. L o r t k i p a n i d z e, antikuri samyaro da qarTlis samefo (iberia), Tbilisi, 1968, 
p. 78-80, 86, 99.
7 I. G a g o s h i d z e, I s-is inerieli mxedari, „arqeologiuri kvlevis centris Zieba-

ni”, Tbilisi, 13-14, 2004, p. 128-132.
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  Fot. 1, 2: The Roman Helmet from village Kedi (Kakheti, Georgia)
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SILVER COINAGE OF DAVID IV THE BUILDER 
WITH NO  BYZANTINE TITLE 

(ATTRIBUTION, DATING, SIGNIFICANCE)

by Irakli Paghava
Tbilisi

 The magnitude of David IV the Builder’s (1085-1089-1125) persona-
lity, as well as enduring consequences of his multifarious activities have 
naturally attracted much scholarly attention. The numismatic aspects 
of the monarch’s reign have not been an exclusion. The recent years 
have witnessed a pronounced surge of interest in the numismatic legacy 
of David IV’s rule1. 

1 We are aware of 17 relevant works published or being in press since 2000: Manana G a b a s h v i l i, 
qarTuli qristianuli da islamuri samyaros urTierToba numizmatikuri masale-

bis mixedviT (X-XIII ss.), Tbilisi (2007): 375-381; Giorgi D u n d u a, daviT aRmaSeneblis 

spilenZis iSviaTi moneta, istoriani, (Tbilisi: Artanuji, 2009), 194-204; Giorgi D u n d u a, 
Tedo D u n d u a, qarTuli numizmatika. I nawili (Tbilisi: Artanuji, 2006); Tedo D u n d u a, 
bizantiuri provinciuli numizmatika. gabrasebi da maTi samoneto emisiebi (Tbilisi, 
2011); Tedo D u n d u a, gabrasebi da maTi samoneto emisiebi. Teodore gabrasi da 

daviT aRmaSenebeli. daviT aRmaSenebeli da misi epoqa. saqarTvelos istoriis 

instituti. specialuri gamoSveba. (Tbilisi: Meridiani, 2012): 50-69; Tedo D u n d u a, seva-
stosebi da marTlmadidebeli simaxia. daviT aRmaSenebeli da Teodore gabrasi 
(Tbilisi, 2003); Leri T a v a d z e, sevastosis tituli Sua saukuneebis qarTul politikur 

realobaSi, saqarTvelos istoriis institutis Sromebi, II (2011):154-185; Maia P a -
t a r i d z e, daviT aRmaSeneblis vercxlis moneta mestiis muzeumidan, saqarTvelos 

muzeumis moambe. sazogadoebriv mecnierebaTa seria, #2 (47-B) (2010): 295-303; Valeri 
S i l o g a v a, samegrelo-afxazeTis qarTuli epigrafika (Tbilisi: artanuji, 2006); 
Tinatin K u t e l i a, kidev erTxel daviT aRmaSeneblis spilenZis unikaluri monetis 

Sesaxeb”, saqarTvelos muzeumis moambe. sazogadoebriv mecnierebaTa seria, nr 2 (47-
B) (2010): 270-275; Tinatin Kutelia, kidev erTxel daviT giorgis Zis monetebis Sesaxeb, 

iv. javaxiSvili saxelobis saxelmwifo universitetis Sromebi, 359 (2005): 188-195, 
381; Nikoloz J a v a k h i s h v i l i, mefe daviT IV aRmaSeneblis asaxva qarTul saxelm-

wifo da samxedro simbolikaSi (XVIII-XX saukuneebi), daviT aRmaSenebli da misi 

epoqa. saqarTvelos istoriis instituti. specialuri gamoSveba. (Tbilisi: Meridiani, 
2012): 107-119; Tedo D u n d u a, Review of Georgian Coins with Byzantine Iconography. Quader-
ni ticinesi di numismatica e antichita classiche Vol. XXIX, (2000): 387-396; Irakli P a g h a v a, 
David P a t s i a, A New Variety of a No-Cross Type Silver Coins of David IV of Georgia, Journal 
of Oriental Numismatic Society 198 (2009): 45-47; Irakli P a g h a v a, The First Arabic Coinage of 
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 However, a particular coin type of notable historical signifi cance, 
which may also be attributed to this Georgian monarch, remained relati-
vely neglected and even almost forgotten2 for a century, until the recent 
publication of A. Akopyan of 20113. Nevertheless, the latter did not co-
ver the issue competely, and we could not agree with all the conclusions 
drawn. Therefore, it would probably be expedient to resume research of 
this issue.
 By means of this short article we pursued the goal of analyzing the so-
far unique clipped coin of Georgian-Byzantine type with the effi gy of the 
Virgin Mary but with no the Byzantine title. Our objectives were to attribu-
te it and interpret the signifi cance of the legends as precisley as possible. 
 
Coin description
 The coin type in question is represented by the so far unique specimen, 
currently preserved at the Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett, 
Objektnummer 182320034. 
 The coin is as follows5 (Fig. 1): Weight 0.51 g (clipped and holed), 
dimensions 15-16 mm, die axis 1h.
Obverse: Within the beaded (?) circle: 

J 6

Georgian Monarchs: Rediscovering the Specie of David IV the Builder (1089-1125), King of Kings 
and Sword of Messiah” (In press: The 3rd Simone Assemani Symposium on Islamic Coins. Proce-
edings); Александр А к о п я н, К чтению легенд на двух уникальных грузинских монетах”, 
Государственный Исторический музей. Нумизматические чтения 2011 года. Памяти Алексея 
Владимировича Фомина. Москва, 21-22 ноября 2011 г. Тезисы докладов и сообщений, (2011): 
19-22; Тедо Д у н д у а, Грузинские Монеты X-XII вв. как Исторический Источник, [Tbilisi, 
2011].Cf. also Izolda T s u k h i s h v i l i, Georges D e p e y r o t, History and Coin Finds in Georgia. 
Late Roman and Byzantine Hoards (4th-13th c.) (Wetteren: Belgium, 2003).
2 Let alone the short note in the 1976 article by J. S t e p n a d z e, XI-XII saukuneebis saqarTve-

los mefeTa titulebis gagebisaTvis, 160, 26. 
3 Акопян, К чтению легенд на двух уникальных грузинских монетах. We started researching this 
coin type already in 2010, and approached Dr. A. A k o p y a n for his opinion on the possible Arme-
nian connotations of one of the titles possibly featured by the unique extant specimen (Our e-mail of 
27 July 2010). It was an agreeable surprise, to discover several months later, that our correspondent 
had already published his interpretation of the legends on this coin type, forestalling our own forth-
coming work. However pleased we were by our colleague’s interest towards Georgian numismatic 
history, we could not agree with Dr A. Akopyan’s conclusions.  
4 Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, [18232003], The Berlin Münzkabinett Online 
Catalogue www.smb.museum/ikmk.
5 Евгений П а х о м о в, Монеты Грузіи, ч. I (СПб., 1910), 75-77, таблица V, №81.
6 There is no grapheme similar to J in the Georgian (Asomtavruli) alphabet. For its probable signi-
fi cance vide infra.
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DA?
NTDA
T’NT

Reverse: 
 The effi gy of the Holy Virgin7 with the beaded kalo. Fragments 
of Greek letters to the left and right of the halo. 

Statement of a problem
 In contrast to all the other specimens of the general Georgian-Byzantine 
type with the effi gy of the Holy Virgin (cf. Figs. 2.1-2.4), this specimen was 
clipped, effectively loosing all of the marginal legends, typical for the type, 
and containing the monarch’s name within the eulogizing formula (we will 
henceforth call it the royal protocol) starting in the margin; cf. the other types, 
which bore legends regularly starting in the margin with a standard formula 
“Christ, exalt [ruler’s name], ...s’ and ...s’ [several Georgian titles naming 
subjects of the crown] King”, and continuing in the center with “and [Byzan-
tine title]” (cf. Figs. 2.1-2.3); one Georgian-Byzantine coin type of David IV 
the Builder contained the Byzantine title in the margin (along with the Geo-
rgian title of King) and a cross in the centre (cf. Fig. 2.4). Sometimes, on the 
coins of David IV the Builder the term “King” was located at the beginning 
of the royal protocol, like “... David, King of the ...s and ...s [the titles naming 
subjects of the crown]” (cf. Fig. 2.5). In this case, due to the absence of the 
ruling monarch’s name, it was hard to arrive at an unequivocal  attribution. 
 Since this coin, like all the types of the Georgian-Byzantine currency 
bore no date, establishment of the minting chronology constituted yet 
another challenge.
 The unique known specimen of this coin type was clipped. It is un-
clear, whether this was done purposefully by the state authorities, per-
haps to reduce the weight standard, or constituted a malefaction targeted 
at obtaining some extra precious metal.

7 We agree with R. K e b u l a d z e, that the coin side with the royal protocol acknowledging 
the issuer should be considered the obverse. Реваз К е б у л а д з е, Клад из села Цихесулори, 
Нумизматический сборник, посвящается памяти Д. Г. К а п а н а д з е, ред. В. Л е к в и н а д з е. 
(Тбилиси: Мецниереба, 1977): 106-107. 
8 Valeri S i l o g a v a, samegrelo-afxazeTis qarTuli epigrafika, 227-245.
9 Ibid., 246-252.
10 David K a p a n a d z e, qarTuli numizmatikis siaxleni, kavkasiis xalxTa istoriis 

sakiTxebi, kreb. miZRvnili akad. n. berZeniSvilisadmi, (Tbilisi: Mecniereba), 63-64. Cf. 
P a g h a v a, P a t s i a, A New Variety of a No-Cross Type Silver Coins of David IV of Georgia.
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 The Asomtavruli text in the central fi eld of the obverse has no analo-
gues among the other Georgian-Byzantine coin types. Moreover, its si-
gnifi cance was not clarifi ed suffi ciently is not clear. The fi rst letters DA 
( ) could constitute either the beginning of David IV’s name11, or the 
Georgian conjunction and ( )12; the following three letters seemin-
gly represented some title (J ), followed by the conjunction and and 
yet another title T’NT ( ). The symbol J apparently represented 
either the Asomtavruli R ( ) lacking the right horizontal graphic ele-
ment or, less probably, the inverted Asomtavruli S ( ), as fi rst noted by 
Ye. Pakhomov; correspondingly, the title could be either RaNTa (Rans 
- ), or SvaNTa (Svans - )13. The interpretation of the fi nal title 
(?) - T’NT ( ) was a subject of scientifi c discussion.

Research history
 Prince N. Barataev (Baratashvili) was the fi rst to publish this coin then 
within his private collection back in 1844; he attributed this coin type to 
David IV the Builder, being apparently the only scholar to interpret the fi rst 
two letters of the obverse central legend as the beginning of his name, and 
considering the titles to be of Rans and Taons (RaNTa DA TaoNTa)14. 
 Later on, this coin type was reviewed by M. Brosset15, who criticized 
Barataev’s interpretation of  as TaoNTa, noting (quite fairly16), that 
the natives of the Georgian province of Tao were designated by the term 
t’aoeli, and not t’aoni; he also suggested the somewhat fantastic alterna-
tive interpretations of the last title, conjecturing that it could be related 
to Darin (Tarinta?), Taron, Terunakan; moreover, M. Brosset apparently 
questioned the very adequacy of Barataev’s drawing, suspecting that the 
latter confused17  (K’KhT – K’aKhTa – [King]of the Kakhetians, the 

11 Михаил Б а р а т а е в, Нумизматические факты грузинского царства, (СПБ, 1844), Разряд 
II, с. 16-17, №VI.
12 Victor Langlois, Numismatique de la Géorgie au moyen âge (Paris, 1852), 18; Пахомов, Монеты 
Грузіи, 77.
13 Ibid., 76.
14 Михаил Б а р а т а е в , Нумизматические факты грузинского царства, Разряд II, с. 15-18, 
№VI.
15 Marie-Félicité B r o s s e t, Revue de la numismatique Géorgienne (St. Petersbourg 1847).
16 Cf. Simon K a u k h c h i s h v i l i (teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixe-

dviT). qarTlis cxovreba, tomi I (Tbilisi: saxelgami, 1955), 422; simon yauxCiSvili 

(teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT). qarTlis cxovreba,  tomi 

II (Tbilisi: sabWoTa saqarTvelo, 1959), 685. 
17 Cf. Victor L a n g l o i s, Essai de classifi cation des suites monétaires de la Géorgie, depuis l’anti-
quité jusqu’a nos jours (Paris, 1860), 43.
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standard title of the Georgian monarchs) with  (the photo of the coin 
in question, now available, renders this doubts obsolete).
 V. Langlois dealt with this coin type twice, fi rst in 185218, attributing 
it to David IV, but providing a completely erroneous description of the 
central legend (with the Asomtavruli text, its interpretation in modern 
Georgian Mkhedruli script, and the French translation all being wrong in 
different ways, and all three differing from the drawing which rendering 
the legend correctly); later on he reverted to this unique coin in 186019, 
abstaining from attributing it to any specifi c king20 and wisely placing his 
hopes for the a further, more precise attribution on the a discovery of the 
new, more complete specimen of this coin type.  
 J. de Morgan, in 188921 confi ned himself to reproducing the drawing 
of the coin in question. 
 Ye. Pakhomov in 191022 summarized the propositions of his predecessors, 
criticizing M. Brosset’s suggestions as improbable. He paid the due attention to 
the absence of a Byzantine title, and noted that the fi rst title within the central 
obverse fi eld could also theoretically be SvanTa as well (Svans constituted yet 
another Georgian ethnographic group, but the lordship of Svans never appeared 
in any contemporary Georgian titulature, as noted by Ye. Pakhomov himself). 
Pakhomor erroneously stated that the surviving legends were equally applica-
ble to all Georgian monarchs from Bagrat IV till David IV, including, and also 
that the word King must have been omitted as it was not at the and of the royal 
protocol (the honourable scholar could not know by then that King could be 
indicated in the beginning of the latter as well23). Most importantly, Pakhomov 
published very valuable considerations regarding the (degenerated) style of the 
effi gy of the Virgin Mary; based on a stylistic analysis of the iconography, he 
dated it to the second half of the reign of Giorgi II, even fi nding it conceivable 

18 L a n g l o i s, Numismatique de la Géorgie au moyen âge, 18, pl. II, no 2. Pakhomov erroneously 
referenced p. 17 of this work. Евгений П а х о м о в, Монеты Грузіи, 75.
19 L a n g l o i s, Essai de classifi cation des suites monétaires de la Géorgie, 42-43.
20 and reconstructed the marginal legend (illiterately? placing the King at the end of it, right before 
the titles in the central fi eld (the Georgian grammar makes it possible for the dual genetive case con-
structions, like King of ... and ... and ..., or ...s’ and ...s’ ... and ...s’ King, but normally not with the one 
the subject in the middle of the construction. However, cf. Valeri S i l o g a v a (Seadgina da gamo-

sacemad moamzada), qarTuli warwerebis korpusi. lapidaruli warwerebi II. dasa-

vleT saqarTvelos warwerebi,  nakv. I (IX-XIII ss.) (Tbilisi: Mecniereba, 1980), 55-56).
21 Jacques d e  M o r g a n, Mission scientifi que au Caucase, Études Archéologiques & Historiques, 
Tome Deuxiéme, Recherches sur les origines des peuples du Caucase (Paris, 1889), 245.
22 Евгений П а х о м о в, Монеты Грузіи, 75-77.
23 David K a p a n a d z e, qarTuli numizmatikis siaxleni, 63-64. Cf. P a g h a v a,  P a t s i a, 
A New Variety of a No-Cross Type Silver Coins of David IV of Georgia.
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that this coin had been minted at the beginning of the 12th c. It would not be out 
of place to note here, that. Pakhomov was aware of the fact that Giorgi II was 
not deposed in 1089, but ruled (nominally, at least), till his demise in 111224. 
Generally speaking, Pakhomov placed this coin between Giorgi II and David 
IV; however, this specimen was published and discussed within the section of 
his book devoted to the numismatic legacy of Giorgi II’s reign25. 
 Perhaps due to the uncertainty of the attribution, (and perhaps the fact that 
the sole specimen was physically located in Germany rather than the Soviet 
Union?) the following generations of numismatists studying Georgian coinage 
ignored this coin type completely, omitting it from their works26. To our know-
ledge, J. Stepnadze was the only scholar, who took notice of this coin type27. 
 Finally, as we have already mentioned, this coin type was dealt with by  
A. Akopyan28 in 2011, who discarded the versions of t’aonta, t’aronta, t’eru-
nakanta and darinta, on the basis of their claimed unreality and insignifi cance, 
interpreted the fi nal title as Ta[v]uShTa, and attributed it to David IV the Buil-
der, “King of the Rans and Ta[v]ushs”. We will discuss this hypothesis below.
  
Attribution and dating
 In our opinion, the attribution to David IV is doubtless. Our arguments 
are as follows:
 We personally fully agree with Ye. Pakhomov, who set as terminus 
ante quem non “the second half of Giorgi II’s reign”, or perhaps even 
as lately as the beginning of the 12th c., based on the style of the Holy 
Virgin’s garments, as well as the crudeness and sketchiness of the fi gure, 
particularly that of the lines theoretically intended to present the pleats, 

24 Евгений П а х о м о в, Монеты Грузіи, 65.
25 Perhaps this was the reason why this coin type was permanently neglected by the scholars focu-
sing on the numismatic history of David IV.
26 Cf. Giorgi D u n d u a, Tedo D u n d u a, qarTuli numizmatika. I nawili; Tedo dun-

dua, saqarTvelo da dasavleTi numizmatikuri masalebis mixedviT (Tbilisi: Meridiani, 
1995); Tedo D u n d u a, qarTuli eTnokulturuli revolucia da dasavleTi numizma-

tikuri masalebis mixedviT (Tbilisi: Meridiani, 1997); Tedo D u n d u a, X-XII ss. qarTuli 

monetebi da saqarTvelos istoriis zogierTi sakiTxi, Tbilisis iv. javaxiSvili 

saxelobis saxelmwifo universitetis Sromebi #310 (1992), 18-30; David K a p a n a -
d z e, qarTuli numizmatika (Tbilisi, Tbilisis universitetis gamomcemloba, 1969); 
Valeri S i l o g a v a, samegrelo-afxazeTis qarTuli epigrafika; Revaz K e b u l a d z e,  da-

viT aRmaSeneblis bizantiurtituliani vercxlis monetebi, saqarTvelos saxelm-

wifo muzeumis moambe, 39-B (1987), 45-52; Tedo D u n d u a, Review of Georgian Coins with 
Byzantine Iconography; Д у н д у а, Грузинские Монеты X-XII вв. как Исторический Источник.
27 J. S t e p n a d z e, XI-XII saukuneebis saqarTvelos mefeTa titulebis gagebisaTvis, 
160, 26.
28 А. А к о п я н, К чтению легенд на двух уникальных грузинских монетах.
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but looking more like the ornaments, especially on the headgear, latter 
having the appearance of a cap rather than covering29. Therefore, the coin 
should certainly be attributed to either Giorgi II or David IV.  
 However, an analysis of the effi gy of the Holy Virgin exclusively wo-
uld not enable the researcher to establish the precise chronological fra-
mework; it becomes necessary to take into consideration the additional 
information also recorded by the coin type proper. We mean the central 
obverse legend (the marginal one, presumably containing the name of the 
issuer fell victim to clipping, unfortunately). 
 It contains no Byzantine title of the Georgian monarch, which was 
without exception placed within the central legends of the Georgian-By-
zantine coins unless replaced with a cross and relocated to the margin30. 
Therefore we consider it safe to conclude that this coin type featured no 
Byzantine title at all. But we know, that David IV was the only Geor-
gian King, who issued Georgian-Byzantine coinage with the effi gy of 
the Holy Virgin, who at a certain stage of his political career rejected a 
Byzantine title, being eulogized without it in such a prominent contem-
porary document as the code of the Ruis-Urbnisi Ecclesiastical Council 
(1104), whereas Giorgi II, who died only in 1112, continued ti use his 
high title of Caesar31. As we see, the absence of a Byzantine title points 
to David IV. 
 Moreover, According to that very code of the Ruis-Urbnisi ecclesia-
stical council, the title of King of the Kakhs and Rans was possessed by 
David IV, but not by his father, Giorgi II32. In all probability, on the coin 
in question the King is acknowledged as the King of the Rans (vide infra). 
And this points to David IV again. 
 It is also noteworthy, that the coinage of David IV was the only one 
to feature the title King in the beginning, and not at the end of the royal 
protocol33.
 In our opinion, there can be little doubt that this coin type could could 
have been issued only by David IV the Builder.

29 П а х о м о в, Монеты Грузіи, 77. We fi nd the scepticism of J. Stepnadze with regard to the vali-
dity of this argument J. S t e p n a d z e, XI-XII saukuneebis saqarTvelos mefeTa titulebis 

gagebisaTvis”, 160, 26.) to be unfounded and imcomprehensible; we personally do not share it. 
30 V. S i l o g a v a, samegrelo-afxazeTis qarTuli epigrafika, 227-252.
31 Enriko G a b i d z a s h v i l i, ruis-urbnisis krebis Zegliswera: filologiur-teqsto-

logiuri gamokvleva (Tbilisi, Mecniereba, 1978). 
32 Ibid.
33 D. K a p a n a d z e, qarTuli numizmatikis siaxleni, 63-64. Cf. P a g h a v a, P a t s i a, 
A New Variety of a No-Cross Type Silver Coins of David IV of Georgia.
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 Fortunately, we have an opportunity to narrow further down the time span 
when this coin type could have been issued. The central legend provides us with 
the more precise terminus ante quem non. As already  mentioned, we consider 
it contains contain the title [King] of the Rans. The latter title implies the sove-
reignty over the Kingdom of Hereti and Kakheti. And we know when David IV 
annexed this easternmost Georgian political unit – in 110434. Thereby, this coin 
type without any Byzantine title must have been issued (somewhere) at some 
time point between 1104-1125. Moreover, since at about 1122 David IV began 
issuing the mono-epigraphic irregular copper coinage with Arabic legends35,
it would be logical to assume that the coin type in question was issued between 
1104-1122, probably earlier in this period than later. 
 If our tentative interpretation of the last listed title as [King] of the 
Taons (i.e. the natives of Tao – TaoNTa?) is ever proved to be true, the 
minting chronology could perhaps be narrowed down even more: David 
IV campaigned in south-western Georgia in about 111636, so the coin type 
could perhaps tentatively be attributed to 1116-1122.

Titulature
  Firstly, we think it can hardly be disputed that the fi rst title in the cen-
tral obverse area was the [King] of the Rans (RaNTa) and not of the Svans 
(SvaNTa). Svans never appeared within the titulature of the Georgian 
kings of the epoch, whereas Rans did so frequently enough37, and their 
inclusion in the royal formula (frequently along with the Kakhs, but not 
always38) indicated the possession of the Kingdom of Hereti and Kakheti 
(Hereti resp. Rani, the term related to Arran, but normally designating not 
the Muslim Arran, but the south-eastern province of Georgia)39. In addi-

34 Gocha J a p a r i d z e, saqarTvelo da maxlobeli aRmosavleTis islamuri samyaro 

XII-XIII s-is  pirvel mesamedSi (Tbilisi, Mecniereba, 1995), 24-26.
35 P a g h a v a, The First Arabic Coinage of Georgian Monarchs: Rediscovering the Specie of David 
IV the Builder (1089-1125), King of Kings and Sword of Messiah.
36 Mzekala S h a n i d z e (teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva, leqsikoni da saZie-

blebi daurTo),  cxorebaÁ mefeT-mefisa daviTisi (Tbilisi: mecniereba, 1992), 179-
180; G. J a p a r i d z e, saqarTvelo da maxlobeli aRmosavleTis islamuri samyaro 

XII-XIII s-is  pirvel mesamedSi, 31.
37 J. S t e p n a d z e, XI-XII saukuneebis saqarTvelos mefeTa titulebis gagebisaTvis; 

daviT musxeliSvili, daviT aRmaSeneblis aRmosavluri titulatura,  daviT aRma-

Senebeli,  statiebis krebuli. (Tbilisi: mecniereba, 1990), 66-69.
38 Cf. V. S i l o g a v a, qarTuli warwerebis korpusi. lapidaruli warwerebi II, 54-55.
39 J. S t e p n a d z e, XI-XII saukuneebis saqarTvelos mefeTa titulebis gagebisa-

Tvis; D. M u s k h e l i s h v i l i, daviT aRmaSeneblis aRmosavluri titulatura, 66-69. 
Cf. S t e p n a d z e, XI-XII saukuneebis saqarTvelos mefeTa titulebis gagebisaTvis, 
157, 4.
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tion to the incompatible status of Rans and Svans, it would be appropriate 
to note that exactly the same celator’s mistake, i.e. substitution of  by 
J was already recorded for the Georgian-Byzantine coinage40 (although, 
J instead of  was recorded as well41). We consider that the graphemes 
J  should indicate  and not . 
 The enigma of another title does not yield to clarifi cation so easily. We 
agree with Ye. Pakhomov and A. Akopyan with regard to the low probabi-
lity of versions like Darin (Tarin?), Taron, and Terunakan, based on their 
irreality, as well as insignifi cance of the toponyms and their unrelevance 
to the contemporary Georgian world-view42.
 However, A. Akopyan’s version (Ta[v]ush)43 raises the same objec-
tions. The scholar made a daring assumption that the middle letter of the 
enigmatic title had to be rotated by 1800 to correct the celator’s mistake, 
and reverting Georgian Asomtavruli N ( ) to Sh ( ). Thus obtaining re-
spectively  instead of  , the author concluded that the most like-
ly interpretation of this abbreviation would be TauShTa – [King] of the 
Taushians, derived from “Tavush ...  – principality of the last Kvirikyans 
surrounding the fortress of the same name in the Northern Armenia44”. 
 What can be maintained with regard to this original hypothesis? 
 Firstly, the author referred to many instances on the Georgian-By-
zantine coins when the celator had erroneously engraved the grapheme 
in a wrong way45. However, the graphemes were never rotated by 1800, 
but rather mirrored (a standard error, as the artisans frequently used to 
forget that they had to engrave dies everything on the dies in the ne-
gative), or depicted without some fragment46. Even more importantly, 
the contemporary shape of Sh ( )47 was not similar to the rotated N 
( ), due to one extra element turning up, as conveyed quite precisely 
even by the computer font. If N ( ) could be engraved instead of Sh ( ), 
many similar letters of the Georgian Asomtavruli alphabet, like B ( ), 

40 Евгений П а х о м о в, Монеты Грузіи, 67. Cf. similar mistake - (E)  instead of V ( ). Ibid., 
64.
41 Ibid., 74.
42 Ibid., 76; А к о п я н, К чтению легенд на двух уникальных грузинских монетах, 19-20.
43 Ibid., 20-21.
44 It is noteworthy that Tavush was located on the territory of Gardabani, Lower Kartli, the Georgian 
province which had been annexed by Armenians in the 10th cf. J a p a r i d z e, saqarTvelo da 

maxlobeli aRmosavleTis islamuri samyaro XII-XIII s-is pirvel mesamedSi, 56.
45 А к о п я н, К чтению легенд на двух уникальных грузинских монетах, 20.
46 Евгений П а х о м о в, Монеты Грузіи, 64, 67, 74.
47 Cf. S i l o g a v a, qarTuli warwerebis korpusi. lapidaruli warwerebi II, 133, 137, 
139, 141.
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M ( ), T’ ( ), Q’ ( ), Ch ( ), Ts’ ( ), Kh ( ), Vie ( )  could be replaced 
with N as well, at least theoretically; and then, if desired, some more or 
less similar-sounding toponym could serve as the basis for yet another 
hypothesis. Any such hypothesis would only be credible if accompanied 
by supporting parallel evidence. 
 In the case at hand, the historical evidence casts doubt on the hypo-
thesis of a Georgian royal title derived from the toponym Tavush / Taush. 
According to the contemporary Georgian chronicler, David IV captured 
Gagni, T’erunak’ali, [Kav]azinni, Norbedi, Manasgomni and T’alinjakari 
in (or about) 112448; apparently, Tavush was not listed. Armenian chro-
niclers added to this list of Georgian conquests other localities as well, 
including Tavush49. We have no grounds for casting doubt on the testi-
mony of the latter; however, it is clear that the signifi cance of Tavush for 
the victorious Georgians was quite low. The biographer of David IV, who 
usually provided relatively detailed information on the military activities 
of his crown-bearing hero, provided no references to Tavush throughout 
his lengthy chronicle whatsoever50. Moreover, all 11th-12th c. Georgian 
chronicles pass over Tavush in silence51. It is utterly incomprehensible, 
how could such a term from beyond even the periphery of the contempo-
rary Georgian national political and cultural world-view could be inclu-
ded in the royal protocol. 
 It established, that Georgian monarchs appropriated only the titles of 
the major polities leaving out of the royal protocol the titles of minor ones 
or those regarded as vassal tribes / nations52. Tavush, later constituting 
one of the two principal fortresses of the minor principality of the late 
Kvirikids53 naturally contained no political value to be acknowledged in 

48 M. S h a n i d z e, cxorebaÁ mefeT-mefisa daviTisi, 196. The date 1124 is only approxima-
te, as it is well known, that the dates in the chronicle on the life of David IV were inserted by some 
early editor, and not the author. Ibid., 141-143. It was also conjectured, that the numerous military ac-
tivities listed under 1124 could not be performed in such a short time, and occurred during two years: 
1123 and 1124. Soso M a r g i s h v i l i, miTebi da realoba daviT aRmaSeneblis mefobis 

Sesaxeb – omi seljukTa samyaros winaaRmdeg (Tbilisi: 2006), 178-179. Stepanos Orbeliani 
also dated the conquests to 1123. Japaridze, saqarTvelo da maxlobeli aRmosavleTis is-

lamuri samyaro XII-XIII s-is pirvel mesamedSi, 55, 38.
49 Ibid., 55.
50 Cf. M. S h a n i d z e, cxorebaÁ mefeT-mefisa daviTisi, 237.
51 Cf. S. K a u k h c h i s h v i l i, qarTlis cxovreba, t. I, 422; qarTlis cxovreba, t. II, 686.
52 J. S t e f n a d z e, XI-XII saukuneebis saqarTvelos mefeTa titulebis gagebisaTvis, 

163; m u s x e l i S v i l i,  daviT aRmaSeneblis aRmosavluri titulatura, 69. 
53 By 1124 Tavush was not possessed by Kvirikids anymore. G. J a p a r i d z e, saqarTvelo da ma-

xlobeli aRmosavleTis islamuri samyaro XII-XIII s-is pirvel mesamedSi, 56-57. Cf. Ke-
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the relatively terse royal formula. The more so, as by 1124, the time when 
it was conquered by David IV the Builder, it was not ruled by the Kvi-
rikids (as implied by the author?54): St’epanos Orbeliani stated it very 
clearly that the fortress was taken from Turks55. 
 The chronologic parallel drawn by the author between the conquest of 
the “North of Arran” and Tavush56, is wrong as well. The scholar did not 
take into account that the title [King of] the Rans implied Hereti, and not 
Arran. 
 Undoubtedly, therefore, the interpretation of the enigmatic title as Ta-
vuShTa is unsubstantiated.
 However, the issue remains unsolved. What did  on this coin si-
gnify?
 We personally incline to consider the version TaoNTa (natives of Tao), 
no matter how illiterate this word may seem, to remain the most only 
probable one; or, better to say, the least improbable. 
 We would not dwell on the signifi cance of Tao (in contrast to all the 
other proposed localities) for the contemporary Georgian political / cul-
tural thought; instead, we would confi ne ourselves to pointing out a new 
argument for the plausibility of this version: Tao was the only toponym 
out of the proposed ones to be ever listed in the titulature of the Georgian 
monarchs57: The well-known lapidary inscription of Bagrat III from the 
Cathedral of Katskhi listed Tao along with other lands and ethnographic 
groups of Georgians; the transcription of the original Asomtavruli legend 
with modern Mkhedruli script is as follows (square brackets indicate 
the reconstructed fragments, the brackets indicate the restored abridg-
ments)58: 
 “w(mida)o s(a)m(e)b(a), a(di)de S(e)n m(ie)r damy(a)r(e)b(u)li 

b(a)gr(a)t af[x](a)zT[a] [da] [q(a)rT]v(e)lTa m(e)fÀ, tao(Á)sa, da 

ranTa, k(a)xTa da y(ov)lisa aRm(o)s(a)v(a)lisa d(i)di k(u)r(a)

p(ala)ti”. 
 The peculiar grammatical construction employed in this text permits 
dual interpretations: 

tevan Kutateladze, qvemo qarTli. politikuri istoriis sakiTxebi (taSir-Zoragetis 

samefo; orbelTa gvaris istoria), (Tbilisi, Mtatsmindeli, 2001), 138-142. 
54 А. A к о п я н, К чтению легенд на двух уникальных грузинских монетах, 20-21.
55 G. J a p a r i d z e, saqarTvelo da maxlobeli aRmosavleTis islamuri samyaro XII-

XIII s-is pirvel mesamedSi, 57.
56 А. A к о п я н, К чтению легенд на двух уникальных грузинских монетах, 21-22.
57 D. M u s k h e l i s h v i l i, daviT aRmaSeneblis aRmosavluri titulatura, 67-68, 10.
58 silogava, qarTuli warwerebis korpusi. lapidaruli warwerebi II, 55-56.
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• “Holy Trinity, exalt Bagrat Abkhazs’ and Kartvels’ King, [King] 
of Tao and Rans, Kakhs, and the Great Curopalates of All-of-the-east, 
installed by you”; or possibly also

• “Holy Trinity, exalt Bagrat Abkhazs’ and Kartvels’ King, Tao’s and Rans’, 
Kakhs’, and All-of-the-east Great Curopalates, installed by you”.

 In any case, as we see, Tao and Ran are listed side by side here too. 
 As already mentioned by Ye. Pakhomov59, the titulature of the Geor-
gian monarch presented on this coin is quite remarkable as it lacks aBy-
zantine title, so typical for the so called Georgian-Byzantine monetary 
series. In this case we have to contest A. Akopyan’s work again. The latter 
attempted to explain the omission of a Byzantine title by the reduction 
of the Byzantine-Georgian connections60. However, it was well known 
that the rejection of the Byzantine title by David IV (and he used to po-
ssess several of them, sequentially61) was a principal decisions of the 
monarch62, thereby withdrawing himself as well as his Kingdom from the 
system of Byzantine hierarchy, i.e. Byzantine-dominated political oiko-
umene. Giorgi’s decision to retain the Byzantine title of Caesar, attested 
to by the Ruis-Urbnisi Ecclesiastical Counsil63, accentuated the principal 
stand of his son, David IV. The connections with the Byzantine, on the 
other hand, remained relatively intensive, ilustrated by David’s decision 
to marry off his dauhter K’ata to Constantinople64.

Conclusions
 We attributed the unique coin reviewed in this paper to David IV the 
Builder based on the analysis of the titulature and the iconography style. 
Therefore, this specimen represents the third type of David IV the Buil-
der’s silver coinage, providing additional information on the monetary 
policy of the contemporary Georgian administration. 
 This coin type is quite remarkable as it lacks the Byzantine title of the 
Georgian monarch, omnipresent on all other Georgian-Byzantine issues. 
It testifi es to David IV’s personal decision to reject the Byzantine title, 

59 Евгений П а х о м о в, Монеты Грузіи, 77.
60 А. A к о п я н, К чтению легенд на двух уникальных грузинских монетах, 20.
61 J. S t e p n a d z e, XI-XII saukuneebis saqarTvelos mefeTa titulebis gagebisaTvis, 
161; V. S i l o g a v a, samegrelo-afxazeTis qarTuli epigrafika, 249-252.
62 J. S t e p n a d z e, XI-XII saukuneebis saqarTvelos mefeTa titulebis gagebisaTvis, 
161.
63 E. G a b i d z a s h v i l i, ruis-urbnisis krebis Zegliswera.
64 Roin M e t r e v e l i, daviT IV aRmaSenebeli (Tbilisi: 1990); M. S h a n i d z e, cxorebaÁ 

mefeT-mefisa daviTisi, 180.
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withdrawing himself and his Kingdom from the Byzantine-oriented and 
Byzantine-dominated value system; and refl ects the oncoming orientali-
sation of the Georgian court.
 The titles featured in the obverse center are those of [King] of the 
Rans and [Taonians] (?). Our conlusion with regard to the interpretation 
of the last title is disputable, but certainly more verisimilar than all the 
other proposed hypotheses. If correct, it would constitute the second-ever 
published case of the Georgian historical province of Tao to be featured 
within the royal protocol of a Georgian monarch.
 The title [King] of the Rans indicates that this coin type was issued 
after 1104, when the Kingdom of Hereti and Kakheti was annexed by 
David the Builder (and, presumably, before the capture of Tifl īs in 1122). 
We can conclude that the minting of the silver coinage by the Georgian 
authorities was still in progress even in the early 12th c., despite the onco-
ming silver crisis. 
 Being aware of just one specimen of the third silver coin type of David 
IV, we cannot clarify at the moment, whether the clipping of the coinage 
of this period was performed by the authorities, perhaps to modify the 
silver standard of the circulating currency, or not. 
 Hopefully, new discoveries would clarify further this section of the 
Georgian numismatic history.

 
Fig. 1. David IV the Builder, the 3rd type
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Fig. 2.1. Bagrat IV
 

Fig. 2.2 Giorgi II. Early type with the title of Sevastosi

 
Fig. 2.3. Giorgi II. Late type with the title of Kesarosi

IRAKLI PAGHAVA

Pro Georgia vol. 22.indd   104 20-06-2013   09:53:08



105

 
Fig. 2.4. David IV the Builder, the type with cross

 
Fig. 2.5. David IV the Builder. 

The copper coin type without Byzantine title
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ZUR UNIFIZIERUNG DES DEKLINATIONSSYSTEMS 
IM MEGRELISCHEN

von Manana Tandaschwili
Frankfurt  a. M.

Problemdarstellung
 Das Deklinationssystem in den südkaukasischen Sprachen ist durch ein 
charakteristisches Merkmal gekennzeichnet: die unterschiedlichen Deklina-
tionstypen sind durch ihre Stammstruktur defi niert. Man unterscheidet in der 
Deklination zwischen vokalstämmigen (Deklinationstyp V–ST) und konso-
nantstämmigen Substantiven (Deklinationstyp C–ST). Im Unterschied zum 
Svanischen lassen das Georgische und Megrelische diese Differenzierung 
vor allem im Morpheminventar deutlich erkennen. Dabei bleibt festzuhalten, 
dass das Georgische sich in seiner Entwicklungsgeschichte stark verändert 
hat, indem sich das historisch einheitliche Deklinationssystem des Altgeor-
gischen in zwei deutlich unterschiedliche Subsysteme (eben der vokal- und 
konsonantstämmigen Substantive) im Neugeorgischen aufgespalten hat. Ge-
wisse kleinere Unterschiede zwischen den Endungsallomorphen im Altge-
orgischen wie der Wechsel beim Nominativzeichen (-i bei konsonantstäm-
migen Substantiven und -j bei vokalstämmigen Substantiven), entsprechend 
auch im Genitiv (-is vs. -js), Direktiv (-isa vs. -jsa) und Instrumental (-it vs. 
-jt), oder bei der Adverbialendung (-ad vs. -d) haben rein phonologische 
Gründe: Vokalgruppen an der Morphemgrenze tendieren zur Vereinfachung 
und erreichen dies entweder durch Diphthongisierung (V-i > V-j im Nom., 
Gen., Dir., Instr.), durch partielle Reduktion (V-o > V-v im Vokativ) oder 
durch Assimilation und Kontraktion (V-ad > V-d im Adverbial).
Deklination im Altgeorgischen  
Kasus C–ST V–ST
„Absolutiv“1 –Ø –Ø
Nominativ –i –j

Pro Georgia, 2012, t. 22, s. 111-129

Deklination im Neugeorgischen
Kasus C–ST V–ST
Nominativ –i –Ø
Ergativ –ma –m

1 Der in der wissenschaftlichen Literatur übliche Terminus „Absolutiv“ für den endungslosen Kasus 
des Altgeorgischen ist irreführend, da dieser Kasus nicht mit dem Ergativ kontrastiert. Eine bessere 
Bezeichnung wäre „casus indefi nitus“.
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Ergativ –man –man
Dativ –s(a) –s(a)
Genitiv –is(a) –js(a)
Direktiv –isa –jsa
Instrumental –it(a) –jt(a,i)
Adverbialis –ad –d
Vokativ –o –o

 

Dativ –s(a) –s(a)
Genitiv –is(a) –s(a)
Instrumental –it(a) –t(a,i)
Adverbialis –ad –d
Vokativ –o –o/–v

 Für die Deklinationssysteme des heutigen Georgischen sind zwei Kri-
terien von Bedeutung: 
1. phonologische Prozesse, die die Stammstruktur beeinfl ussen, insbe-

sondere Synkope und Apokope; und
2. die stammbedingte Distribution der Endungsallomorphe.
 Im Bezug auf die Stammveränderung innerhalb der Deklination ze-
igen das Georgische und das Megrelische erhebliche Unterschiede. Im 
Georgischen unterliegen auf Vokal + Sonorant (VS) auslautende Stämme 
der Synkope. 
 Beispiele: mamali „Hahn“ / mindori „Feld“
 Totale Synkope: mamal-i Nom. vs. maml-is Gen. 
 Partielle Synkope: mindor-i Nom. vs. mindvr-is Gen.  
 Dabei ist zu bemerken, dass die Synkope im Georgischen haupt-
sächlich durch die Morphemstruktur der Kasusendung verursacht wird: 
nur Kasusendungen mit der Struktur Vokal plus Konsonant (VC, z.B. -is 
im Gen. -it im Instr. und -ad im Adv.) können die Synkope hervorrufen. 
Im Singular synkopierte Substantive unterliegen deshalb der Synkope 
auch im Plural, da auch das Pluralzeichen –eb- eine die Synkope bedin-
gende Morphemstruktur (VC) aufweist.
Vokalstämmige Substantive können apokopiert werden, wobei je nach 
dem stammauslautenden Vokal gewisse Ungleichmäßigkeiten zu be-
obachten sind:
1. vokalstämmige Substantive auf -a werden in der Regel apokopiert; 
2. vokalstämmige Substantive auf -e werden im Singular apokopiert, im 

Plural jedoch nicht;
3. vokalstämmige Substantive auf -o und -u werden weder im Singular 

noch im Plural apokopiert. 
 Manche a-stämmige Substantive, darunter auch die auf -a auslauten-
den Eigennamen, unterliegen im Singular keiner Apokope, wohl aber im 
Plural. Vgl.:
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 Nom. gogona vs. Gen. gogona-si vs. Nom. Pl. gogon-eb-i „Mädchen“;
 Nom. Manana vs. Gen. manana-si vs. Nom. Pl. Manan-eb-i Eigenname.
 Eine sehr begrenzte Anzahl von vokalstämmigen Substantiven wird 
im Neugeorgischen sowohl apokopiert als auch synkopiert: Vgl.:
 Nom. karxana vs. Gen. karxn-is vs. Nom.Pl. karxn-eb-i „Werkstatt“
 Somit unterscheidet man im heutigen Georgischen drei Deklination-
stypen:
1. Deklinationstyp mit Synkope
2. Deklinationstyp mit Apokope
3. Deklinationstyp mit Synkope und Apokope.
 Die Deklination im Megrelischen kennt diese Unterschiede nicht, da 
sich in dieser Sprache keine Synkope und Apokope in der Flexion be-
obachten lassen. Unterschiede in der Deklination vokalstämmiger und 
konsonantstämmiger Substantive sind hier nur im Morpheminventar der 
Kasusendungen zu erkennen.
 Die Distribution des Morpheminventars ist in den beiden Sprachen 
gleich – in der Deklination vokalstämmiger und konsonantstämmiger 
Substantive treten bestimmte Allomorphe auf. Im Georgischen kommt 
dazu noch die Stammveränderung (die durch phonologische Prozesse 
entstandene Synkope und Apokope, s.o.), während Stammveränderungen 
im Megrelischen (Assimilation stammauslautender Konsonanten, Verein-
fachungen des Stamms u.a.) auf zwei Kasus, nämlich Ergativ und Dativ, 
beschränkt bleiben. 

Deklination im Georgischen Deklination im Megrelischen

Kasus C-ST V-ST
Nominativ -i -Ø
Ergativ -ma -m
Dativ -s(a) -s(a)
Genitiv -is(a) -s(a,i)
Instrumental -it(a) -t(a,i)
Adverbialis -ad -d
Vokativ -o -o/-v

Kasus C- ST V-ST 
Nominativ -i -Ø
Ergativ -k(ə) -k(ə)
Dativ -s(ə) -s(ə)
Genetiv -iš -ši
Direktiv -iša -ša
Finalis -išax -šax
Ablativ -iše -še
Benefaktiv -išo(t) -šo(ti)
Instrumental -it -t(i)
Transformativ -o(t) -t
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 Im Ergativ und Dativ ist im Megrelischen bei konsonantstämmigen 
Substantiven der folgende Prozess zu beobachten: zwischen Stamm und 
Kasuszeichen in den genannten Kasus tritt der Vokal –i- auf.
 Vgl. Nom. dud-i vs. Erg. dud-i-k vs. Dat. dud-i-s „Kopf“
 In der wissenschaftlichen Literatur ist dieser Prozess schon früh erkannt 
und als phonologisch bedingt beschrieben worden. Die von I. KIPŠIDZE 
erstellte Liste einschlägiger Substantive wurde jüngst von zeitgenössi-
schen Wissenschaftlern2 erweitert, wobei auch die Ursache und Syste-
matik des Prozesses untersucht wurde. Alle Autoren sind der Meinung, 
dass das Auftreten von -i- durch für das Megrelische untypische Konso-
nantengruppen an der Morphemgrenze verursacht ist. Auf der Basis der 
Untersuchungen von T. GUDAVA und T. GAMQ̣RELIDZE3, die zwei-, 
drei- und viergliedrige Konsonantengruppen im Megrelischen untersucht 
haben, hat Ḳ. DANELIA4 drei Arten von Konsonantengruppen zusam-
mengefasst:
1. Bei Substantiven, deren Stamm auf die Sonoranten r, n und m oder 

die stimmhaften Nicht-Sonoranten d und ǯ  auslautet, entstehen im Er-
gativ die Konsonantengruppen -r-k, -n-k, -m-k, -t-k (< -d-k) und -č-k 
(< -ǯ ǯ -k) bzw. im Dativ -r-s, -n-s, -m-s, -c (< -t-s < -d-s) und -č 
(< -č-š < -ǯ ǯ -s), die für das Megrelische als harmonisch und daher 
stabil gelten;

2. Substantive mit auslautenden p, c und (primärem) t, č ergeben sich im 
Ergativ die Konsonantengruppen -p-k, -c-k, -t-k, -č-k und im Dativ 
-p-s, -c-s, -t-s und -č-s, die als nicht-stabil bestimmt werden; 

3. Kombinationen, die durch das Zusammentreffen anderer stammau-
slautender Konsonanten mit den Kasusendungen -k im Ergativ und -s 
im Dativ entstehen, gelten als nicht-harmonisch und daher unzulässig. 
Alle derartigen Konsonantengruppen werden in der Regel durch den 
dazwischentretenden Vokal -i- aufgelöst. 

 Dabei bleibt zu bemerken, dass die unterschiedlichen Konsonanten-
gruppen verschiedenen lautlichen Veränderungsprozessen unterliegen:
1. Assimilation des Stammkonsonanten: 
 Vgl. dud-i „Kopf“ (Nom.) vs. dud-k > dut-k (Erg.)
2. Assimilation und Kontraktion von Stamm- und Endungskonsonanten: 
 Vgl. dud-i „Kopf“ (Nom.) vs. dud-s > dut-s > du-c (Dat.)

2 s. die Tabelle in Ḳ a r ţ o z i a  u .  a . 2010: S. 617–620, wo die vorher bezeugten Beispiele von den 
Autoren aufgrund eigenen Materialien ergänzt werden.
3 G u d a v a, G a m q ̇ r e l i d z e 2000: S. 151–199.
4 D a n e l i a 1986: S. 108.
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3. Ersetzung unzulässiger Konsonantengruppe durch zulässige (harmonische):
 Vgl. dev-i „Ungeheuer“ (Nom.) vs. dev-k > den-k / dem-k (Erg.)
4. Vereinfachung umfangreicherer Konsonantengruppen durch Austre-
 ten eines Konsonanten:
 Vgl. sinimd-i „Mais“ (Nom.) vs. simind-s > simin-s / simind-i-s (Erg.)
 Die hier zusammengestellten Abwandlungsmöglichkeiten haben ke-
inen Einfl uss auf das Deklinationsparadigma: in allen Fällen bleibt der 
Stamm hinsichtlich der Stammstruktur unverändert, d.h. konsonant-
stämmig. Die Regeln können jedoch durch die Wirkung von Ausgleich-
stendenzen blockiert werden. In diesem Fall wird auch in harmonischen 
Gruppen der Vokal -i- eingeschoben.
 Vgl. dud-i „Kopf“ (Nom.) vs. dud-i-k (Erg.) vs. (Dat.)
 Was die letztere Variante anbetrifft, so ist mit K. . DANELIA anzu-
nehmen, dass es sich zunächst um einen phonologischen Prozess inner-
halb nichtstabiler Konsonantengruppen gehandelt haben dürfte, bei dem 
die Konsonantengruppen durch Vokaleinschub „erleichtert“ wurden; erst 
später dürfte sich der Einschub von -i- auch bei stabilen Konsonantengrup-
pen durchgesetzt haben, indem er einen systematischen Charakter annahm 
und somit auch das Deklinationsparadigma beeinfl ussen konnte5.
 Gemäß der wissenschaftlichen Literatur ist der Einschub von -i- zwi-
schen Stamm und Kasusendung im Megrelischen auf zwei Kasus be-
schränkt und als phonologisch bedingt zu defi nieren. Dennoch wird seit 
einigen Jahren die Frage diskutiert, ob sich das für den Ergativ und Dativ 
geltende Verfahren (also der Einschub) über das gesamte Paradigma hin-
weg ausgebreitet hat, wobei der eingeschobene Vokal dem Stamm zuge-
ordnet wurde und dementsprechend für eine morphologische Umstruktu-
rierung des Stammes – vom konsonantstämmigen zum vokalstämmigen 
– führte.
 In Ablehnung dieser von mehreren Autoren vorsichtig ausgesproche-
nen These sind folgende Gegenargumente anzuführen: 
1. Im Plural zeigen die entsprechenden Substantive kein -i- zwischen 

Stamm und Pluralzeichen, d.h. sie können nicht als vokalstämmig 
charakterisiert werden. Vgl. Sg. Berg-i vs. Pl. berg-ep-i (und nicht 
bergi vs. bergi-ep-i) „Haken“;

2. Im Transformativ werden diese Substantive systematisch durch die 
Kasusendung -o (wie bei allen konsonanntstämmigen) und nicht durch 
-t (wie bei allen vokalstämmigen) markiert6.

5 Ebenda.
6 Ebenda.
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 Trotzdem setzen manche Autoren bei der Systematisierung der Dekli-
nationstypen zwei Typen an: 
1. Deklinationstyp der vokal-konsonantstämmigen Substantive und
2. Deklinationstyp der vokalstämmigen Substantive,
 wobei sie mit dem Deklinationstyp der vokal-konsonantstämmi-
gen Substantive die konsonantstämmigen Substantive meinen, die ein 
diffuses (konsonant- bzw. vokalstämmiges) Deklinationsparadigma 
bilden.
 Genau diese These möchten wir hier aufgreifen, jedoch mit der 
Zusatzannahme, dass die konsonantstämmigen Substantive zweierlei 
Paradigma bilden: ein Deklinationsparadigma mit dem Morphemi-
nventar, das für konsonantstämmige Substantive gilt, und ein zweites 
Paradigma, in dem die im Nominativ auftretende Kasuszendung -i als 
stammauslautender Vokal identifi ziert wird, weshalb das Substantiv 
wie ein vokalstämmiges dekliniert wird. Diese Annahme impliziert, 
dass es im Megrelischen insgesamt drei Deklinationstypen zu unter-
scheiden gilt:
1. Deklinationstyp konsonantstämmiger Substantive, die das für kon-

sonantstämmige Substantive vorgesehene Morpheminventar ver-
wenden und damit ein reguläres Paradigma konsonantstämmiger 
Substantive bilden (C-ST Paradigma);

2. Deklinationstyp konsonantstämmiger Substantive, die das für vo-
kalstämmige Substantive vorgesehene Morpheminventar verwen-
den und damit ein „quasi“-vokalstämmiges Deklinationsparadigma 
bilden (Q-ST Paradigma);

3. Deklinationstyp vokalstämmiger Substantive, die das für vokal-
stämmige Substantive vorgesehene Morpheminventar verwenden 
und ein reguläres Paradigma vokalstämmiger Substantive bilden 
(V-ST-Paradigma).

 Dieser Annahme setzt voraus, dass das Deklinationsparadigma 
der Megrelischen Substantive nach zwei Merkmalen charakterisiert 
werden muss: a) der Stammstruktur (konsonantstämmig = C-ST vs. 
vokalstämmig = V-ST) und b) dem Morpheminventar (Morphemi-
nventar für konsonantstämmige Substantive = VC-Gruppe vs. Mor-
pheminventar für vokalstämmige Substantive = CV-Gruppe)7.
 Damit ergeben sich für die Deklination der Substantive im Megre-
lischen die folgenden drei Deklinationstypen:
7 VC-Gruppe bildet das Morphemstruktur bei den konsonantstämmigen Substantive im Gen. und 
Instr. ab (-iš vs. -ši im Gen. und -it vs. -ti im Instrumental). 
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Merkmal Deklinationstyp 
I

Deklinationstyp 
II

Deklinationstyp 
III

Stammstruktur C-ST Q-ST V-ST
Morpheminventar VC-Gruppe CV-Gruppe CV-Gruppe

 Die drei resultierenden Deklinationsparadigmen können an folgen-
den Beispielen verdeutlicht werden (Beispiele: Dudi „Kopf“ vs. dixa 
„Erde“):

Kasus Deklinationstyp I 
K-ST

Deklinationstyp II 
Q-ST

Deklinationstyp II 
V-ST

Nominativ dud-i dudi dixa
Ergativ dud-k>dut-k dudi-k dixa-k
Dativ dud-s>du-c / du-s dudi-s dixa-s
Genetiv dud-iš dudi-ši dixa-ši
Direktiv dud-iša dudi-ša dixa-ša
Ablativ dud-iše dudi-še dixa-še
Benefaktiv dud-išo(t) dudi-šo(t) dixa-šo(t)
Finalis dud-išax dudi-š ax dixa-š ax
Instrumental dud-it dudi-ti dixa-ti
Transformativ dud-o dudi-t dixa-t

 Um die Frage der möglichen systematischen Umstrukturierung der 
Deklination im Megrelischen weiter zu behandeln, ist es erforderlich, die 
Kasus in drei Bündel zu gruppieren: 
1. Kasus, bei denen die Varianz gut bezeugt ist und eine eindeutige Zu-
ordnung ermöglicht (Ergativ und Dativ):
 Erg. dut-k oder dud–i–k
 Dat. du-s/c oder dud-i-s
2. Kasus, bei denen die Differenzierung zwischen konsonantstämmiger 
und vokalstämmiger Struktur aufgrund der lautlichen Identität unmöglich 
ist (Nom., Dir., Abl., Benef., Fin.):
 Nom. dud-i oder dudi
 Dir. dud-iša oder dudi-ša 
 Fin. dud-išax oder dudi-šax
 Abl. dud-iše oder dudi-še 
 Benef. dud-išo(t) vs. dudi-šo(t)
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3. Kasus, die einer spezifi schen Untersuchung bedürfen, da bisher noch 
unbekannt ist, ob die jeweiligen Parallelformen im Megrelischen über-
haupt existieren (Gen., Instr., Trans.):
 Gen. dud-iš vs. *dudi-ši
 Instr. dud-it vs. *dudi-ti
 Trans. dud-o vs. *dudi-t
 In der vorliegenden Arbeit werden wir uns also den letztgenannten 
drei Kasus – Genitiv, Instrumental und Transformativ – zuwenden, um 
uns über die Systematik im Deklinationssystem des Megrelischen Klar-
heit zu verschaffen.

Der Genitiv im Megrelischen
 Der Genitiv verfügt im Megrelischen über zwei Allomorphe (-iš und 
-ši), deren Distribution in der wissenschaftlichen Literatur wie folgt de-
fi niert ist: die Endung -iš ist bei konsonantstämmigen Substantiven an-
zutreffen, während die Endung -ši bei vokalstämmigen Substantiven 
auftritt. Eine corpusbasierte Untersuchung8 zeigt für das Megrelische 
jedoch, dass bei den konsonantstämmigen Substantive tatsächlich beide 
Allomorphe, also sowohl -iš als auch -ši, gebräuchlich sind.

 Beispiele:

ḳoč-iš (163 Belege)
(1) Megrelian Texts ed. Xubua: 59, 269, 12.
male‘unə te osuri do ate osur-iš (Gen.) do te ḳoč-iš (Gen.) skua re te boši do.
„Er nahm diese Frau mit; und dieser Junge ist der Sohn dieser Frau 
und dieses Mannes.“
(2) Megrelian Texts ed. Xubua: 29, 130, 27.
re arti ġ aribi ḳoč-iš (Gen.) skua, nagurepi.
„Es war einmal (wtl. ist) der Sohn eines armen Mannes, ein gelehrter (Mann)“.

ḳoči-ši (206 Belege)
(3) Megrelian Texts ed. Kipšidze: ZS, VI, 18 (13, 26).

 nǯori odiareša guuṭesə do kədeebineesə ate maxoro ḳoči-ši (Gen.) 
tisə. nǯoriši minǯekə maašinə menǯelcə ate saralo ḳoči-ši (Gen.) ambee.
 „Sie trieben das Maultier zum Weideplatz und ließen sich im Haus des 
dort wohnenden Mannes nieder. Der Besitzer des Maultiers erzählte dem 
Gastgeber die Geschichte dieses armen Mannes“.

8 Auf der Basis der megrelischen Texte in TITUS: http://titus.fkidg.uni-frankfurt.de/texte/texte2.
htm#megrelica.
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osuriš (37 Belege)
(4) Megrelian Texts ed. Xubua: 33, 143, 32.
šaras giserū vezirk ḳəni ti osur-iš (Gen.) ˀudes.
„Unterwegs übernachtete der Wesir wieder im Haus jener Frau“.

osuriši (57 Belege)
(5) Megrelian Texts ed. Danelia-Canava: And., 651 (453, m).
šxvaši osuri-ši (Gen.) imenditi logini oḳo vemḳiidge.
„Bereite nicht in der Hoffnung auf die Frau eines anderen dein Bett 
vor“.

kotomiš (3 Belege)
(6) SSGG Megrelian Records: SSGG-Megrelian, Exorcizing1, 0347.
isa, kotom-iš (Gen.) suat vač̣arunso vepxisṭq̇aosans.
„Man hat doch den „Mann im Pantherfell” nicht mit einer Hühnerfe-
der geschrieben“.

kotomiši (27 Belege)
(7) Megrelian Texts ed. Xubua: 38, 189, 18.
gāḳetə kotomi-ši (Gen.) saxe – daduli do mumuli.
„Sie knetete (wtl. machte) ihn (den Teig) in Hühnerform - Henne und 
Hahn“.

kobališ (3 Belege)
(8) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. gatitxareba, 2226.
kobal-iš (Gen.) zels gaatitxarens.
„Er verdünnt den Brotteig“.

kobališi (24 Belege)
(9) Megrelian Texts ed. Xubua: 38, 189, 18.
mara moč̣q̇udik tiš c̣oxole č̣ič̣e kobali-ši (Gen.) zeli mītxū.
„Die Braut aber fragte davor nach ein wenig Brotteig“.

ċq̇ariš (56 Belege)
(10) Megrelian Texts ed. Xubua: 70, 296, 31.
ate bošik uc̣ū: molarti ašo do midamˀunia ti ċq ̇ar-iš (Gen.) oჳirapuša.
„Dieser Junge sagte zu ihm:”Komm her und bring mich zum Besich-
tigen dieses Wassers“.
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c̣q̇ariši (70 Belege)
(11) Megrelian Texts ed. Danelia-Canava: And.g, 99 (423, m).
gordi c̣q̇ars meuduġ u - q ̇oratiša urkia c̣q̇ari-ši (Gen.) išumuša.
„Der Frosch wurde vom Wasser mitgenommen (denkend):  
Ich gehe nach Q̣orati, um Wasser zu trinken.“
(12) Megrelian Texts ed. Kipšidze: ZZ, XXVII, 3 (91, 6).
boč̣ḳepi ašadgədə baġ əsə c̣q̇ari-ši (Gen.) č̣ḳudepo.
„Es standen Tonnen im Hof als Wassergefäße.“

dudiš (45 Belege)
(13) Megrelian Texts ed. Xubua: 89, 333, 32.
dud-iš (Gen.) č̣uat kideblaxi č̣vili ḳvirḳveš gatebas.
„An Kopfschmerzen erkrankte ich gegen Ende des verdammten Juli“.

dudiši (154 Belege)
(14) Megrelian Texts (from Sbornik Materialov): 18/3, IP4, 77, 149.
geḳaˀotə almasi do dudi-ši (Gen.) č̣ua kimuṭuu.
„Er (der Fisch) spuckte (wtl. warf) den Diamanten aus, und der Kop-
fschmerz hörten bei ihm auf“.
(15) Megrelian Texts ed. Kipšidze: ZS, VI, 4 (13, 2).
čilkə dudi-ši (Gen.) ˀvilua miindomu.
„Die Frau versuchte sich zu töten.“

guriš (66 Belege)
(16) Megrelian Texts ed. Kipšidze: LSS, I, 2 (108, 22).
si rek čkimi gur-iš (Gen.) tangi.
„Du bist das Schnittmuster meines Herzens.“

guriši (142 Belege)
(17) Megrelian Texts (from Sbornik Materialov): 18/3, IP5, 84, 193.
šarasə iro mepirkencə, mu re te guri-ši (Gen.) vardi do guri-ši (Gen.) 
dardia,  mara mutaša ačinə gurkə. 
„Unterwegs fragt er sich immer, was diese Herzensfreude (wtl.  rose) 
und dieses Herzensleid sei, (sein) Herz konnte es aber nicht erraten.“
Vgl.
(18)Megrelian Texts ed. Kipšidze: ZZ, XXV, 35 (75, 29).
guri-ši (Gen.) vardi do guri-ši (Gen.) dardi mu orenie.
„Was ist die Freude (wtl. Rose) des Herzens und das Leid des He-
rzens?“ ‒ fragte man. 
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(19) Megrelian Texts ed. Danelia-Canava: 5, 31 (54, 13) 
guri-ši (Gen.) vardi do guri-ši (Gen.) dardi ntakə renia.
„Die Freude (wtl. Rose) des Herzens und das Leid des Herzens ist 
hier!“ – sagte man.

(20) Megrelian Texts ed. Xubua: MX, 79, 321, 26.
risxvas irzentən, tit ǯgir ṭibini, „Dass ihr im Zorn seid, auch das 
 ist eine Gnade,
gvala guri-ši (Gen.) maḳetebeli (der Zorn) ermuntert das Herz  
 ganz und gar,
susṭi guri-ši (Gen.) malameberi, das schwache Herz beruhigend,
mangar guri-ši (Gen.) maneleberi. das starke Herz besänftigend.“

 Die in der folgenden Tabelle zusammengefassten statistischen Daten 
lassen vermuten, dass das Allomorph -ši in den publizierten Texten ins-
gesamt, aber auch in den einzelnen Textsammlungen bei den konsonant-
stämmigen Substantiven weit mehr Gebrauch fi ndet als das Allomorph 
-iš. Dies gilt auch in diachronischer Hinsicht: im Sbornik Materialov 
kommt bei den konsonantstämmigen Substantiven im Genitiv ausschlie-
ßlich die -ši Endung vor. 

Insgesamt Sb. M. KI XU DC KA SSGG
ḳočiš 163 – 4 63 17 75 4
ḳočiši 206 11 33 38 55 69 –
osuriš 37 – 1 20 6 9 1
osuriši 57 1 6 15 12 23 –
kotomiš 3 – – – – – 3
kotomiši 27 – – 2 5 20 –
kobališ 3 – – – – 3 –
kobališi 24 – – 2 1 21 –
c̣q̇ariš 56 – 2 12 6 25 11
c̣q̇ariši 70 2 7 5 12 44 –
dudiš 45 – 6 13 4 20 2
dudiši 154 7 11 7 18 111 –
guriš 66 – 7 17 2 39 –
guriši 142 12 15 8 18 89
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 In Bezug auf die hier untersuchte Variabilität ist KAǮAIAs Wörter-
buch9 separat zu betrachten. Dabei muss zunächst gesagt werden, dass 
es auf den Materialien beruht, die in den oben erfassten Textquellen (KI-
PŠIDZE, XUBUA und DANELIA-CANAVA), aber auch bei anderen 
Autoren belegt sind. Das bedeutet, dass sich in KAǮAIAs Wörterbuch 
zahlreiche Textbeispiele wiederholen, was sich in der Statistik der Belege 
bemerkbar macht. Dies gilt umso mehr, als viele Textbeispiele mehrfach 
verwendet sind, z.B. bei der Illustration nominaler Syntagmen. Dabei ten-
diert KAǮAIA, wie eine systematische Untersuchung seines Wörterbuchs 
in dieser Hinsicht gezeigt hat, dazu, die Distribution der Allomorphe bei 
konsonantstämmigen und vokalstämmigen Substantiven zu regularisie-
ren, wie das folgende Beispiel zeigt:
 (21) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. t’q’via, 20268 
 ǯa-ši (Gen.) topi, c̣q ̇ar-iš (Gen.) ṭq̇via.
 „Holzgewehr, Wasserkugel (Rätsel: Wassereinlauf der Wassermühle).“
 Dass hier eine künstliche Regularisierung der Paradigmata vorgenom-
men wurde, zeigt sich deutlich, wenn man das Rätsel in anderen Quellen 
überprüft. Das bei KAǮAIA unter dem Lemma ṫq̇via „Blei, Kugel“ ve-
rzeichnete nominale Syntagma c̣q̇ariš ṫq̇via ist bei DANELIA-CANAVA 
in der Form c̣q ̇ariši ṭq̇via bezeugt:
 (22) Megrelian Texts ed. Danelia-Canava: Gam., 78 (467, m).
 ǯa-ši (Gen.) topi, c̣q ̇ari-ši (Gen.) ṫq̇via.
 c̣q̇ariši tritt als Genitiv-Form von c̣q̇ari in attributiver Stellung auch in 
anderen nominalen Syntagmen auf. 
 Vgl. 
 (23) Megrelian Texts ed. Kipšidze: SZ, Gam., 15a (183, 22).
 ǯaši škvili, c̣q ̇ari-ši (Gen.) sagani ǯ iḳis voˀoti, kuakə gopurinə.
 (24) Megrelian Texts ed. Danelia-Canava: Gam., 123 (470, m).
 ǯaši škvili, c̣q̇ari-ši (Gen.) sagani ǯ iḳis vo ̓oti, kuak gopurin.
 „Holzbogen, Wasserpfeil, ich schoss auf einen Klotz und der Stein 
fl og weg“.

 Bisweilen treten sogar beide Genetiv-Allomorphe nebeneinander auf. Vgl.:
 (25) Megrelian Texts ed. Danelia-Canava: And., 715 (457 m).
 c̣q̇ari-ši (Gen.) mele geedee da c̣q ̇ar-iš (Gen.) mole gegoskidǝnia.
 „Greife jenseits des Wassers an und gewinne diesseits des Wassers“ 
(Sprichwort).

9 K a ǯ a i a, Megrul-kartuli leksiḳoni, Bde. I, II, III. Tbilisi 2001. 

MANANA TANDASCHWILI

Pro Georgia vol. 22.indd   122 20-06-2013   09:53:09



123

 In diesem wie in verschiedenen anderen Fällen wird die Form auf -i-ši 
bei KAǮAIA originalgetreu zitiert:
 (25a) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. geskilada, 2762 
 c̣q̇ari-ši (Gen.) mele geedee da c̣q̇ar-iš (Gen.) mole gegoskidǝnia.
 „Greife jenseits des Wassers an und gewinne diesseits des Wassers“ 
(Sprichwort).
 (26) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia s.v. gimatil-i (3445)
 gimatils, nokurs tudo, c̣q ̇ari-ši (Gen.) račxali azarudu.
 „Dem Eingeschneiten, unterhalb des Weges, kam ein Wasserrauschen 
entgegen.“
 Die Tendenz, den Gebrauch der Allomorphe -iš und -ši streng zu re-
gulieren, ist jedoch im ganzen Wörterbuch KAǮAIAs zu beobachten. 
Bisweilen setzt KAǮAIA in festen nominalen Syntagmen, die einem 
Lemma zugeordnet sind, den Vokal -i- in Klammern, auch wenn in den 
originalen Textquellen die entsprechende Wörter mit der Endung -ši ohne 
Klammern erscheinen; eine klare Regelung ist aber nicht zu erkennen. 
Vgl. z.B.:
 (26a) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: Megr.Dict., s.v. gur-i, 
5064.
 guriši č̣ua 
 „Herzleid“ (wtl. „Herzbrennen“); Beispiel dazu:
 guriš č̣ua mep ̇uns tkvani
 „Euer Herzleid begleitet mich.“
 (26b) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. ch’ua1, 27647.
 guriš(i) č̣ua 
 „Herzleid“ (wtl. „Herzbrennen“); Beispiel dazu:
 guriši nc̣are č̣ua miġ u.
 „Ich habe bitteres Herzleid“.
 Ähnliches gilt auch für dudiš(i) č̣ua „Kopfschmerzen“ (unter č̣ua), 
ḳuč̣iš(i) č̣ua „Magenschmerzen, Magenbrennen“ (unter č̣ua, aber ḳuč̣iši 
č̣ua unter ḳuč̣i) etc. Unter dem Lemma guri „Herz“ zitiert KAǮAIA eine 
ganze Reihe fester nominaler Syntagmen, bei denen guri im Genitiv steht, 
wobei sowohl guriš als auch guriši in den Einträgen zu fi nden sind (guriš 
eˀotama „keine Lust mehr haben“, guriš ḳariš gonc̣q̇uma „Öffnen der 
Herzenstür“ guriš mo ̓ onapa „sich ärgern“, guriš baჳgali „Herzzittern“, 
guriš gedvala „etwas mit Herz tun, eifrig sein“, guriš ḳvari „Liebling“, 
wtl. „Herzensbrötchen“ etc., aber auch guriši ginortuapa „Herauslassen 
des Kummers, wtl. Herzens“, guriši ginopačua „das Herz Ausschütten“, 
guriši/gurs ginoxarckua „sich ärgern“, wtl. „Platzen des Herzens“; guri-

DEKLINATIONSSYSTEMS IM MEGRELISCHEN

Pro Georgia vol. 22.indd   123 20-06-2013   09:53:09



124

ši gišaˀunapa „vergessen“, guriši goṭaxua „Brechen des Herzens“, guriši 
gočama „erraten“ etc.). 

Die Funktionalität von ǝ
 Die Realisierung des Vokals i im Auslaut von Genitivformen hinter 
dem Konsonanten š bei konsonantstämmigen Substantiven wird oft im 
Kontext eines im Megrelischen allgemein verbreiteten phonologisch 
bedingten Prozesses betrachtet: an der Wortgrenze tritt ein Vokal auf, 
um eine an dieser Stelle entstehende Konsonantengruppe zu verme-
iden. 
 In der wissenschaftlichen Literatur wird der Vokal -i- in diesen 
Fällen phonologisch als ein Allophon von ǝ betrachtet und mit den 
üblicherweise als „emphatisch“ bezeichneten Auslautsvokalen von 
Kasusendungen im Georgischen verglichen. Tatsächlich taucht das ǝ 
fakultativ nach Konsonanten auf, wobei es im Megrelischen zwei Al-
lophone hat: i und u10. 
 Wenn man die Beispiele, die KAǮAIA in seinem Wörterbuch zitiert, 
systematisch untersucht, stellt man fest, dass -i in dem Genetiv-Allomorph 
-ši und das hinter auslautende Konsonanten tretende -ǝ zwei unterschie-
dliche Einheiten sind: beide können innerhalb eines Satzes vorkommen, 
und es gibt keine Erklärung, warum die Sprache in einem Fall (und zwar 
im Genitiv) stets  i verwenden sollte, während sie in anderen Fällen (z.B. 
im Ergativ oder Dativ, aber auch sonst generell hinter auslautenden Kon-
sonanten) -ǝ realisiert. 
 Vgl.
 (27)Megrelian Texts (from Sbornik Materialov): 18/3, IP4, 77, 149.
 geḳaaˀotǝ almasi do dudiši č̣ua kimuṭuu. čxomkǝ uc̣uu ḳocǝ: „radgancǝ 
eǯgua ǯgirobua kobġolie meṭi muta miġu skani miočamali do kovara te 
almasi mideġia“.
 „Er spuckte den Diamanten aus, und der Kopfschmerz hörte auf. Der 
Fisch sagte zu dem Mann: „Weil du mir so Gutes getan hast, ich dir aber 
nichts zu geben habe, nimm zumindest diesen Diamanten mit”.
 Aufgrund derartiger Beispiele halten wir fest, dass der Vokal –i- in 
dem Genetiv-Allomorph -ši nicht als ein allophonisches Element zu be-
trachten ist11.

10 K a r t o z i a, u.a. 2010: S. 35–37.
11 Vgl. dazu auch K.. K a r t o z i a: „Lazuri ena da misi Adgili kartwelur enata sisṭemaši“, Tbilisi 
2005: S. 68–77.
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Der Instrumental im Megrelischen
 Das Prinzip der Distribution der Allomorphe zeigt sich auch im In-
strumental: es gibt zwei Allomorphe -it und -ti, die in der wissenscha-
ftlichen Literatur als Kasusendungen den konsonantstämmigen bzw. 
vokalstämmigen Substantiven zugeordnet werden. Auch hier beobach-
tet man eine Parallelität im Gebrauch: neben dem zu erwartenden Kasu-
szeichen -it ist bei konsonantstämmigen Substantiven vielfach auch die 
Endung -ti zu fi nden. Allerdings sind die Beispiele nicht so zahlreich 
wie im Genitiv.
 ḳočit (12 Belege)
 (28)Megrelian Texts ed. Danelia-Canava: And. 251 (432, m).
 ḳoči ḳoč-it (Instr.) xarens, vara ešmaḳi miiruleduni, mitins 
vauʒ irunia.
 „Ein Mensch freut sich über einen (anderen) Menschen, aber wenn ein 
Teufel vorbeiläuft, hat ihn keiner gesehen.“
 Vgl.
 ḳočiti (12 Belege)
 (29) Megrelian Texts ed. Danelia-Canava: And., 253 (432, m).
 ḳoči ḳoči-ti (Instr.) xarens, ǯa - purcelitia.
 „Ein Mensch freut sich über einen (anderen) Menschen, ein Baum 
über Blätter“.
 Weitere Beispiele:
 (30) Megrelian Texts ed. Kipšidze: LSS, XII, 2 (119, 12).
 si čkim imedi-ti (Instr.) va rda.
 „Rechne nicht auf mich! (wtl. „Sei nicht mit Hoffnung auf mich!“)“.
 (31) Megrelian Texts ed. Danelia-Canava: And., 651 (453, m).
 šxvaši osuriši imendi-ti (Instr.) logini oko vemḳiidge.
 „Bereite nicht in der Hoffnung auf die Frau eines anderen dein Bett 
vor“.
 (32)Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. gosk’inchinapa, 
4498.
 čkimi naxačka simindi-ti (Instr.) ḳiseri gogisḳinčine.
 „Durch den von mir gehackten Mais habe ich dir den Hals gehärtet“.
 (33) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. goch’el/r-i, 4866.
 če ʒapi-ti (Instr.) re goč̣eli.
 „Es ist mit weißem Faden genäht“ 
 (34) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. xonua, 28751.
 pxonundit xoǯ i-ti (Instr.) do agapati.
 „Wir ackerten mit Ochse und Pfl ug“.
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Der Transformativ im Megrelischen
 Die Frage des Transformativs ist in paradigmatischer Hinsicht viel 
komplizierter, sowohl hinsichtlich der Allomorphie, als auch hinsichtlich 
der Distribution. Im Gegensatz zu den anderen hier behandelten Kasus 
werden beim Transformativ die Verteilungsregeln der Allomorphe -o und 
-t streng eingehalten, und zwar je nach der Stammstruktur der Substanti-
ve: -o tritt immer bei konsonantstämmigen und -t immer bei vokalstäm-
migen Substantiven auf. Der Transformativ ist also der einzige Kasus im 
ganzen Paradigma, der die ursprüngliche Distribution der Allomorphe 
fest beibehalten hat und somit eine systematische Ausnahme hinsichtlich 
der Variabilität der Allomorphe im Deklinationsparadigma bildet. 
-Die Ursache für die Stabilität in der Distribution der Transformativ-
Allomorphe liegt unserer Meinung nach an einer potenziell entstehen-
den morphologischen Homonymie. So kann z.B. die Form ḳočit, wie die 
unten angegebene Segmentierung verdeutlicht, unterschiedlich interpre-
tiert werden: 
1. ḳoč-it kann als Instrumental von ḳoč-i im konsonantstämmigen 

(C-ST-) Paradigma aufgefasst werden;
2. ḳoči-t könnte eine mit dem -t-Allomorph gebildete Form des Transfor-

mativs im quasi-vokalstämmigen (Q-ST-)Paradigma von ḳoč̣i darstel-
len. 

3. Darüber hinaus kann ḳoči-t die Nominativform des Substantivs ḳoč̣i 
mit angehängter Fokuspartikel sein wie in den folgenden Beispielen:

 (35)Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. atochineba, 186 
 ma droše katuačini, mu ḳoči-t (Fokus) zoǯunduni.
 Vgl. Geor. მე დროზე შევიცანი, რა კაცი-ც ბრძანდებოდა.
 „Ich erriet rechtzeitig, was für ein Mann er war.“
 (36) Megrelian Texts ed. Xubua: 27, 123, 32 
 mortes mourenk do oč̣opes te raši-t do te boši-t do kimiˀones učašiša.
 Vgl. georg. მოვიდნენ მოურავები და დაიჭირეს ეს რაში-ცრაში-ც და ეს ბიჭი-ცბიჭი-ც და 
მიიყვანეს უფროსთან.
 „Die Verwalter kamen und nahmen (auch) dieses Ross und diesen 
Jungen fest und brachten sie zum Vorgesetzter.“
 Der unter 2. benannte Fall kommt demgegenüber nicht vor,12 da er 
eben, wohl wegen der Verwechselbarkeit mit dem Instrumental, systema-
tisch ausgeschlossen ist.

12 Von den 6 Beispielen für ḳočit in der TITUS-Datenbank gehören 2 dem Typ 1 und 4 dem Typ 3 an; 
eine Deutung als Transformativ wird zudem von Muttersprachlern ausgeschlossen.
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Die Unifi zierung des Deklinationsparadigma im Megrelischen
 Die Untersuchung der Textbeispiele in der TITUS-Datenbank haben 
eine klare Tendenz zum Vorschein gebracht: die Variabilität in der Ver-
wendung der Kasusallomorphe ist für das Deklinationssystem des Me-
grelischen allgemein charakteristisch. Dabei gibt es zugleich zahlreiche 
Fälle zu beobachten, wo sowohl vokalstämmige als auch konsonantstäm-
mige Substantive innerhalb eines Satzes mit dem gleichem Allomorph 
markiert sind. 
 Vgl.:
 (37)Megrelian Texts ed. Danelia-Canava: Gam, 43 (466, m).
 ḳatuši (Gen.) udabalaši, ḳočiši (Gen.) umaġalaši.
 „Kleiner als eine Katze, größer als ein Mann“ (Rätsel: eine Mütze).
 Vgl.
 (38)Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. udabalash-i, 20448.
 ḳočiš (Gen.) umaġalaši, ḳatuš (Gen.) udabalaši.
 „Größer als ein Mann, kleiner als eine Katze“ (dass.)
 Dementsprechend kommen auch vokalstämmige Substantive mit den 
für konsonantstämmige Substantive vorgesehenen Endungen vor. 

 Vgl. 
 (39) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. k’och-i, 10534.
 xos kat (Instr.) daaḳirana, ḳos - ninati (Instr.).
 „Einen Ochsen bindet man am (wtl. mit dem) Horn fest, einen Mann 
an (wtl. mit) der Zunge.“
 Die analogische Verwendung der -i-haltigen und -i-losen Endungen 
bei den konsonantstämmigen und vokalstämmigen Substantiven kann 
man durch eine hohe Morphemfl exibilität erklären, die mit der Unifi zie-
rungstendenz im Megrelischen einhergeht. Der Prozess dürfte in festen 
Redewendungen und Sprichwörtern angefangen und sich im weiteren 
analogisch durchgesetzt haben. Der Unifi zierungsprozess ist im übrigen 
nicht nur im Singular, sondern auch im Pluralparadigma zu beobachten, 
wie die unten angegebenen Beispiele verdeutlichen. Insgesamt fi nden 
sich 557 Beispiele mit Genitiv auf -ep-i-ši in der TITUS-Datenbank, de-
nen 187 Formen auf -ep-iš gegenüberstehen. 
 Vgl. (40) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. t’k’archal-i, 
19969.
 iˀuu kotom-ep-i-ši (Gen. Pl.) ṭḳarčalk.
 „Es entstand Hühnergackern“.
 osur-ep-i-ši (Gen. Pl.) ṭḳarčalo isime.
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 „Man hört Frauenkichern“.
 Vgl. (41) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. rc’upap-i, 
18425.
 kǝmmasǝmua osur-ep-iš (Gen. Pl.) rc̣upapik.
 „Ich hörte Frauenkreischen (sagte er).“
 (42) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. ˀurap-i, 23707.
 ger-ep-i-ši (Gen. Pl.) ˀurapitǝ rčkila vardǝ dġaši, sercǝ.
 „Wegen des Gebrülls der Wölfe konnte man Tag und Nacht nichts 
hören“.
 (43) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. rtume, 17991.
 rtume muši da-lep-i-ši (Gen. Pl.) ˀude ˀope.
 „Das ist wohl das Haus seiner Schwestern gewesen“.
 (44) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. artoian-i, 722.
 dix-ep-i-ši (Gen. Pl.) artoiani sipartak iq ̇o vedeč̣ič̣oraši.
 „Die Gesamtbreite der Grundstücke darf nicht verkleinert werden“.
 (45) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. onjghorua, 16391.
 ġorontiši va aškuruduudǝ do ḳoč-ep-i-ši  (Gen. Pl.)va anǯġorǝdǝ.
 „Er hatte keine Angst vor Gott und keinen Respekt vor den Men-
schen“.
 (46) Megrelian-Georgian Dictionary Kaǯaia: s.v. k’ar-i, 9685.
 vagmanǯena ˀud-ep-i-ši (Gen. Pl.) ḳarepi.
 „Wir können die Türen der Häuser nicht aufmachen“.

Zusammenfassung
 In der Flexion der Substantive im Megrelischen sind bemerkenswerte 
phonologisch-morphologische Prozesse an der Morphemgrenze zu be-
obachten. Ein ursprünglich durch phonologische Regelungen entstande-
nes Phänomen (der Einschub eines Vokals -i im Ergativ und Dativ zur 
Aufl ösung nicht-harmonischer Konsonantencluster) wurde morphologi-
siert und hat für ein einheitliches Deklinationsparadigma gesorgt. Dabei 
entstand ein spezifi sches Paradigma (ein „quasi-vokalstämmiger“ De-
klinationstyp), der die weitergehende allgemeine Tendenz des Megre-
lischen, das Deklinationsparadigma zu vereinheitlichen, nach sich zog 
– die Divergenz zwischen den ererbten Stammstrukturen (vokalstämmig 
vs. konsonantstämmig) wird dabei letztlich ignoriert.
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FACIAL EXPRESSION OF SAINT ANDREW 
THE FIRST-CALLED AND SAINT NINO

by Eka Vardoshvili and Mikheil Kurdiani
Tbilisi

 The writing characteristics are defi ned by an essence of facial expres-
sion or embodiment. Despite the fact that numerous artistic images have 
been studied, in the Georgian literary rose a question: which work is con-
sidered as the basis of Georgian Christian Paradigmal facial expression, 
i.e. which work defi ne the next stages of the facial exegetics or outlining 
paradigms of biblical images in Georgian literature.
 An ancient Georgian work, which related to Christianity chronolo-
gically refl ects the earliest events, is the “Life of Saint Nino”. Christian 
symbols and paradigms with facial expressions coming from that work in 
Georgian hagiography.
 Nicholas Gulaberidze in his work “Reading for Svetitskhoveli, Lord’s 
Robe and catholic church” for the fi rst time raised the issue: Why did God 
give woman birth and appealed toward us?” and identifi es three reasons: 
the fi rst reason is widespread tradition in Georgia, that our country is 
virgin’s trusted country, the second reason - in view of the fact that the 
Georgians were the wildest people, an idol choose poor woman in order 
to display its strengthen, the third reason - respect for mothers. 
 In K. Kekelidze’s opinion, Nicholas wrote this essay on the following 
purpose: “To strengthen Tamar’s throne and authority. He especially em-
phasized the activities of the woman, who was chosen as our enlighte-
ner of Georgia by destiny. Proceeding from that, the natural conclusion 
should be the following: No surprise, that woman is a king, because our 
country is trusted country of woman or virgin and itself woman has been 
chosen for our conversion”1.
 Herewith, it should be noted, that there are several stages for Christia-
nization of Kartli. The fi rst, a preaching by Saint Andrew the First-Called, 

Pro Georgia, 2012, t. 22, s. 131-140

1 K. K e k e l i d z e, Zveli qarTuli literaturis istoria, (History of Old Georgian Lite-
rature), I, Tbilisi, 1951, p. 300.
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2 R. S i r a d z e, qarTuli agiografia, (Georgian Hagiography), Tbilisi, 1987, p. 90. 

the second and the most important preaching by Saint Nino, when decla-
red Christianity as the state religion, the third, Assyrian Fathers’ activities 
and the fourth, fi nal, activity of Cathalicos Kirion of Kartli. 
 Symbolically, Saint Nino was a virgin for us, because an idol was im-
plemented through Saint Nino in Georgia. Saint Nino had given a divine 
vision; she had a vision, where an angel dressed in the form of young boy, 
who gave him a book, which was printed by Christ. It was consisted as 
“Ten Words” (Decalogue), same as Ten Commandments. Saint Nino had 
received these ten words from deity, which was representing the idea of 
woman missionary. Therefore, we can imagine Nino’s missionary work, 
as implementation of the mission of Virgin into Nino.
 We can relate this fact to event, when God gave Ten Holy Command-
ments to Moses on Mount Sinai. 
 The Virgin’s face has become a paradigm in Georgian literature, which 
expresses the highest ideals. Virgin’s paradigm has been fully revealed 
into Saint Nino’s face in original Georgian literature. Then this paradigm 
peculiarly has been revealed during the presentation the idea - in the face 
of King Tamar as personage and face. Saint Nino has not a prototype, 
because she was martyr’s prototype for us.  
 In the discussion of the “Life of Saint Nino”, a several basic moments 
are presented: while breaking Armazi, there are notable the following epi-
sodes: entry of Nino in Mtskheta, description of idols, Nino’s praying to-
wards God for showing its own power, breaking Armazi and taking beryl. 
In my opinion, the most important thing is a moment of taking beryl from 
mentioned episodes. When Nino came to the celebration of Armazi, she 
was praying and asking God a Miracle event. After praying broke thun-
der, blew wind and Armazi broke down, but only one honest eye, Beryl 
survived, which has Saint Nino found and “Took away in the Old City”.
“Beryl was a symbol by maternal side of Christ descendant branch. Sym-
bolically, Nino has been considered as a member of the genealogical 
branches. Any honest eye was considered as shared with sun in paganism. 
Christianity has been replaced by “Spiritual Sun” even here. Survived 
honest eye means that the pagan elements have been entered in Christia-
nity. This was only permissible for old faith in ezothermic relation. From 
Armazi has been kept only grain and from his spiritual source – from sun 
(the spiritual sun) comes Saint Nino. She has been presented as a daugh-
ter of Armazi”2. 
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 Solar eclipse is a similar phenomenon of Armazi breaking in the work. 
As Armazi breaking, there should be crashed the main idol of the most 
admired people in Georgia, and such was a sun for Georgians. There is no 
doubt that the real author of this work tried to present this moment as im-
pressive as it was permissible. Moreover, if over these years really carried 
out the solar eclipse, using of this fact in the work does not cause surprise. 
It is known that there are two suns in mythos and Christian epoch. One 
sun is visible and other invisible or spiritual.
 When Mirian saw a solar eclipse on a hunting trip, this event was in-
fl uenced upon him and caused invisible, spiritual solar lighting into him. 
Only after that „The beaming sun” appeared on the sky, but this was ano-
ther sun, not the God of the sun, but the sun-as a symbol of God.
 After solar eclipse the king Mirian said: “I shall raise a cross bar in 
this place”3. This moment must be linked to Armazi breaking. We know 
that the place where Armazi was broke down, there has been raised 
a cross, where the king Mirian converted his faith, he said, that there 
should be raised the cross, as a symbol, and the place of one faith was 
occupied by another one.
 King Miriani promised Nino’s God that he would change the faith; 
also he promised that he would build the church and raising the cross. 
It is also noteworthy that, unlike the pagan Gods, Nino’s God wished a 
spiritual conversion, a conversion of consciousness and not sacrifi ce. The 
“Sacrifi ce” is a human’s mind, cross and temple rose by human hand, the 
Lord’s house, which helps him to bring closer to God. 
 The church building was actually meant the recognition of Christ’s 
faith.
 Generally the fi rst faces of Christian symbols accessible in the Testa-
ment books and Psalms of King David.
 The Noah’s Ark is a front face of the church in the Old Testament, 
in which Christ’s believers are holding the kingdom, so Noah’s Ark is 
a symbol of physical and spiritual salvation. We have fi ve Georgian edi-
tions about the “Life of Saint Nino”, these are: Shatberdian, Chelishian, 
“Life of Saint Nino” by Leonti Mroveli, “Life of Kartli” by Monk Arsen 
and XIII century monument of an unknown author. The oldest from these 
editions are: Shatberdian-Chelishian or itself “Conversion of Kartli”, the-
se two editions are the main sources for the remaining three, but it should 

3 q a r T l i s  c x o v r e b a, teqsti dadgenilia yvela ZiriTadi xelnaweris mixe-

dviT s. y a u x C i S v i l i s mier, (Life of Kartli, Text is identifi ed according to all main manu-
scripts by S. K a u k h c h i s h v i l i), Tbilisi, 1955, p. 110. 
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not be ruled out that the original version of “Life of Saint Nino” had to be 
created in the middle of the fourth century. 
 It should be noted that “Life of Kartli” by Leonti Mroveli is a histori-
cal work; in this case, we compare it to the literary monuments. Interrela-
tion issue between Georgian hagiography and historical writing is revie-
wed more than once in the scientifi c literature. Each edition is a refl ecting 
work of the second and an important stage of Christianization of Kartli, 
according to the requirements of the epoch, writers processed it so that 
they had any previous edition. It should be noted that the “Life of Saint 
Nino” is the ancient work in Georgian literature, which chronologically 
describes the earliest events related to Christianity.  
 The main episodes of the work are: Christ’s Robe, Armazi breaking, 
sun eclipse, building of Svetitskhoveli and crosses rising. Above motio-
ned episodes are the work’s ancient layers, which refl ects the historical 
reality in many ways and at the same time, they have a symbolic meaning 
in the work. The paradigmal faces, which are brought by the “Life of 
Saint Nino” in Georgian hagiography and generally Georgian literature, 
the most important is facial expression of Virgin, Saint Nino, Cross and 
Church. 
 326 year is the date of declaration of Christianity as the state religion 
in Kartli (resp. Georgia) - as it is known, it is only based on the continu-
ing tradition of Georgian apostolic church, but it is justifi ed scientifi cally. 
Based on Byzantine and Roman authors 326 year is now established une-
quivocally and complete undoubtnessly in Georgian historiography. The 
date of entry Saint Nino in Kartli (320 year) and her death (335) is fi xed 
fi nally. Accordingly, the date of writing the “Life of saint Nino, Kartli 
educator, does not exceed the fi rst half of IV century. And even opinion, 
that it was the fi rst Georgian hagiographic work is acceptable”4. There is 
a question: How is this facial expression refl ected in new Georgian litera-
ture, in particular, in XIX century’s Georgian poetry?
 In XIX century literature, which reveals a great similarity with edi-
tions of the “Life of Saint Nino” is a poem “Saint Nino” by Akaki Tsere-
teli. Akaki Tsereteli belongs poem “Andrew the First-called”, which was 
his fi rst poem. It should be noted that Akaki Tsereteli devoted his separa-
te poems to two basic stages of Christianization of Kartli: In particular, 
1. Preaching by Saint Andrew the First-Called for Christ’s faith. Subtitle 

4 See. E. Va r d o s h v i l i, M. K u r d i a n i, wminda andria pirvelwodebulisa da wminda 

ninos saxismetyvelebis paradigmatuli da sintagmaturi aspeqtebi, (Paradigmatic and 
Sintagmatic Aspects of Icomology of Saint Andrew the First-Called and Saint Nino), Tbilisi, 2009. 
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of the poem is: “Historical Poem”, which meant that he was using histo-
rical sources and 2. The poem “Saint Nino” refl ects the second and the 
most important stage or the declaration of Christianity by preaching of 
Saint Nino as state religion. Subtitle of the poem is: “The introduction of 
Christianity in Georgia”. There is no doubt that Akaki was used versions 
of “Life of Saint Nino” in his works. The poem, “Andrew the First-Cal-
led” by Akaki Tsereteli was written in 1884 and the poem “Saint Nino” 
during 1905-1906 years. 
 Akaki in his publication letters “Small things on new performance”, 
“King Tamar”, “Simple conversation” repeatedly mentions Andrew the 
First-Called and Saint Nino. 
 In order to analyze facial expression prospects, the most important is 
Saint Nino’s ideal into the face of the Virgin Mary.
 The poem “Saint Nino” by Akaki Tsereteli protects the timeline; it 
follows the narrated story in the edition of the “Life of Saint Nino”.
Generally there is a question: Specifi cally, to which edition does Akaki’s 
poem approach the most?
 Akaki Tsereteli starts narration by Nino’s origin. Akaki Tsereteli has 
described Nino’s origin as follows. In the old days in Cappadocia lived 
Georgian tribe, which was captured by Rome. Over time, this tribe be-
came Grecian-Romanian, so that they could not disclosure an old tribe. 
Saint Nino was the child of these people. Akaki emphasizes that the ge-
netically Nino comes from Georgian.
 While narrating Akaki protects the Christian chronology. In particular, 
the sortition by apostles, Virgin’s trust, preach the Christ’s commandment 
by Andrew the First-Called in Cappadocia, recognition of the Christian 
faith by Nino’s ancestors in secret. Three years later Nino appeared in the 
world. She went to Jerusalem to visit holy places and constantly thought 
about where shall the Lord’s Robe be saved?
 The fact that Virgin’s trusted country was Georgia indicates that the fi -
nal spreading of Christianity should be carried out by woman, or a divine 
entity should to be a woman. Mainly in the face of Virgin, and then in St. 
Nino’s face idea of protection and salvation or cross expression is carried 
out by cross force.  
 In “Conversion of Kartli” is noted that: “Christians, which received 
new Christ’s faith will defeat the anemy”5. Thus, the cross into Georgian 
literature comes as symbol of overcoming. 

5 Satberdis krebuli,  gamosacemad moamzades b. gigineiSvili,  l. giunaSvili, (Col-
lection of Shatberdi, Prepared for issue by B. Gigineishvili, L. Giunashvili), Tbilisi, 1979, p. 321. 
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 This idea is interestingly refl ected in Akaki’s poem. When Nino had 
a vision, Virgin had a grapevine cross in her hand. Virgin assigned Nino 
to go to trusted country to fi nd the Lord’s Robe, to visit almost Iveria and 
overcome being in danger.
 Here are some key moments: Virgin Mary’s trust, that Virgin sends 
Nino instead of herself in Georgia, searching Robe by Nino, the Virgin 
points out that Nino had to go in Mtskheta, where should have been spiri-
tual conversion of idolater people. Virgin handed over grapevine cross to 
Nino:

6 Ak. T s e r e t e l i, wminda nino, TxzulebaTa sruli krebuli Svid tomad, i. griSa-

Svilis redaqciiT, (Saint Nino, complete collection of works into seven volumes, edited by 
I. G r i s h a s h v i l i), Vol. III, Tbilisi, 1940, p. 290.
7 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, Monuments of Old Georgian 
Literature, edited by Il. A b u l a d z e, Vol. III, Tbilisi, 171, p. 75.
8 R. S i r a d z e, qarTuli kulturis safuZvlebi, (Basis of Georgian Culture), Tbilisi,, 2000, 
p. 291.

`ai, xelSi es geWiros, mfa-

rveli da Seni mxsneli. es 

uTxra da misca xelSi vazis 

jvari didebuli”. 

„Hold this in your hand, Your sa-
vior and protector This told and 
gave the grapevine cross Splendid 
in her hand”.6

 Nino woke up and saw that she had really kept grapevine cross, in her 
hand which she has tied with own hair. The grapevine cross will be Nino’s 
protector and savior at the time of mission fulfi llment.  The main idea of 
protection and savior in Virgin’s face, by that mission Nino entered in 
Georgia. Virgin transfers grapevine cross to Nino in hand and following 
Nino clearly saw that she holds grapevine cross in her hand, there action 
from unreal environment turned into real, which is a prerequisite for the 
fact that the eye invisible should be visible for everyone and, at the same 
time, this act shall be the basis for Georgian cross conversion. 
 In XIII century monument the “Life of Saint Nino” is talk about gra-
pevine cross: “And grapevine cross which received Saint Nino from Vir-
gin is into honest cross”8.
 R. Siradze notes that the cross is the main symbol of Christianity, 
grapevine cross is Georgian, which is tied by St. Nino’s hair, and it is a 
beautiful miracle of Georgian Christianity. In these cross, trinity can be 
seen, by “Three suns” Christian principle: the fi rst “Sun” is itself cross as 
a symbol of spiritual sun, the second is the symbol of sun - vine, and the 
third Saint Nino’s hair as a symbol of sunny spiritual bright as spiritual 
falcon, and unifi er of these three suns is grapevine cross”8.
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 Thus, the grapevine cross of Saint Nino tied by her hair became 
a symbol of conversion of Georgian faith.
 When we compared the poem “Saint Nino” by Akaki Tsereteli to the 
old editions of “Life of Saint Nino”, we found that there was similarity 
between them, which is expressed primarily in the protection of chrono-
logy of events: in particular, Nino’s origin, the declaration of the Virgin 
Mary, coming Armazi celebration in Mtskheta, Armazi breaking, settling 
in blackberry, cured Queen Nana, solar eclipse at Tkhoti mount, when the 
king has converted the faith Operating entities and the similarity of na-
mes:  Saint Nino, Queen Nana, king Mirian, the four guide persons while 
sun was eclipsing, Eliozi, Salome Ujarmeli, Mtskheta, Armazi. 
 Still, the greatest coincidence is revealed in Shatberdian - Chelishian 
poem and editions of “Life of Kartli” by Leonti Mroveli.  
 It is symbolic that entry of Nino in Mtskheta was coincided with Armazi 
celebration. She has seen Armazi, by gold cross and sword in hand: 

9 Ak. T s e r e t e l i, wminda nino, TxzulebaTa sruli krebuli Svid tomad, i. griSa-

Svilis redaqciiT, (Saint Nino, complete collection of works into seven volumes, edited by 
I. G r i s h a s h v i l i), Vol. III, Tbilisi, 1940, p. 294.
10 q a r T l i s  c x o v r e b a,  teqsti dadgenilia yvela ZiriTadi xelnaweris mixe-

dviT s. y a u x C i S v i l i s mier, (Life of Kartli, Text is identifi ed according to all main manu-
scripts by S. K a u k h c h i s h v i l i, Tbilisi, 1955, Vol. I, p. 89-90. 

`ai,  mis win zaden-gora!

zed armazi amarTuli,

marjvniT gaim,  marcxniT gaci, 

morTuli da mokazmuli”. 

“Here, Zaden-Hill in front of her!
On which Armazi is raised,
On the right Gaim, and on the left Gatsi,
Decorated and smartened”.9

 Shatberdian – Chelishian idols’ names are: Gatsi, Ga, Monk Arsen 
calls them: Gatsi, Gatsa. XIII century’s unknown author: Gatsi, Gati. 
“Life of Kartli” by Leonti Mroveli is used for reading: on the right as tra-
ces was a man of gold and his name was Gatsi, and on the left - a man of 
silver, whose name was Gaim, who were the Gods for Kartli nation”10 
 Armazi breaking and solar eclipse are the main episodes of the 
poem.
 The fourth chapter of the poem begins with a narration, how the King 
went for hunting and conference together with his four guides. Mirian 
is worried, because people forget the old Gods and they recognized the 
foreign woman’s crucifi ed God instead of Zadeni and Armazi. Mirian de-
cided, as soon as he returned from hunting trip he would blame Nino and 
also Queen Nana.
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`gamobrZanda erTxel mefe

muxranisken sanadirod

da oTxica Tan mzraxveli

gaiyola saTaTbirod”. 

„Once the King got out 
Toward Mukhrani for hunting
And he accompanied four partners 
For conference”11.

 Akaki follows the version of the “Life of Saint Nino” by Leonti Mro-
veli word by word.
 “Once the king went for hunting trip in Mukhrani and where he met 
an enemy, devil and inculcated love of idols and fi re-worship in heart; 
and he was reminding how they were destroying all Christians by sword, 
and the king said to his four partners: “We are worthy of evil, because we 
served devils and gave them right to preach their religion in our country. 
My opinion is to destroy all who serve that religion and we have to serve 
to our God, I shall forgive my wife, Nana and in case of disobedience 
I shall forget her live and will destroy as others”12.
 After that begin narration of the sun eclipse in poem.
 In the poem is not narrated the church and crosses raising miricacles. 
When Mirian changed religion Nino goes to Kakheti.  And leaves Queen 
Nana in Mtskheta instead. 
 Thus, when Akaki Tsereteli wrote a poetic version of „Life of Saint 
Nino“ he had possessed all fi ve editions of the „Life of Saint Nino”. For 
example, while reporting the idols’ names and king’s hunting and sun ec-
lipse episodes Akaki follows the “Life of Saint Nino” by Leonti Mroveli 
word by word, and when studying paradigmal kind of grapevine cross 
it became clear that the poem refl ects the convergence with the monu-
ment of an unknown author of the XIII century and Monk Arsen. In the 
protection the chronology of events approaches Shatberdian-Chelishian 
edition. Nevertheless, the poem is more convergence with Shatberdian-
Chelishian, especially refl ected in the “Life of Kartli” by Leonti Mroveli 
edition. During the study Christian paradigms, Virgin, Saint Nino and 
expression of grapevine cross was especially outlined in the poems.
 Virgin’s facial expression in Ak. Tsereteli poems “Saint Nino“ and 
“Andrew the First-Called“, fi rst of all  is associated with the establish-
ment of the Christian faith.

11 A. T s e r e t e l i, wminda nino,  TxzulebaTa sruli krebuli Svid tomad,  i. g r i -

S a S v i l i s redaqciiT (Saint Nino, complete collection of works into seven volumes, edited 
by I. G r i s h a s h v i l i), Vol. III, Tbilisi,  1940. 
12 q a r T l i s  c x o v r e b a,  teqsti dadgenilia yvela ZiriTadi xelnaweris mixe-

dviT s. y a u x C i S v i l i s mier, (Life of Kartli, Text is identifi ed according to all main manu-
scripts by S. K a u k h c h i s h v i l i), Tbilisi, 1955, Vol. I, p. 108-109. 
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 The main subject of Akaki’s poem is almost exactly coincided with 
Marie Brosset text list of the “Life of Kartli”.
 In the poem „Andrew the First-Called” appearing the face of Virgin, 
the widow notifi es queen about Andrew, whose child was died: 

„Possesses the board 
Where is drawn woman, 
Which was his child’s
Disciple and apostle“13

 We read in the chronicle: “And men saw saint apostle and icon of Virgin, 
they quickly went and informed to widow woman:  there are unknown men, 
who preaching unknown god as creator and parent, life grantor for human and 
resurrection of dead, and they have the icon beautiful and respect them”14.
 Andrew touched Virgin Mary’s icon to dead prince on the face and 
praying with full heart. The Lord listened Saint Andrew’s prayer and prin-
ce strikingly rose from the dead.
 After executing the miracle queen, her son and noblemen were based 
in Christian faith.
 Such is the poem fabular template.
 Conversion on Christian faith in the poem is being carried out after mi-
racles or revealing the real power of the God. Icon, through which Andrew 
embodied the dead handsome young man had given the cross loading.
 Resurrection of the dead (Easter) is one of the great miracles of Chri-
stian religion.
 According to religious point of view, in the poem it is important 
the following issues: 1). Andrew’s entry into Georgia, as Jesus apostle 
and himself God’s symbol. 2). Prince resurrected (resurrection, Easter). 
3). Cross rising.
 Indeed, after the miracle nation believed the God of Andrew.
 Resurrection of prince reminds us fact from the New Testament; when 
Christ was embodied son of Nainian widow. After the election of the apo-
stles and the Sermon on the Mount, this was the fi rst miracle of Christ. Je-
sus accompanied by pupils was going to Nain, and reached the city gate; 

13 A. T s e r e t e l i, andria pirvelwodebuli,  TxzulebaTa sruli krebuli Svid tomad, 

i. g r i S a S v i l i s redaqciiT), Andrew the First-called, complete collection of works into 
seven volumes, edited by I. G r i s h a s h v i l i), Vol. III, Tbilisi, 1940, p. 86.
14 q a r T l i s  c x o v r e b a,  teqsti dadgenilia yvela ZiriTadi xelnaweris mixe-

dviT s. y a u x C i S v i l i s mier, (Life of Kartli, Text is identifi ed according to all main manu-
scripts by S. K a u k h c h i s h v i l i), Tbilisi, 1955, Vol. I, p. 39-40. 

`Tanve daaqvs ficari rom, 

qalia zed daxatuli, 

TviT yofila misi Svilis

mowafe da mociquli”.
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saw that carrying-out dead in the city. This was the widow’s only son. 
Mother was crying bitterly. Jesus was sorrowed and said, “Do not cry”, 
after reached a corpse of the young man and addressed: “Young man, 
arise!” Dead became alive, stood up and started talking. Jesus gave it to 
his mother. People were afraid of God and were celebrating him. Besides 
this episode, there are many examples about rising from the dead in the 
Gospel. For example, the resurrection of Iaros’s daughter, the resurrection 
of Lazarus, the resurrection of Jesus itself. However, narrated story in 
poem reveals more convergence with Nainian widow. In this case, Akaki 
was used the Gospel as an intertext.
 Therefore, the paradigms, the forms of Christian facial expressions 
come from Old and New Testament as both old and new Georgian litera-
ture.

EKA VARDOSHVILI AND MIKHEIL KURDIANI

Pro Georgia vol. 22.indd   140 20-06-2013   09:53:10



141

RELATIONSHIP BETWEEN THE ORDER 
OF THE TEMPLE AND GEORGIA

by Zinaida Toidze
Tbilisi

 Since their formation to present day the phenomenon of religious mili-
tary orders has been one of the priorities in the historiography of the Cru-
sades and has been well studied. Nevertheless, it still attracts the attention 
of the historians because of the most important role those Orders played 
in the medieval history of the Near East and Western Europe. However, 
the fate of the Templar Order turned out to be most tragic provoking great 
interest in the scholars of every time since then.
 The Order of Temple was born in the Crusades. Originally the-
ir purpose was to protect the Pilgrims, though very soon the Order 
obtained military character and turned into an active legion of the 
Crusaders extending their infl uence beyond Jerusalem. There was not 
a single event in the European history of XII-XIII centuries, which 
was not related to the Knights Templar. In the period of its apogee 
the Order of Temple was one of the most infl uential organizations in 
Christian world after the popes. The Order of Temple was very rich 
with their banks, gold, silver and iron ores; they had their own army 
and navy. There are legends about their riches. With their wealth and 
power they were comparable with the greatest kingdoms of Europe. 
However, as soon as they turned into a state within a state they be-
came the object of envy.1 In 1312  King Philip IV of France - Philip 
the Fair – destroyed the Order. Most of the Knights were burnt at the 
stake and those who survived, were reanimated in other organizations 
of different countries. The story of the Order is still continuing. In the 
Encyclic published by the Pope Benedict XVI of Rome in 2006 the 
Order of Temple was rehabilitated.
 The question of the Order of Temple is very interesting for us because 
this powerful Order had a certain relationship to Georgia. This extremely 

Pro Georgia, 2012, t. 22, s. 141-150

1 G. S h u s t e r, Тайнйе общества, союзы и ордена, Moscow, 1907,  p. 200.
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2 R. M e t r e v e l i, daviT aRmaSenebeli,  Tamar mefe, Tbilisi, 2002, p. 331.
3 Sh. B a d r i d z e, saqarTvelo da jvarosnebi, Tbilisi, 1973, p. 14.

topical and far-reaching issue is one of the most important pages in our 
history that must be carefully studied. 
 The period of creation and rise of the Order of Temple coincides the 
reign of the King David IV the Builder of Georgia. 
 In XI-XIII centuries Georgia was a politically powerful country and the 
interests of the state were dramatically increasing, and that pushed Georgia 
to establish close relationship with European countries - at fi rst with the 
Byzantine Empire and then with other Crusade Principalities established 
in Eastern Kingdoms. Situation in the region dramatically changed after 
appearance of the Crusaders there. It was quite natural. Their Crusaders 
success helped David the Builder to implement his policy. In its turn, Geo-
rgian King’s victory in the battle with Seljuk Turks was advantageous for 
the crusaders. So, even their independent action was mutually benefi cial.2 
 French historian Rene Grousset also describes the successful battles 
of David the Builder. Besides it is invaluable for us  that Latin sources 
delightfully describe the history of powerful King David and consider 
Georgia to be the center of Christian culture. King David became almost 
a legendary person. There are many works dedicated to that subject. And 
the present work is an attempt to express our opinion about David’s rela-
tion to the Knights Templar basing on the parallels drawn between David 
and the Knights Templar in David’s history. Due to the insuffi cient so-
urces we have expressed only a hypothetical view point. However, this 
problem requires deep analysis and scientifi c assessment.
 Our presumption is based on a number of details. One of the old Latin 
chronicles notes that David IV had a close friendly relationship with King 
Baldwin II of Jerusalem and often sent him some presents. Although we 
do not know what kind of presents David sent to Jerusalem, the infor-
mation itself is very interesting for us. Supposedly, David and Baldwin 
had broad relationship. Even more, in his encyclopedic novel Kalmasoba 
I o a n e  B a t o n i s h v i l i (Georgian prince, writer and encyclopedist) 
notes that in the second year of David’s victory in Lorre Baldwin secretly 
visited Kartli (Georgia): “the son of Malikshah, Tanghan Malik Sultan as 
well as the King Alexander of Greece arrived on a secret visit to Iberia 
(Georgia) and King David. Among them was King Baldwin II of Jeru-
salem, who greatly suffered from Saracens, and so according to other 
histories Baldwin came to Kartli”3 
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 In our opinion, this note may contain some uncertainties, though the 
fact itself that King David was secretly visited by some political fi gures is 
very interesting. Relationship of King Baldwin II of Jerusalem with Da-
vid is quite possible. It should be noted that Ioane Batonishvili introduces 
Baldwin’s visit to Kartli as the story from other histories, maybe from the 
chronicles of the crusaders themselves. We do not know the source Ioane 
Batonishvili relied on but it cannot be excluded that Baldwin considered 
Georgia as his ally.  Certainly, David had a long established relationship 
with the Kingdom of Jerusalem confi rmed by the fact that he restored and 
renewed Georgian Monastery of the Cross which had been transformed 
into a mosque in the early days of the kingdom.4 
 There are some documents openly indicating that David’s army was 
fi ghting for Jerusalem together with the crusaders: ”As the army of this 
new David joined the Davidian troops in Jerusalem.” (The History and 
Life of Glories). It means that David’s army joined the troops of crusaders 
in Jerusalem.5
 Also, it should be taken into account that, as David’s historian notes, 
David took great care of the Church of Jesus Sepulchre in Jerusalem annu-
ally sending donation there: “He fi lled the lavras and cathedrals with wealth 
not only in his own kingdom but also in Palestine, especially the Church of 
Jesus Sepulchre, and enriched those living in Jerusalem with donations”.6 
 According to S. K a k a b a d z e, the historian underlines “those living 
in Jerusalem”, because he meant the crusaders themselves in them, pro-
bably the members of the Order of Temple, who were staying in the very 
Church of Jesus Sepulchre, and it was the above-mentioned Baldwin who 
provided them with shelters in his palace near the Church of Jesus Sepul-
chre. The French word “templ” comes from Latin templum that means 
cathedral. The name - the Order of Temple is formed from that meaning 
of the word. According to S. K a k a b a d z e the term “templar” or „tem-
pler” as it was mentioned in David’s time must be related to the Church 
of Jesus Sepulchre of Jerusalem.7
 Thus, the secret visit of Baldwin II, the protector of Templars, is a 
very important and considerable fact. Participation of the crusaders in the 

4 R. M e t r e v e l i, daviT aRmaSenebeli, Tamar mefe, p. 333.
5 Ibid., p. 322.
6 c x o v r e b a  m e f e T - m e f e  d a v i T i s i , q a r T l i s  c x o v r e b a ,  teqsti dad-

genilia yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. y a u x C i S v i l i s mier, (Life of 
Kartli, Text is identifi ed according to all main manuscripts by S. K a u k h c h i s h v i l i), Tbilisi, 
1955, p.353.
7 S. K a k a b a d z e, didgoris omi, Tbilisi, 1982, p. 69.
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Battle of Didgori is also worth noting. According to “Bella Antiochena”, 
the work of Gautier, the chancellor of Antioch, there were two hundred 
French crusaders in David’s army. There might be the Templars as well 
because their Order was a standing military force and their troops  used to 
be sent to different areas as required. 
 There is one more signifi cant detail confi rming the relationship betwe-
en David and the Templars. As is known, Gelati Cathedral was built in the 
name of the Mother of God, who was regarded as the guardian of Georgia 
and the mother of the highest wisdom. David began to build the Cathedral 
in 1106 and it was completed after his death in 1130 in the time of king 
Demetrius, who had it painted and blessed.
 In Georgian historiography I. K h u b a s h v i l i expresses an opinion 
that supposedly, David had relationship with  the Templars, and even 
more he was sanctifi ed as a Knight Templar himself. This supposition 
is reinforced by one important detail depicted on Gelati fresco never fo-
und before on any other frescos of Georgian kings and saints. That is the 
symbol of ordination. That fresco of David the Builder was performed 
in XVI century, but obviously it was performed according to another ol-
der painting. On the fresco David has the model of the cathedral in his 
left hand, and in his right hand he has a roll of script. To David’s right 
there is depicted a hand stretched out of the clouds that is the symbol of 
ordination. What is more, Z. A v a l i s h v i l i, a remarkable historian of 
the Crusades, writes: “Georgian Church acknowledged David the Builder 
as the Saint. Such a religious glory adds a secret adornment to his royal 
image making it diffi cult for us to understand its real signifi cance”. Ac-
cording to I. K h u b a s h v i l i “the mysterious ornament” described by 
Z. A v a l i s h v i l i must be his sanctifi cation as a Knight of the Order.8 
That fresco of David is very important. First of all, it shows that David 
is the builder of the Gelati Monastery, and then the symbol of ordination 
gives rise to number of versions. In Christian Church ordination means to 
sanctify an ecclesiastic person as a priest or similar one carried out by to-
uching the hand. Also, ordination or initiation was carried out to sanctify 
a person as a knight of a secret Order.9 We do not have any offi cial docu-
ment about David’s ecclesiastic title and we cannot fi nd similar canonic 
symbol on the frescoes of other Georgian kings either. There is one more 
detail reinforcing our opinion about David’s ties to the Templars. As it 

8 istoriani, (Histories. Scientifi c works dedicated to Roin Metrveli’s 70th  anniversary), Tbilisi, 
2009, p. 189.
9 Ibid., p. 189.
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was mentioned above, Gelati Monastery was built in the name of the Mo-
ther of God. However, every fresco ensemble is related to the Holy Grail 
Cup. The archangel with the Cup in his hand is followed by the disciples 
holding the cups. All the motives are related to Holy Cup and the Savior, 
who is in the hands of the Mother of God. There is a cup depicted on the 
forehead of the Savior. In the literature of Middle Ages that cup is mentio-
ned as Holy Grail and is considered as the symbol of Christian initiation. 
It can be said that in Georgian iconography there is no other detail similar 
to the one depicted in Gelati fresco. Hence Gelati Monastery is dedicated 
to Holy Grail. It should be noted that the Order of Temple was considered 
to be the guardian of Grail and its secret. As it was a Holy Grail, only 
a particular person could have such honor and right. 
 Assuming David’s sanctifi cation as the Knight Templar the picture of 
the symbol of ordination and Grail Cup in Gelaty Monastery cannot be 
occasional. In the icon found in the St. Katherine Monastery on the Mount 
of Sinai in XIX century David is depicted with an ephod - the regalia of 
ancient Jewish priests - rather than with a scepter in his hand like every 
king and emperor. This fact speaks about David’s initiating and ecclesiastic 
prerogative. His clothes are also very strange in that icon, and there are nine 
trees and crescents depicted, which must be the symbol of Holy Grail.10

 Considering the relationship between the Templars and David the 
Builder it should be noted that confessionalism as well as fanatism was 
unpeculiar to David and the Templars. Unlike other Catholic crusaders 
the Templars were characterized by religious freedom. They were in close 
relationship even with Muslims. Almost every chronicler of the Order of 
Temple mentions the episode described by Usama Ibn Munkiz about his 
praying in the Templars’ residence of Jerusalem. Such a tolerance reve-
aled in the Middle Ages was quite unusual in those days.
 It is known that David provided all kinds of support to the people of 
different religious faith; he used to go to mosques, actively participated 
in the disputes of ideological and dogmatic character, and surprised many 
people with his deep knowledge and education. According to Muhammad 
Al Hamaph, King David was very knowledgeable about Islam and some-
times he had discussions even over the Koran with the Cadi of Ganja11  
He provided support to Iranian sufi s and poets. He even built a special 
shelter for them in Tbilisi.

10 Zwiad G a m s a k h u r d i a, werilebi,  eseebi, (Writings, Essays), Tbilisi, 1991, p. 81.
11 istoriani (Histories. Scientifi c works dedicated to Roin Metrveli’s 70th  anniversary), p. 191.
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 David’d tolerance and respect to other religions was unprecedented 
in those days; his enormous global thinking did not have enough room 
within the dogmas of Christian Church.
 There are number of details confi rming the relationship between the 
Templars and Georgians. In 12th century Palestine was the place, where 
Georgians and the crusaders met each other. Georgians were the true suc-
cessors of the crusaders in Palestine. With this respect the notes of Jacqu-
es de Vitry are of interest. In his Historia Hierosolymitana he writes that 
“there were lots of Georgian Pilgrims in Jerusalem; they entered Jerusa-
lem with unfurled fl ags in their hands without paying any customs duties, 
because the Muslims were afraid of their fi ghting capabilities. Conraddin, 
sultan of Damascus, was also afraid of Georgians. In 1218 when Damietta 
was in the crusaders siege and Conraddin (an Ayyubidian governor of 
Damascus Al Malik Al-Mu’azzam Sarap Addin) decided to destroy the 
walls of Jerusalem, Georgians greatly threatened him.12

 Koln scholastic Olivers, who was the eyewitness of Georgians deeds 
and knew about their capability, describes Georgians participation in ta-
king of Damietta. According to him, “Georgians live in the neighborhood 
of Persians and at some distance from the Holy Land. Georgians are war-
riors; their women also live as knights and take part in battles”.13 
 The notes of these two historians are of invaluable importance for us. 
Jacques de Vitry was in direct relationship with the Tamplars and had an 
immediate contact with them when he was in diocese during Damietta 
expedition, where the Templars and Georgians fought together and pro-
bably had friendly relationship. Vitry describes not only fi ghting capabi-
lities of Georgian but also the fanaticism, bravery and discipline of the 
Templars.
 Although David’s chronicler or any other foreign scholar did not le-
ave any factual material openly describing the relationship between the 
Templars and Georgians, there are reliable sources speaking about the 
friendship of Georgian monks of the Monastery of the Cross in Jerusalem 
and the Knights Templar.
 Monastery of the Cross has been a center of Georgian fi gures in Jeru-
salem for ages. It had a fi xed contact with progressive Christian countries, 
which had their standing representatives in Jerusalem. Georgian monks 

12 B. J a v a k h i a, jvarosanTa epoqis laTinuri wyaroebi saqarTvelos Sesaxeb, 
(Latin Sources of the Crusade Period about Georgia. Scientifi c materials dedicated to G Jordania’s 
90th anniversary), Tbilisi, 2001, p. 233.
13 B. J a v a k h i a, jvarosanTa epoqis laTinuri wyaroebi saqarTvelos Sesaxeb, p. 234. 
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of the Monastery had friendly relationship with the monks of Knight 
Templars. The great memorial agapes described in one of the manuscripts 
of Jerusalem are the best evidence of their friendship. Those agapes are 
interesting for us, because they confi rm close relationship between the 
Templars and Georgians, also describe the attitude of the crusades to the 
Georgian Monastery. As those agapes show, the members of the Order 
of Templer  donated lands and money to the Monastery of the Cross and 
had their memorials written in the Synaxarium. The manuscript is known 
as “Golgotha Synaxarium” and is kept in the National Center of Manu-
scripts with the code H-1661. The content of Synaxarium is the same as 
“Great Synaxarium”  translated by Giorgi Mtatsmindeli. It was rewritten 
in the Monastery of the Cross in Jerusalem in 1156 by Giorgi Doddos. 
The manuscript was the property of Golgotha.It was discovered in 1808 
in Monastery of the Cross by Lavrenti Gogeladze, who brought it to Geo-
rgia in 1812. That interesting source containing various texts describes 
the Agapes of the best Knights of the Order of Temple. Those agapes are 
dated by 1156-1188. After examining the manuscript it was found that 
they belonged to the members of the Order of Temple. Georgian manu-
script contains some agapes of the knights openly nominating them to be 
the members of the Order of Temple: “Thou the Holy Cross, glory and 
forgive Sir Peri Cumandur of the Templars,” “Forgive brother Peri of the 
Templars”, “Forgive and protect the porter Sir Arberd and brother Juan of 
the Templers”.14 
 In the above-mentioned agapes there are mentioned some positions of 
the knights, for example, the name “cummandur” is the same as comman-
der.  There were several commanders in the Order, and the commander 
mentioned in the manuscript might be the commander of Jerusalem, whose 
duty was to protect the pilgrims and to accompany them on the way from 
Jaffa to Jerusalem. It is assumable that it might be one of the reasons of 
close relationship between the Templars and Georgians.15 Another word 
“guard” might denote the guard of Jesus Sepulchre – the Templars had 
a special title of the guard of Jesus Sepulchre. Most of the members of the 
Order of Temple were noblemen. That is why some of them are mentio-
ned as “Sir” in the Synaxarium. 

14 saqarTvels saxelmwifo muzeumis qarTul xelnawerTa aRweriloba, (Manuscripts 
of the State Museum of Georgia), v. IV, Tbilisi, 1950, p. 84.
15 istoriani (Histories. Scientifi c works dedicated to Roin Metreveli’s 70 th anniversary) 
p. 493.
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 As those Agapes show, the names of those knights were written down 
by Georgian monks dictated by French knights, and certainly the compi-
lers of those Agapes made mistakes in translation of French names into 
Georgian thar is seen from the phonetic onomastics of the Agapes.16

 Today it is diffi cult to fi nd out the nationality of those people mentioned in 
the Agapes because there are mostly only the fi rst names written and it is im-
possible to identify them. We compared the names of the Knights Templer to 
those written in Agapes mentioned and we were able to identify one of them. 
In postscript number 2 there is mentioned: “our brother Jofre Fausat”. In our 
opinion “Jofre” is a French name Geoffroi, and “Fausat” must be Fouché. 
Geoffroi Fouché was a famous representative of the Order of Temple, whose 
presence on Holy Land has been mentioned in different sources since 1144. The 
Agapes are dated by 1156-1188. Therefore, it is quite possible that Jofre Fausat 
to be Geoffroi Fouché. He was an outstanding fi gure and diplomat, who had 
a high position in the Order – he was the commander of Jerusalem and the 
treasurer. Geoffroi Fouché was the commander of the European houses of the 
Order till the end of his days. He had close relationship with King Ludwig 
VII of France.
 Introduction of the Agapes in the Golgotha Synaxorium proves that the 
Templars not only went to the Monastery of the Cross and respected it as a 
Great Holy but also  made donations to the Monastery in order their agapes to 
be introduced in the Synaxorium of the Monastery of the Cross and their names 
to be mentioned during the service. Supposedly, nomination of the Agapes of 
those richest members of the Order might be associated with great donations. 
 Research of the manuscripts of the Monastery of the Cross revealed 
one more manuscript interesting for us. Among the Georgian manuscripts 
of Paris National Library Eqvtime Takaishvili found a manuscript kept 
under the code GEORG-28. The manuscript containing the text of  the 
gospel was not dated. Eqvtime Takaishvili dated it by 13th century. In 
those Agapes there are also the names with the titles “Sir” and “Peri”: 
O, Lord forgive our brother Peri Martine, Peri Gonsli”, “O, Christ For-
give Sir Der{mad}”.17 As I have already mentioned those were the titles 
of the Templars. The same titles are mentioned in the above-said Agapes. 
Unlike the Golgotha Synaxarium in GEORG-28 manuscript there is no 
indication to the term “templar”, which clearly shows that those Agapes 

16 Sh. B a d r i d z e, saqarTvelo da jvarosnebi, (Georgia and the Crusaders), Tbilisi, 1973, 
p. 26.
17 E. M e t r e v e l i, filologiur-istoriuli Ziebani, (Philological and Historical Resear-
ches), Tbilisi, 2007, p. 280.
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were for Knights Templar. However, in our opinion the words “Sir” and 
“Peri” used in the GEORG-28 manuscript clearly show that the persons 
mentioned there really belonged to the Order of Temple”.18

 Both manuscripts of the Monastery of the Cross are important so-
urces for the history of the Order of Temple as well as for studying the 
problem of relationship between the Georgians of Jerusalem and the 
Knights Templar. Both sources are interesting not only because of the 
names of the noble fi gures from the Order of Temple preserved there, 
but also because of the fact that the very leaders of that greatest Order 
were spiritual brothers of Georgian monks and that relationship was 
greater than friendship as it implied their coordinated action in interna-
tional life of the Near East. There cannot be found any other explanation 
to the greatest donations the Monastery of the Cross used to receive 
in the hard periods, and such periods were not rare for the Monastery. 
They had different enemies in different time such as Crusaders, Egyp-
tians, Greeks and Latins. All of them tried to grasp the rich wealth of 
the Monastery, while the Knights Templar, the leading force of the Cru-
sades sent donations to Georgian Monastery.19 Obviously, it was the 
sign of great friendship. Thus, on the basis of the above said the Order 
of Templer had a certain relationship to Georgia. In Georgian historio-
graphy there are number of historians, who work on the question rela-
tionship between Georgians and Templars: T. J o r d a n i a, M. T a m a -
r a s h v i l i, Z. A v a l i s h v i l i, Sh. B a d r i d z e, S. K a k a b a d z e, 
I. K h u b a s h v i l i. It should be noted that in Ilia C h a v c h v a d z e 
Museum in Saguramo there is a picture named “Reception of Jacques 
de Mollay into the Order of the Templars” painted by Granje. It is also 
worth noting that in Rustaveli Theatre in 80s of the 20th century there 
was performed Lessing’s play “Nathan the Wise”, which expresses the 
author’s sympathy for the Order of Temple. Apparently our celebrated 
ancestors were seriously interested in that problem, which is still topical 
today, though we do not have enough information about it.
 In conclusion, it can be said that relationship between Templers and 
Georgians is beyond all doubts and it is a very broad and topical problem. 
In our opinion, the Templars must have had a good reason for such a good 
relationship with Georgia, especially with Georgian Church. As is known 
from their history, they considered Mother of God to be their highest 

18 Ibid., p. 281.
19 E. M e t r e v e l i, masalebi ierusalimis qarTuli koloniis istoriisaTvis, (Mate-
rials for the History of Georgian Colony in Jerusalem), Tbilisi, 1964, p. 14.
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Saint and most of their churches were built in her name. They declared: 
“Mother of God is the source of our Order, we honor her with our lives, 
death and even with the end of the Order whenever God desires”.20 The 
Order of Temple was a religious military order, therefore their sympathy 
and friendship can be explained by the fact that Mother of God is the gu-
ardian of Georgia.

20 M. M e l v i l l, История ордена тамплиеров, СПб., 2003, p. 65.
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GENERAL TOTTLEBEN IN GEORGIA

by Dimitri Shvelidze and Erekle Astakhishvili
Tbilisi

 An unsuccessful diplomatic mission of Teimuraz II, King of Kartli, 
(1744-1752) in the Russian empire in 1761-1762  must have clarifi ed for 
the Georgian political elite that multiple request of the Georgian side for 
the support could have had the positive feed-back only in one case – the 
Russian empire must have had its own interest towards Georgia. Besides, 
this interest must have been effi cient enough to start the war against Iran 
and Ottoman Empire. Somehow the proper time had come. In 1768 the 
Ottoman Empire declared the war to Russian Empire. The relationship 
between the two countries had been straining for a long time but the fact 
itself about the declaration of the war had been quite unexpected for the 
Russian Empire. The war campaign entered into the active phase.  Altho-
ugh the Ottoman Empire was the initiator of the war, the Russian Empire 
had been presented with the overwhelming plans to conquer: the northern 
and north-western Black Sea area and the Crimean  khanate. The Russian 
Empire decided to create the scope of allies from the Christian people or 
political entities being conquered or subordinated by the Ottoman Em-
pire. In the Balkans the calls of Catherine II had been spread among the 
Slavic and the Greek people while rising in rebellion the Albanians, Ma-
cedonians, Montenegrins and others. The main performing theatre of the 
war was concentrated on the north-western territories of the Black Sea, 
but the Russian Empire decided to involve Georgian kingdoms in the war 
against the Ottoman Empire. 
 It was not diffi cult for the Russian Empire to draw in Solomon I, king 
of Imereti, (1752-1789). Just two years before, the Russian Empire re-
jected the shelter to Solomon I in order not to cause the irritation of the 
Ottoman Empire. In June, 1768 Solomon I sent again his ambassador Ma-
xime Kutateli to the Russian Empire. The king of Imereti was requesting 
from the Russian Empire  the patronage,  money and shelter, in case of 
defeat with the Ottoman Empire. As Russian  Empire was afraid of the 
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Ottoman Empire, it was going to provide the king of Imereti with the po-
sitive feed-back and was making the Georgian ambassador wait in Kizlar. 
Meanwhile Mustapha III, the sultan of the Ottoman Empire, declared the 
war to the Russian Empire and consequently things went smoothly. The 
commandant of Kizlar  had been informed urgently to send the Georgian 
Ambassador to Petersburg. At the same time the Russian representative, 
lieutenant Khvabulov (Kobulashvili), was sent to the kingdom of Ime-
reti. Khvabulov presented the letter of the Russian Empire to Solomon 
I proposing the support while calling Solomon I for the war against the 
Ottoman Empire and involving the king of Kartli and Kakheti in the war 
as well. 
 What was the main goal of the Russian Empire on the Caucasian bat-
tlefi ld? Why was the Russian Empire calling the Georgian Kings to be 
involved in the war? What was the aim of the Georgian kings in this 
war? What was the difference between the goals and objectives of two 
sides? At the beginning in the war against the Ottoman Empire the Rus-
sian Empire was proposing the involvement of the Georgian side in the 
war without sending the troops in Georgia, just providing the ally with the 
money and artillery. The precondition of the Georgian side to be involved 
in the war was determined: in March, 1976 the military troops of 411 sol-
diers were dislocated in Georgia. The General Tottleben was appointed as 
a commander of the army.  According to the order of Catherine II the mili-
tary board of the empire elaborated the special instructions identifying the 
strict action plan and objectives for the Russian troops being dislocated in 
the Caucasus. 
 The interests and aims of the Russian Empire and the Georgian king-
doms coincided partly, but they were profoundly different at the same 
time. The difference caused the resistance between the parties and the 
unsuccessful character of the military campaign. The aim of the Russian 
Empire was to open the second front against the Ottoman Empire in the 
Caucasus, to draw the Ottoman Empire armed forces, and to trouble 
the enemy. The Empire of Catherine II  intended to scatter the Ottoman 
Empire troops with the help of the Georgian allies while organizing the 
sabotages on the northern-eastern neighboring territories of the Otto-
man Empire. At the beginning, the Russian Empire intended to conduct 
this policy with the Georgian support and afterwards with the limited 
number of the Russian troops. The Georgian attacks were supposed to 
be conducted on  Akhaltsikhe phashade and Karsi, Arzrum and Baiazeti 
phashades.
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 Besides, there was identifi ed a different approach to the Georgian 
kingdoms in the instructions given to General Tottleben and Russian re-
presentative Mouravov. First of all, the Russian troop was sent to the 
Kingdom of Imereti aiming at the involvement in the war. Catherine II 
used to pay particular attention to Heraclius II – as the participation of 
the strong Georgian ruler in the war. However, the Russian Empire did 
not hope to receive the positive support from Heraclius II. The Russians 
thought that the king of Kartli and Kakheti had already regulated the re-
lationship with the Ottoman Empire and consequently had less claims. 
 In case of the negative feed-back from Heraclius II how was it possi-
ble to make him be involved in the war against Ottoman Empire. In this 
case the commander of the Russian troops must have intimidated Herac-
lius II – occupy his estates and fortresses; make his citizens devoted to the 
Russian Empire and in this way win over frightened Heraclius II. If this 
was not enough, Russians would force him to resign and later return the 
throne back to him as a mercy.  
 At the beginning it was not necessary at all, as Heraclius II, quite une-
xpectedly for the Russian Empire, not only gave his positive feed-back 
regarding the involvement in the war against the Ottoman Empire, but 
Heraclius II also expressed his enthusiastic approach to the proposal of 
Catherine II.
 Some of the historians and non-historians consider Heraclius II’s in-
volvement in the war against the Ottoman Empire as the mistake.  With 
the involvement in this war Heraclius II deteriorated the relationship with 
the Ottoman Empire, Iran  and with the neighboring Islamic khanates. 
Besides, the king of Kartli and Kakheti received no profi t from this war. 
First of all, Heraclius II did not take into account that his country used 
to be considered as the vassal of Iran and that the Russian Empire would 
have avoided the direct military cooperation not to strain the relationship 
with Iran. 
 The king of Kartli and Kakheti most probably understood this simple 
political game, however, he had been actively involved in the war against 
the Ottoman Empire. There is only one answer: the strong Russian Em-
pire had been conducting the war against the Ottoman Empire. In case 
of failure, the Ottoman Empire would have lost its power and Heraclius 
II must have used the existing reality while trying to rejoin Akhaltsikhe 
phashade. The strong ruler with the purposeful aims and objectives could 
not have been passive in the ongoing processes – he must have tried his 
luck.
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 Unfortunately the aims and the objectives of the king of Kartli and 
Kakheti and the Russian ruler did not coincide. The Russian Empire did 
not intend to start the serious war on the Georgian front. The Georgian 
front must have been passive and in the limited framework highlighting 
the support of the Georgian kings at fi rst by the troops of General Tottle-
ben and later by the military troops of General Sukhotin. 
The Georgian kings could not have known the secret instructions delive-
red fi rst to General Tottleben and afterwards to his successor Major-Ge-
neral Sukhotin by the Ministry foreign affairs  of the Russian Empire: 

 „Из всех приложений довольно видно, что наше намерение 
было и есть самых Грузинцов на диверсию против неприятеля 
употреблять, при подкреблении только с нашей стороны 
таким числом войска, какое уже в Грузии находится, а не 
непосредственную в том краю войну производить, к чему 
требовалось бы и множество людей и великое иждивение...”.1

 The interest of the Russian Empire on the Georgian front was closer 
to the objectives of King Solomon I, who wanted to free Imereti from 
the Ottoman Empire garrisons. With this coinciding and mostly different 
aims and objectives the allies – The Russian Empire, the Kingdom of 
Imereti and kingdom of Kakheti and Kartli - had been involved in the 
war against the Ottoman Empire. Meanwhile, by that time, the Russian 
troops of 480 soldiers crossed the Georgian borders. Since Heraclius II 
requested the Russian Empire to increase the number of the Russian sol-
diers up to 5000, as the precondition to be involved in the war against the 
Ottoman Empire, by February 1770 the number of the Russian soldiers 
went up to 1230 and later 3700 soldiers of the Russian Empire military 
troops were presented on the Georgian territory. 
 With those soldiers and in collaboration with Heraclius II presented 
by 15-20 000 soldiers, the serious military operations could have been 
planned against the Ottoman Empire, but as it has been identifi ed above, 
the Russian Empire did not have this particular objective. The authorities 
of Catherine II had the right to conduct the policy in accordance with the 
interests of the Russian Empire and if that policy had not come in confor-
mity with the interests of the “Georgia proprietors” or Georgian people, 
the Russian Empire was not obliged to consider the interests of the Geor-
gian allies. Heraclius II’s fault was totally different – the Russian Empire 

1 Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия относящиеся к Грузии, под ред. 
А. А. Ц а г а р е л и, т. I. С.–Петербург. 1891. s. 471.
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used to conduct the double policy in collaboration with the Kingdom of 
Kartli and Kakheti and tried to use Georgia only for its own interests. 
  The devotion of the Russian allies had become visible for Heraclius II 
during Akhaltsikhe-Atskuri military campaign. As it is known, in March 
1770 the king of Kartli  and Kakheti with his 7000 soldiers joined the 
Russian 12000 soldiers being dislocated in Surami. Heraclius II and co-
unt Tottleben entered Akhaltsikhe phashade and in April 17, 1770 came to 
Atskuri fortress. As Atskhuri fortress was not surrounded in all directions 
by the Russian-Georgian troops, with the help of Akhaktsikhe  Phasha  
2000 soldiers of Ottoman Empire entered the fortress. Obviously it was 
not easy to capture the fortress. In April 19 General Tottleben took away 
the soldiers from the battle fi eld and left the Atskuri fortress. At fi rst he 
promised Heraclius II that he would be dislocated nearby but he even did 
not think to stay there  - the Russian troops returned to Kartli. On the se-
cond day, the Ottoman Empire soldiers started fi ghting against Heraclius 
II but they were severely defeated in Aspindza. 
 The thought that it had been not only the betrayal of General Tot-
tleben but also the fact that he had been acting in accordance with the 
instructions given by the Russian Empire, is dominated in the Georgian 
Historiography. His betrayal in Atskuri battle had been adequate to the 
cynical political attitude of Catherine II Empire displayed towards the 
Georgian King. It had not been the own decision of General Tottleben 
to leave the Georgian troops at the battle fi eld and not only during the 
Atskuri battle. The instructions elaborated by the Russian Empire fore-
ign affairs Ministry used to prohibit General Tottleben to be seriously 
involved in the battles against the Ottoman Empire. Empress Catherine 
II was writing to General Tottleben in the deed dated December 16, 
1769: 

 „Инструкция, данная князу Моуравову, а и вам для 
исполнения соовщенная, как главнеише на том основана, чтоб 
Грузинцы поступили на диверсию собственнымы их силами, 
так и оставалось присовокупить к тому здешнего войска такое 
только число, какое послужило-бы в примере и в поошрение 
и составляло-бы будто некоторой подвижной город для 
убежища и опоры при нужных случаях.2

2 Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия относящиеся к Грузии, под 
ред. А. А. Ц а г а р е л и, т. I. s. 85; Грамота императрицы Екатерины генерал-майору графу 
Тотлебену.
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 Thus, according to the instructions, the Georgians had to be respon-
sible for the sabotages “on its own” and the role of the Russian troops 
was just“ to give example and encourage”. In necessary, e.g.  during the 
back-off in the battle the troops of General Tottleben had to play the role 
of consolidating power and that is all. 
 Of course, on the basis of these instructions, the departure of the di-
stinguished count Tottleben of the Russian Empire  in Astkuri was not the 
betrayal of the Russian General – it should be considered as one of the 
cynical policies of the Russian ally. 
 As the Russian Empire was conducting the double policy in Geor-
gia, consequently the empire needed the proper person with the adequate 
skills. The exact person was appointed: Gottlob Curt Heinrich Graf von 
Tottleben – the typical adventurer and condottiere of XVII-XVIII cen-
turies.  He used to serve different countries and rulers, although he was 
devoted to none of them. He was so famous with his adventures that he 
became a typical negative character of the literary works of his period. 
Tottleben started his military career in the Netherlands where he got the 
status of colonel; but later he was involved in love affairs and he had to 
escape from the country.  After settlement in Prussia in 1751 he married 
his third wife and received the title of count. The divorce with the new 
wife turned out so scandalous that Frederick II Great himself tried to cla-
rify the case but all in vain. Tottleben set the palace against himself and 
fi nally he had to leave the country. 
 In 1759 Tottleben is starting his military service in the Russian army. 
He was given the title of the General, for not so accurate merits and even 
his biographers note it. During the 7 years wat Tottleben showed himself: 
he was wounded twice and was twice awarded the Order of St Anna and 
Alexander Nevsky. In 1760, after 7 years war General Tottleben’s army 
corps turned out to be close to Berlin and he was given the order to conquer 
the capital of Prussia. Some of the attacks were unsuccessful but after the 
seven days of the siege, Berlin declared the capitulation and surrendered.  It 
should be mentioned that Russians were accusing him in secret negotiation 
with the enemy, Prussians. 
 In February, 1761 Tottleben was instructed to negotiate with the Prus-
sians. He started the written communications with Prince Henry and  Fre-
derick II. In June 30 general Tottleben was arrested. The military court 
sentenced him to death for the “harmful intentions” against the Russian 
Empire but he was forgiven by Catherine II. Tottleben was deprived his 
title, orders and was exiled “forever”. 
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 However, General Tottleben who was exiled “forever”, suddenly 
and soon returned to the Russian Empire. More surprising was the re-
storation of the military title and honor. Since then we do know his fa-
ith, which a doubtful reason was connected to Georgia. Highly ambi-
tious, with dark past life, exiled from different countries, extravagant, 
greedy, intrigues, betrayer, sentenced to life, and former prisoner, and 
suddenly –with old military title and honor Count and General, Tottle-
ben again betrays this time not his ruler but his ally-Heraclius II. The 
Empress Catherine II sent him exactly for the betrayal purposes with 
the secret assignments. However, the activities of St. Petersburg and 
its ambitious emissary were not fully accomplished in the kingdom of 
Kartli and Kakheti. 
 General Tottleben who escaped from Atskuri returned  to Kartli and 
started the conquering process of castles and fortresses. The Russians 
took Dusheti, Ananuri and other fortresses under their supervision and 
exiled the Aragvi Fortress ruler  - Kaikhosro and took his property. Tot-
tleben started to make the Georgian citizens swear on the devotion of the 
Russian Empress and to place his soldiers in the taken fortresses. Even 
the Russian offi cers used to indicate that Tottleben used to rob and beat 
the citizens. General Tottleben started the occupation process of Kartli 
and Kakheti territories. 
 The character of the adventurer woke up in General Tottleben, 
– a wonderful opportunity suddenly raised in front of him – the Georgians 
being left alone in Atskuri would have been defeated by the Ottoman Em-
pire soldiers, and Heraclius II being defeated would not have been able 
to defend himself.  General Tottleben either would have overthrown He-
raclius II or would have taken away Kartli  and would have given the po-
ssibility to the Russian “subordinated slave” to take the crown of Kartli. 
General Tottleben, who was dreaming about the military glory and later 
who was calling the unconquered Poti as “Catherine”, had the possibility 
to present the whole kingdom to benefactress Empress. 
 The fi rst bad news for general Tottleben was the news regarding the 
successful victory of Heraclius II in Aspindza. The second bad news was 
that the King of Kartli and Kakheti suddenly stopped the successful mili-
tary campaign in Akhaltsikhe phashade and returned to Tbilisi. 
 The researcher of that period, Professor Valerian Macharadze, identi-
fi es the extract from the fundamental work of the Russian historian Solo-
viov: “In May 12 Tottleben was writing that after joining the Tomsk regi-
ment, he is planning to attack Tbilisi……to surrender the whole Georgia 
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to the Russian Empire, to deprive the Andria Order from Heraclius II  and 
to send him either to Petersburg or Black Sea”3 
 Tottleben’s plan failed. The existing Russian forces were not eno-
ugh for the victory, as the strong ruler was holding the throne of Kartli 
and Kakheti and as the strong ruler intended to take the battle fi eld 
against Tottleben, but at the same time he did not want to offend the 
Petersburg government. The tension between Tottleben and Heraclius II 
entered the fi nal phase in spring-summer 1770. In August 7, 1770 He-
raclius II was writing to N.I. Panin and was explaining the current 
situation: „Tottleben took our fortresses and committed crime, in Ana-
nuri after taking the fortress he made his soldiers break gun-fi res;… 
Tottleben took four fortresses and he was appointing his guards eve-
rywhere. At the beginning we did not interfere but when he decided 
to take Gori fortress we did not allow him to do this. Now General 
moved to Imereti and he is writing to us that he cannot assist us in 
sending the troops”.4 
 Heraclius II did not allow General Tottleben to occupy the kingdom of 
Kartli and Kakheti. It is obvious that he was blaming General Tottleben 
in the betrayal policy against Georgia and was trying to avoid the direct 
reprimands towards the Russian Empire. One may blame Heraclius II, in 
naivety – as he could not understand who was the initiator of the activities 
being conducted by the General. There is no factual proof to think that 
Heraclius II could not perceive real conditions, – he would not have thro-
ught that General was acting on his own.
 If General Tottleben’s activities were performed on his own, the Rus-
sian Empress would have punished him or would have given him some 
instructions in order to stop his illegal activities against the ally country. 
The Russian Impress had her feed-back to the activities taking place in 
Georgia and express her position in her deed dated 9 June, 1770. The deed 
of Catherine II was addressing none of the sides: neither General Tottle-
ben nor Heraclius II. The deed was addressing the Georgian People: “I am 
addressing all the Georgian nobles and people”. 
 The deed was specifying that the Russian monarch was aiming at their 
assistance. Of course the Russia troops sent to Georgia must be supported 
by the Georgians.  In this regard, the deed was informing “the Georgian 

3 С. С. С о л о в ь е в, История России, кн. VI т. XXVIII, 1878. s. 669. See: Valerian M a c h a r a -
d z e, The Battle of Aspindza, Tbilisi, 1957, s. 73.
4 Грамоты и другие исторические документы... Под ред. А. А. Ц а г а р е л и. т. I. s. 125. 
Грамота Императрицы Екатерины 9 Июня 1770 г.
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People” that “Irakli” , “who was the most distinguished among the other 
noblemen”, must have given example to others. Here is the extract from 
the deed of Catherine II: 

 „Но Ираклий, один из знатнеиших Грузинских владетелей, 
долженствовавь по своему состоянию всем прочим служить 
примером, напротив того странным своим поступком, 
оказанным в разсуждении нашего генералом графа Тотлебена, 
которого мы избрали в предводительству наших войск в Грузии, 
оскорбя нашу собственную на сего военного начальника 
возложенную доверенность...”5 

 Catherine II was blaming the “Georgian Proprietor” – Heraclius II in 
providing the shelter to the villainous Russian offi cers betraying General 
Tottleben. The Russian Empress was directly blaming Heraclius II: 

 „обвиняя оным письмом Графа Тотлебена во всем ложно и 
некстате, по наущению безпокоиных и коварных людей, с коими 
сообщился изменою по случаю отступления его (Тотлебена) 
от турецкой крепости, называемой Ацквери, которое однакось 
было необходимо, в предупреждение по худым самогожь его 
Ираклия распоряжениям, вредных уже наступавшего голода 
следствии”.

 Afterwards: „Наш генерал граф Тотлебен, сохраняя право 
всем-ше порученного от нас ему начальства... имел самые 
основательнеишие и самые убедительнеишие причины привести 
Ираклия в изнеможенное состояние. Оставляя его и впредь 
навсегда в настоящей нещастливой участи, собственным 
легкомыслией навлеченной, и тем воздавая ему возмездие за 
причиненой во всей Грузии соблазнь”, 

 - The Russian Empress was saying it on her behalf and was saying 
that she did not do that for justice and kindness. The Russian Empress 
proposed the precondition to Heraclius II to confess and on behalf of 
Captain Yazikov to send the letter to Petersburg  and in this case she was 
promising the following to the Georgian “noblemen”: 

 „мы его, Ираклия, в учиненнам им преступлении всем-
ше прощаем и, возвращая ему прежнее наше монаршее 

5 Грамоты и другие исторические документы... Под ред. А. А. Ц а г а р е л и. т. I. s. 125. 
Грамота Императрицы Екатерины 9 Июня 1770 г.
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благоваление, силой сей нашей всевысочаишей и грамматы 
возстановляем в прежнее достоинства, в совершенной надежде 
будучи, что он от подобных поползновенностей всячески 
впредь предостерегается имеет, поступая с нашим генералом с 
откровенностью и употребляя с ревностью и по совокупному 
с ним соглашению все способы.”6 

 The deed of Catherine II is so frankly dedicated to her General and is 
so negatively addressed to Heraclius II, that Heraclius II must have been 
really naïve to believe the illusions. What were the aims and objectives of 
the deed and what was it indicating?:
1. The Russian Empress ignored the sovereignty status of Heraclius II, 

she mentioned offi cially the king of  Kartli and Kakheti not as the mo-
narch but as the “proprietor”. That meant the recognition of Heraclius 
II as the illegal ruler and that she was preparing the background to 
abdicate him.

2. The Russian Empress openly supported General Tottleben and she ju-
stifi ed his anti-state activities in the kingdom of Kartli and Kakheti. 
She offi cially gave the sanctions to the General to continue the occu-
pying process of Kartli and Kakheti and to act actively to take step 
forward to throw Heraclius II from the throne.

3. The Russian sovereign openly and offi cially blamed the ally - king of 
Kartli and Kakheti – and called his subordinates – the noblemen to act 
against their king. If the Russian sovereign used to observe offi cially 
etiquette in reply to the ally – kingdom of Kartli and Kakheti- now 
she offi cially roughly started the interfering processes in the internal 
policy of the country. 

4. The government of the Russian sovereign set the ultimatum to the king 
of Kartli and Kakheti – Heraclius II must have apologized offi cially 
in front of the Empress, must have reconciles with General Tottle-
ben, must have followed General’s instructions and must have stated 
urgently war activities – sabotages on the territory of the Ottoman 
Empire or he must have trusted his own faith without the patronage of 
the Empress. 

 The deed of Catherine II addressing the Georgian People justifi es the 
fact that General Tottleben was not acting on his own. General Tottleben 
was following the Empress’ instructions properly. The aim of the Russian 

6 Грамоты и другие исторические документы... под ред. А. А. Ц а г а р е л и, т. I. s. 125-127.
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Empire was the total control of Heraclius II and if possible to take him 
from the throne and occupy the territories.
 By that time the treacherous plan of the Russian Empire had not come 
into truth. Heraclius II did not give the possibility to General Tottleben 
to occupy the fortress of Gori and other fortresses. The Russian Empire, 
by that time, could not manage to liquidate or control the sovereignty of 
Heraclius II. The policy that was conducted by the Russian Empire after 
30 years was just during the week reigning period of Giorgi XII. The 
“Blitzkrieg” of Empress and her compatriot General collapsed. General 
Gottlob Curt Heinrich Graf von Tottleben had to leave the territory of 
Kartli and Kakheti Kingdom. 

GENERAL TOTTLEBEN IN GEORGIA
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FROM THE HISTORY 
OF GEORGIAN-OSSETIAN MILITARY COLLABORATION

(THE SECOND HALF OF XVIII CENTURY)

by Niko Javakhishvili
Tbilisi

 The history of Georgian-Ossetian relations traces back to the ancient 
times.
 In the 4th-3rd centuries AD, the fi rst kings of Kartli, Parnavaz and 
his son, Saurmag, reasonably carried out a prudent Caucasian policy that 
gave a positive result for the country.
 Leonti Mroveli’s work The Life of the Kings of Georgia evidences 
that Parnavaz, waging war with Azon, who wielded power over Kartli, 
successfully availed himself of the support of Sarmatians of Iranian stock 
(relatives of the Ossetians). Victorious Parnavaz gave the Sarmatian king 
his sister for marriage as a token of gratitude.1
 In the 2nd century AD, almost the entire spectrum of the Caucasian 
tribes was presented in Georgian army. At that time, the Sarmatians, along 
with other North Caucasian nations took an active part in coalition campa-
igns carried out by the Georgians against the powerful Armenian state.2
 The present essay deals with a survey of one of the important sections 
of the centuries-old history of Georgian-Ossetian relationship – the se-
cond half of the 18th century. 
 The Georgian kings, under the grave international and domestic con-
ditions existing in that period of history, had a reliable support in the 
person of the North Caucasian mountaineers. 
 The military alliance of the Georgian and Ossetian peoples became 
especially intensive when Teimuraz II and his son, Erekle II, ascended the 
thrones of Kartli and Kakheti (1744). 

Pro Georgia, 2012, t. 22, s.163-176

1 Leonti M r o v e l i, cxovreba qarTvelTa mefeTa, `qarTlis cxovreba”, teqsti dad-

genili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT simon yauxCiSvilis mier,  I, (Text is 
identifi ed according to all main manuscripts by S. Kaukhchishvili), (Tbilisi, 1955), 23-24.
2 Ibid., 45.
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3 Niko B e r d z e n i s h v i l i, saqarTvelos istoriis sakiTxebi, (On the History of Georgia), 
VI, (Tbilisi, 1973), 392.      
4 Ibid., 340.

 The two kings had high prestige with the North Caucasian peoples. 
That was natural, as the mountaineers regarded the Georgian kings as 
their kinsmen. Noteworthy is that Queen Rusudan (wife of Vakhtang VI), 
mother of Teimuraz’s wife, Queen Tamar, was a daughter of the Great 
Prince of Kabarda. His family carried great authority not only in Kabarda 
but also throughout the North Caucasus. Moreover, not only the Adigian 
peoples – Circassians and Kabardians but also their neighbour Ossetians, 
Karachai-Balkarians and part of the Vainakh peoples – Ingush were sub-
ordinate to the Great Prince of Kabarda. 
 Thanks to this connection most of the North Caucasian peoples faith-
fully served Erekle II.
 It should be taken into consideration that all the peoples living in the 
Northern Caucasus in the given period were rallied under the banner of 
Georgia with the exception of the part of the Daghestani mountaineers, 
who, as usual, made marauding assaults on the Georgian population. Fur-
thermore, sometimes they were even found among the traditional ene-
mies (Ottoman Turks and Persians) of Georgia. 
 From the early 60s of the 18th century, Erekle II earned a reputation of 
the powerful sovereign. Following the brilliant victories in bloody strug-
gles, he managed to subjugate the majority of khanates existing in the 
territory of the Southern Caucasus. 
 In the words of academician Niko Berdzenishvili, “Erekle always 
skillfully assessed the armed forces of the adversarial khans and took 
appropriate measures in due time”.3
 Teimuraz II and Erekle II were fated to reign in diffi cult conditions 
of incessant struggles. To tell the truth, that kind of condition was cha-
racteristic to the entire historical past of Georgia, but the situation was 
extremely aggravated in the mentioned period.  
 In June of 1747, in the environs of Khorasan, Nadir-Shah fell a victim 
to the betrayal. That was followed by the instability in Persia and its sub-
ordinate khanates, which resulted in a bloody struggle for the hegemony 
in the Eastern Transcaucasia. In the course of this struggle, the priority of 
Kartli and Kakheti was evident. 
 In the mentioned period, Erekle II, nicknamed “Patara Kakhi”, was at 
the age of 28, but according to Niko Berdzenishvili, “he was not only a bril-
liant military man but also an astute politician and a clever statesman”.4

NIKO JAVAKHISHVILI
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5 Teimuraz B o t s v a d z e, saqarTvelo-yabardos urTierTobis istoriidan (XVI-
XVIII), (From the History of Georgian-Kabardian Relations (XVI-XVII Centuries), (Tbilisi, 1963), 
104. 
6 Niko J a v a k h i s h v i l i, narkvevebi qarTveli da adiReli xalxebis urTierTobis 

istoriidan, Tbilisi, 2005, 93.
7 Papuna O r b e l i a n i, ambavni qarTlisani,  teqsti daadgina,  Sesavali,  leqsikoni da 

saZieblebi daurTo elene cagareiSvilma, (The History of the Georgians, The text has been 
ascertained and complemented with the introduction, glossary and indices by Elene Tsagareishvili), 
(Tbilisi, 1981), 165.

 From the second half of the 18th century, 14 khanates existing in that 
period in Transcaucasia remained to be nominal subjects to Persia. Hen-
ce, the rulers of the khanates of Yerevan and Ganja appealed to the kings 
of Kartli and Kakheti for help. With the purpose of safety from external 
threat, they preferred to be under the protection of the Georgian kings. 
 Teimuraz and Erekle took advantage of the situation and in 1748-1750 
gave decisive battles with the participation of the North Caucasian moun-
taineers for incorporation of the khanates.5
 The abolition of the practically autonomous Aragvi and Ksani duke-
doms and their accedence to the kingdom of Kartli-Kakheti produced po-
sitive effect on the consolidation of the unity of Eastern Georgia with the 
Northern Caucasus. 
 In 1743-1744, Teimuraz II and Erekle II jointly carried out this signi-
fi cant action. After that, movements between Kartli-Kakheti and central 
North Caucasus became more intense, the more so as there no longer 
were artifi cial obstacles.6
 Papuna Orbeliani, a political fi gure and well-deserved historian of the 
18th century, wrote in his work The History of the Georgians that “Geo-
rgians were anxious to wage war against the Persian army. They rallied 
the troops in Tbilisi, among them were the Georgians from Eastern and 
Western Georgia, the Circassians, the Ossetians and other Caucasians”.7
 The Ossetians, as well as other North Caucasian peoples (mainly the 
Circassians and Vai-nakhs) took an active part in military campaigns con-
ducted by Teimuraz II and Erekle II. The Georgian kings generously pre-
sented their loyal allies with many presents multiplied with their share of 
jointly seized spoils of war. 
 In 1750, having defeated Fana-Khan of Shirvan, the coalition army 
of the Georgians and North-Caucasian peoples solemnly celebrated the 
glorious victory in Tbilisi. 
 According to Papuna Orbeliani, King Teimuraz II “disbanded the 
army of the North-Caucasian mountaineers, presented many gifts to the 
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Circassian and Ossetian warriors and their commanders and sent them 
home”.8
 It is evident from the above-mentioned information that the North 
Caucasian mountaineers participated in military operations of the Geo-
rgian kings for certain recompense. The sources also claim that not only 
the North Caucasian Ossetians but also the Ossetians inhabiting in the 
mountainous region of Inner Kartli (Shida Kartli) participated in military 
actions under the Georgian banner.
 At the same time, it is markworthy that the Georgian kings rewar-
ded the North-Caucasian Ossetians only. As for the Ossetians living in 
Georgia, they, like the local, georgian mountaineers: Mtiulis, Mokheves, 
Tushis, Pshavis and Khevsuris, served the king as his people, hence, in 
case of victory they got the spoils of war only.9
 In 1751, the ruler of Tabriz, Azat-Khan, who attempted to extend his 
infl uence over entire Persia, gathered a strong force of the Afghan war-
riors and led a campaign against the khanate of Yerevan, a tributary to 
Kartli and Kakheti.
 The khan of Yerevan appealed to his suzerain kings – Teimuraz and 
Erekle for assistance. The Georgian sovereigns immediately sent their 
representatives to “Circassia, Ossetia and other countries of the North 
Caucasus to rally the troops. The Georgians also began to get ready for 
the war”.10

 The arrival of the Ossetian troops is described in a historical source: 
“The army of the Ossetians came to the city from the North Caucasus. 
The king provided them with food supplies and sent them with escort to 
his son. They joined King Erekle’s forces in Bambaki”.11

 Erekle II had prepared for the arrival of the Ossetian warriors befo-
rehand.  An extract from the king’s letter is illustrative of his brilliant 
managerial abilities. 
 Erekle II wrote to Prince Revaz Amilakhvari: “I received your letter 
about the Ossetians. You will be given the food supplies for the army: the 
bread – from the king’s granary, the vodka – from the town of Gori and 
the livestock – from Prince Giorgi Eristav Send someone to them and take 
the supplies. All must be kept at Ioseb’s – the writer’s brother, tell him 
8 Ibid., 172-173.
9 Giorgi T o g o s h v i l i,  saqarTvelo-oseTis urTierToba XV-XVIII, (The Georgian-
Ossetian Relations in XV-XVIII Centuries), (Tbilisi, 1969), 135-136.
10 Papuna O r b e l i a n i, ambavni qarTlisani,  (The History of the Georgians), (Tbilisi, 1981), 
183.
11 Ibid.
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to give out the supplies little by little. There are fi fteen cows and fi fteen 
sheep there. The vodka will be ready. Six pitchers a day If seven – take 
it on credit The Ossetians must be supplied suffi ciently till we meet and, 
may the Lord help us, we will do our best The cost of foodstuffs should be 
written down in the receipts. Our offi cials will repay later on… Be careful 
of unforeseen expenses”.12

 The battle, which took place near Qirabulah, in the vicinity of Yere-
van, ended in a complete rout of Azat-Khan’s army, 18 thousand in num-
ber. Some sources claim that Georgian forces nu-mbered even less than 
one fi fth of the enemy’s numerous troops.
 This victory signifi cantly heightened the prestige of Georgian kings. 
The subjection of the most part of Transcaucasian khanates to the Kartli 
and Kakheti kingdoms caused redistribution of authorities in the region. 
This, in its turn, stirred up anger of the founder of Shaqi khanate and its 
fi rst ruler, Haji-Chalab (Haji Cheleb Qurban-Oglu), and intensifi ed the 
marauding raids of the Daghestani tribes on Kartli and Kakheti. 
 Formerly, Haji-Chalab recognized political superiority of the Kartli 
and Kakheti kingdoms and even allied himself with the Georgian kings in 
the campaign conducted for subjugation of Qarabag in 1749-1750.13

 Niko Berdzenishvili wrote: “Haji-Chalab allegedly was on friendly 
terms with the Georgian kings, but the strengthening of neighbouring 
Georgia gave him no rest. After the conquest of Chari-Belaqani and Ka-
ki-Eniseli, the Georgians became immediate neighbours of Shaqi. And 
so, Haji-Chalab was secretly preparing for a decisive struggle”.14

 In January-February of 1751, Haji-Chalab took part in the campaign 
conducted by the Georgians to make the so-called “free communities” of 
Chari-Belaqani obey. There he betrayed the Georgians and, on 11 Febru-
ary, took the enemy’s side at a crucial moment of the battle waged on the 
bank of the River Agri-chai (present-day Azerbaijan). Haji-Chalab won 
the day and conquered the khanate of Kaki and Chari-Belaqani.15

12 saqarTvelos centraluri saxelmwifo saistorio arqivi, (State Historical Archives 
of Georgia, Fund  № 1448, Reference  № 1339).
13 Papuna O r b e l i a n i, ambavni qarTlisani,  teqsti daadgina,  Sesavali,  leqsikoni da 

saZieblebi daurTo elene cagareiSvilma The History of the Georgians, The text has been 
ascertained and complemented with the introduction, glossary and indices by Elene Tsagareishvili 
(Tbilisi, 1981), 186.
14 Niko B e r d z e n i s h v i l i, saqarTvelos istoriis sakiTxebi, (On the History of Geor-
gia), Book II (Tbilisi, 1965), 201.
15 Lovard T u k h a s h v i l i, aji-Calabi,  enciklopedia `saqarTvelo”, Haji-Chalab, En-
cyclopedia “Georgia”, vol. I (Tbilisi,1997), 308-309.
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 Thereafter, Haji-Chalab claimed for sovereignty on Transcaucasia and 
formed an anti-Georgian coalition, which, along with Shaqi, included the 
khanates of Avaria, Kuba, Karakaitagi and others.16

 In April of 1752, Haji-Chalab defeated the Georgians for the second 
time in Ganja.17

 It was necessary to punish the impudent liegeman Haji-Chalab pro-
perly to retain the international prestige of the Kartli and Kakheti king-
doms. With that end in view, Erekle II and Teimurz II began to prepare for 
a decisive battle at once. They engaged an army comprised of the North 
Caucasian (Ossetians, Circassians, Vainakhs and Daghestanis) warriors 
again and sent Zurab Zedgenidze to the North Caucasus to accompany 
the troops on the way to Georgia.18

 “Erekle put his heart and soul” into this drastic undertaking aimed at 
the destruction of the dangerous enemy.19

 Prince Bagrat (1776-1841) writes in his work A New Story: “Haji-
Chalab of Shaqi, who seized Shirvan, Nukhi and Shemakha. He rallied 
the troops of Shaqi, Shirvan, Ganja, Karabah and Daghestan and moved 
on Kartli. He raided into Georgia and occupied its territory from Sham-
shadilo up to Algeti”.20

 By order of Teimuraz II and Erekle II, gold and silver wares were 
taken out of the royal treasury to mint coins for hiring the foreign forces. 
After that, Erekle determined to go to  the North Caucasus to arrange 
about the army.21

 In April of 1752, Erekle II arrived in Khevi to meet the Circassian 
feudal lords. According to P. Orbeliani, “the king went to Circassia. He 
stayed in Khevi and sent his sons to Circassia. The Ossetians were the 

16 Teimuraz B o t s v a d z e, saqarTvelo-yabardos urTierTobis istoriidan (XVI-
XVIIIss.) (From the History of Georgian-Kabardian Relations (XVI-XVII Centuries), (Tbilisi, 
1963), 105.
17 Papuna O r b e l i a n i, ambavni qarTlisani, The History of the Georgians, (Tbilisi, 1981), 
194-195.
18 Ibid, 196.
19 Niko B e r d z e n i s h v i l i, saqarTvelos istoriis sakiTxebi,  (On the History of Geor-
gia), Book II (Tbilisi, 1959), 202.  
20 David Bagrationi, Bagrat Bagrationi, axali istoria; bagrat batoniSvili, axali mo-

Txroba, Tamar l o m o u r i s  gamocema, (A New History, A new Story), Edited by Tamar 
Lomouri (Tbilisi, 1941), 49.
21 saqarTvelos istoriis qronikebi XVII-XIX ss.,  teqstebi gamosacemad moamzada,  

gamokvlevebi,  SeniSvnebi da ganmartebebi daurTo avTandil ioselianma, (Chro-
nicles of the History of Georgia, XVII-XIX Centuries, The texts have been prepared for edition and 
complemented with the remarks and explanatory comments by Prof. Avtandil Ioseliani), (Tbilisi, 
1980), 100. 
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fi rst to come. Later the Circassian commanders came to settle the affair 
of the army. Having received the payment, they left and gathered a force. 
The Circassian army, fi ve hundred-strong, was led by the uncle of Erekle-
’s mother, a Circassian feudal lord.22

 On 19 June of the same year, Erekle II wrote to Catholicos Anton I: 
“In two or three days, with God’s help, we are leaving for Khevi and per-
haps we will have to go to Circassia too”.23

 In July, Erekle II left for the North Caucasus again to lead the comple-
mentary force to Georgia.24

 Prince David (1767-1819) writes about the arrival of the North Cau-
casian troops in his work A New History: “King Teimuraz II sent his son 
Erekle to Stepantsminda to rally the Circassian mounted troops. And then 
the cavalry appeared”.25 
 In the words of prince Bagrat, “King Teimuraz II sent his son to the 
North Caucasus Erekle gathered the Ossetians and Circassians and led 
them to Kartli”.26 
 Prince Teimuraz (1782-1846), younger brother of princes David and 
Bagrat, also describes the arrival of the North-Caucasians in his work 
A New History.27 
 The Georgian historian of the second half of the 18th century, Oman 
Kherkheulidze, confi rms the splendid triumph of the Georgians fi ghting 
against the enemy together with the North Caucasian warriors.28 

22 Papuna O r b e l i a n i, ambavni qarTlisani, The History of the Georgians, (Tbilisi, 1981), 199.
23 qarTuli epistoluri wyaroebi (XV s. - 1762 w.), Seadgina, gamosacemad moamzada, 

gamokvleva da SeniSvnebi daurTo mamisa b e r Z n i S v i l m a, (Georgian Epistolary So-
urces (XV Century - 1762), Compiled and complemented with the remarks by Mamisa Berdznishvili), 
(Tbilisi, 1989), 95-96.
24 saqarTvelos istoriis qronikebi XVII-XIX ss., teqstebi gamosacemad moamzada, ga-

mokvlevebi, SeniSvnebi da ganmartebebi daurTo avTandil i o s e l i a n m a, (Chronic-
les of the History of Georgia, XVII-XIX Centuries, The texts have been prepared for edition and comple-
mented with the remarks and explanatory comments by Prof. Avtandil Ioseliani), (Tbilisi, 1980), 100. 
25 David B a g r a t i o n i, Bagrat B a g r a t i o n i, axali istoria; bagrat batoniSvili,  

axali moTxroba, Tamar l o m o u r i s  gamocema, (A New History, A new Story), Edited 
by Tamar Lomouri (Tbilisi, 1941), 6.
26 David B a g r a t i o n i, Bagrat B a g r a t i o n i, axali istoria; bagrat batoniSvili, 

axali moTxroba, Tamar l o m o u r i s  gamocema, (A New History, A new Story), Edited 
by Tamar Lomouri (Tbilisi, 1941), 49.
27 Teimuraz B a g r a t i o n i, axali istoria, teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva 

da saZieblebi daurTo lela m i q i a S v i l m a, (A New History, Complemented with the 
explanatory comments and indices and prepared for edition by Lela Mikiashvili), (Tbilisi, 1983), 49.
28 Oman K h e r k h e u l i d z e, mefoba irakli meorisa, teqsti gamosacemad moamzada, 

gamokvleva, leqsikoni da saZiebeli daurTo lela m i q i a S v i l m a, (The Reign of 
Erekle II, The text has been prepared for edition, complemented with the comments, glossary and 
indices by Lela Mikiashvili), (Tbilisi, 1989), 54.
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 The North Caucasian forces joined the army of Kartli-Kakheti, known 
for its military effi ciency. The troops encamped in the environs of the 
village of Digomi, near Tbilisi.29 
 According to some sources, the Northern Caucasians numbered 4 tho-
usand.30 
 The coalition army of the Georgians and Northern Caucasians (Osse-
tians and Circassians) began to prepare for a decisive battle. The numero-
us enemy force led by Haji-Chalab’s son, Aga-Qishi (Aga-Oghlain - ac-
cording to other sources) tried to avoid a man-to-man fi ghting. Aga-Qishi 
was supported with his allies – the Daghestanis and the khan of Ganja 
with his armed forces.
 Aga-Qishi offered the Georgian kings to conclude an armistice, but 
the suggestion was turned down by Teimuraz and Erekle, as “it would not 
be right for them to refuse a combat”.31 
 At the end of August in 1752, the Georgian army left Tbilisi. That was 
suffi cient for the frightened enemy to make a hasty retreat and move from 
Baidar to Kazakh. 
 According to prince Teimuraz, “when the Georgian kings left Tbilisi 
to join the battle, Aga-Qishi retreated”.32 
 A certain part of the retreated army was crushed by the advanced de-
tachment of the North Caucasian troops. The enemy tried to strengthen 
the position near Ganja. The coalition army acted under command of Te-
imuraz II and Erekle II. They disposed the infantry on the positions aban-
doned by the enemy forces and, accompanied with the cavalry, chased 
after the retreating rival. 
 Erekle II led the advanced troops formed of the young Georgian princes 
together with the Ossetians and Circassians and a Georgian force under com-
mand of the governor of Qiziki (part of Kakheti) – Tamaz Andronikashvili. 
 Papuna Orbeliani in his work vividly describes the bloody battle, 
which took place near Tulqitapa on September 1: “King Erekle, mounted 
on the best horse, pursued the enemies like a falcon, and caught up with 
them at the border of Kazakh and Shamshadilo.

29 Papuna O r b e l i a n i, ambavni qarTlisani, (The History of the Georgians), (Tbilisi, 1981), 
200.
30 Geronti K i k o d z e, erekle II, meoTxe gamocema, (Erekle II), (Tbilisi, 1983), 73.
31 Papuna O r b e l i a n i, ambavni qarTlisani, (The History of the Georgians), (Tbilisi, 1981), 
201.
32 Teimuraz B a g r a t i o n i, axali istoria, teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva 

da saZieblebi daurTo lela miqiaSvilma (A New History, Complemented with the explana-
tory comments and indices and prepared for edition by Lela Mikiashvili), (Tbilisi, 1983), 49.
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 When the Georgian troops approached, the enemy army stopped and 
tried to wage a fi ght. At fi rst, they even managed to make the Ossetians 
run away. It angered King Erekle to learn that. He took the lead of the 
army and joined the battle like a lion. Having seen that, the warriors could 
not but go into action”.33 
 The above-cited extract is illustrative to the importance of a comman-
der’s bravery and courage for the fate of a battle. It serves as an example 
to the warriors. 
 According to Prince Teimuraz, the battle was waged in Shamshadilo, 
“in the location called Tulqi-tapa. The defeated enemy retreated. The Geo-
rgians started in pursuit of them and slaughte-red them up to Shamqori”.34 
 Following the defeat of the enemy army, Teimuraz and Erekle lavi-
shed gifts to the loyal Muslim feudal lords; some of them even got back 
their lost domains. Their former vassals, who had taken Haji-Chalab’s 
side, suffered severe punishment for treachery.
 The glorious triumph was properly celebrated in Tbilisi. Catholicos-
Patriarch Anton I held a thanksgiving service at the Sioni Cathedral. 
“They fi red cannons; the city was engulfed by indescribable joy”.35 
 According to N.Berdzenishvili, “This victory yielded a great result for 
Georgia. Shortly after that, the unity of the hostile khanates broke down. 
The rulers of the khanates of Yerevan and Ganja as well as other khans 
led by the khan of Shaqi against Georgia chose the path of friendship and 
obedience to Teinuraz and Erekle again”.36 
 Leaving Tbilisi, the commanders of the North Caucasian troops pro-
mised the Georgian kings, “As soon as we receive your command, we 
will be at your service; we will give up our lives for you”.37

 In 1754, the ruler of Avaria – Nursal-Beg, tried to organize a new 
military coalition against the kingdoms of Kartli and Kakheti. In the case 
of Nursal-Beg’s victory, as it had been agreed, Aga-Qishi, the son of the 
Khan of Shaqi, Fana-Khan of Shirvani, Khan of Ganja, Sultan of Kaki 
and the Daghestan – Surkhav with their troops and a force of Chari-Bela-
qani were ready to join the coalition.

33 papuna o r b e l i a n i,  ambavni qarTlisani,  teqsti daadgina,  Sesavali,  leqsiko-

ni da saZieblebi daurTo elene c a g a r e i S v i l m a (Tbilisi, 1981), 201-202.
34 Teimuraz B a g r a t i o n i, axali istoria, (A New History), (Tbilisi, 1983), 49.
35 Teimuraz B a g r a t i o n i,  axali istoria, (A New History), (Tbilisi, 1983), 49.
36 Papuna O r b e l i a n i, ambavni qarTlisani,  (The History of the Georgians), (Tbilisi, 1981), 
203.
37 Niko B e r d z e n i s h v i l i, saqarTvelos istoriis sakiTxebi,  wigni II, (On the History 
of Georgia), Book II (Tbilisi, 1959), 203.   
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 Papuna Orbeliani wrote: “They all participated in the plot. If the ruler 
of Avaria had infl icted a defeat on the Georgian kings, they would have 
crushed Georgia”.38 
 In August of the same year, after razing to the ground several inhabi-
ted localities of Kartli-Kakheti (Ruispiri, Akhmeta, Dusheti and others), 
a numerous army led by Nursal-Beg besieged the Mchadijvari Fortress.
 In the battle waged on 16 August, the Georgians infl icted a crushing de-
feat on the impudent enemy and killed the commander’s uncle and cousin. 
 As cited from a reliable source, “the Georgians were fi ghting so bra-
vely that people praised them to the skies. Although the Georgians are 
known for their courage, on that day they scored a splendid victory”.
 The forces engaged in the North Caucasus also appeared before the 
victorious king. In the words of a historian, “the troops of the Circas-
sians, Kalmyks, Chechens and Ingush, Nogays and Ossetians arrived in 
Ananuri. These armies had their commanders. They practiced different 
religions, many of them were the heathen, others were Muslims; some 
of them were good-looking, others were of disheveled appearance, bald-
headed and snub-nosed, however, all of them were good riders and ar-
chers. Prince Jimsher led them to Georgia. They encamped in Didube, in 
the outskirts of Tbilisi, and were provided with suffi cient food supplies”. 
The arrival  of the North Caucasian force in the village of Tabakhmela 
caused alarm of the enemies of Georgia. According to historical sources, 
“Everywhere was heard a rumour that Georgian king had rallied a great 
force of foreigners”. At the same time, it became known that the ruler of 
Avaria had suffered a defeat and this bewildered the enemy”.39

 Later on, the North Caucasian warriors set a camp on the Digomi valley. 
It happened that the enemy did not dare mount an attack, and the grateful 
king generously rewarded the mountaineers and dismissed the army.
 Nursal-Beg, infuriated with the defeat, organized a new coalition aga-
inst Kartli-Kakheti. The shamkhal of Targhu, Surkhai-Khan, Haji-Chala-
b’s son Aga-Qishi, the sultan of Kaki, the khan of Ganja with their armies 
and the Charians were united in the coalition.  
 In 1755, Nursal-Beg attacked Georgia for the second time. He led a 20 
thousand strong army of Daghestan and Chari-Belaqani to Kakheti. 
 Erekle II sent Prince Ramaz Andronikashvili to the North Caucasus to 
rally a force. A not numerous army of the North Caucasians arrived under 

38 Papuna O r b e l i a n i, ambavni qarTlisani, (The History of the Georgians), (Tbilisi, 1981), 
215.
39 Ibid., 215-220.
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command of a Kabardian feudal lord, the future father-in-law of prince 
Giorgi, Erekle’s son.40 
 The enemy troops surrounded the Kvareli fortress, but failed to seize 
it. The fortress was well fortifi ed and the siege lasted for a long time. Ere-
kle II attempted to break up the coalition army. With that end in view, he 
ordered the cavalry from Qiziki to assault the troops of Chari-Belaqani. 
As a result, the Lezghins were forced to raise the siege and return home. 
This fact stirred up discord among the allies. 
 The action of the Chari-Belaqani army served as an example to the 
others. The sultan of Kaki, Surkhav and Haji-Chalab with their troops 
withdrew from the area and left the ruler of Avaria alone. Thus, Erekle II 
succeeded in breaking up the powerful enemy coalition. 
 It is evident that the North Caucasians won fame in this military campa-
ign too, as, on returning to Tbilisi, the Georgian kings rewarded them, along 
with the distinguished warriors of the Kartli-Kakheti army. In the words of 
a historian, “the Ossetian and Circassian warriors were given lavish gifts”.41 
 The military alliance of the Georgian and North Caucasian peoples 
was successfully maintained for a long time.
 Not infrequently, the Ossetian military allies of the Georgian kings 
earned praise for their bra¬very. The Bagrationis had paid them salaries 
since the olden times, therefore, they, rallied ro-und the banner of Geor-
gia, faithfully served the Georgian kings. Their charters were periodically 
renewed, hence, they would appear in Georgia at the very fi rst call of the 
Georgian kings. 
 The Georgian historical sources provide an abundance of information 
about the Ossetian troops and it is noteworthy that the Ossetians of the 
North Caucasus only were meant. We have already mentioned that the 
Ossetes living in Georgia served in Georgian army as equals with the 
Georgian mountaineers. 
 The charters given out by the Georgian kings were mainly intended 
for the Ossetians of Tagauri community. Since the northern section of the 
road passing through the Daryali gorge was under their control, the Geo-
rgian kings regarded them with special favour.42 
 It should be mentioned that not only the Georgians but also the lo-
cal Ossetians were alarmed with the incessant marauding assaults of the 

40 Ibid., 228.
41 Ibid., 233.
42 Giorgi T o g o s h v i l i, saqarTvelo-oseTis urTierToba XV-XVIII ss., (Tbilisi, 1969), 
142.
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Daghestanis. Hence, the Ossetians struggled against the enemy with the 
purpose of their personal security as well.
 In 1759, a Daghestan army 8.000 strong led by Chonchol-Musa and 
Kokhta Beladi intruded into the territory of Kartli-Kakheti. The enemy 
forces divided in two. Chonchol-Musa invaded Samachablo, occupied 
the village of Achabeti and led away into captivity many Georgians. The-
reafter, the enemy “launched an assault on the Ossetians of Samachablo, 
inhabiting in the valley of the River Liakhvi and approached the village 
of Avnevi”.43 
 The Georgians defeated the enemy once again. 
 Late in the summer of 1769, the Russian troops under the leadership 
of General Totleben marched into the territory of Georgia. At the request 
of Empress Catherine II, Erekle II joined the anti-Ottoman coalition.
 The Ossetians took an active part in military actions carried out aga-
inst the Turks.
 The Ossetians formed a part of Georgian troops that waged a battle 
near Aspindza on 20 April 1770. King Erekle II even rewarded some bra-
ve Ossetian warriors with domains.
 The following is an extract from the book of reward about granting 
a domain to the Ossetian Dokhchiqo Khetaguri, which was renewed by 
Erekle II in 1786: “Your son Bolatiqo was with us in Aspindza when we 
defeated the Daghestanis. He fought bravely and fell in action; he died the 
death of a hero”.44 
 The Ossetian cavalrymen also participated in the military operation 
carried out in Khertvisi on 25-26 October 1771. They acted under com-
mand of Akhmet Dudarov.  
 On 8 November 1773, Captain of the Imperial Army Lvov informed 
Count Panin that Erekle II and King of Imereti Solomon I had rallied 5-5 
thousand Georgian warriors and about one thousand Ossetian and Ingush. 
 In August of 1779, when Erekle invaded Yerevan, among his warriors 
were the Ossetians under command of Beslan Shanashvili, the aldar of 
Tagauri.
 In 1785, the ruler of Avaria Omar-Khan raided into the territory of 
Kartli-Kakheti.

43 Oman K h e r k h e u l i d z e, mefoba irakli meorisa, teqsti gamosacemad moamzada, 

gamokvleva, leqsikoni da saZiebeli daurTo lela miqiaSvilma, (The Reign of Erekle 
II, The text has been prepared for edition, complemented with the comments, glossary and indices 
by Lela Mikiashvili), (Tbilisi, 1989), 58.
44 The National Centre of Manuscripts of Georgia, Fund Ad, Reference № 1569.
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 Erekle II prepared for a combat. According to the data of 20 September, 
there were 400 Ossetian and Ingush cavalrymen among his warriors.
 The Ossetian mounted troops took part in the struggle waged for en-
thronement of Erekle’s grandson prince David, the son of Archil, (later 
known as Solomon II) in Imereti, which ended in a victory.45 
 In January of 1798, Erekle II died at the age of 77.
 In the words of Niko Berdzenishvili, Erekle II “was a great statesman 
and brilliant commander, a progressive leader, who devoted himself to his 
country. In spite of his old age, his death was an irreplaceable loss for the 
disturbed country”.46 
 The funeral of the illustrious Georgian king at the Svetiskhoveli Ca-
thedral was the manifestation of overwhelming grief of the Georgian pe-
ople.
 Vice-Chancellor of Kartli-Kakheti Solomon Lionidze dedicated an 
excellent farewell speech to his adorable king. Among other things, it 
is mentioned in his speech under the title” Mourning over the King of 
Georgia”: “When Erekle’s powerful fl ag fl utters, the Daghestanis appear 
before the king, the Ossetians and Circassians willingly shed their blood 
for him”.47

 In 1800, King of Kartli-Kakheti Giorgi XII renewed the charter for 
Beslan Shanashvili, which reads: “You, Beaslan Shanashvili, had a salary 
from our father, the blessed king, and you lost the charter in the battle 
near Yerevan. Now we grant you brocade that is worth of forty marchili 
(a monetary unit in old Georgia) a year. 
 When you come to us, the offi cials of the royal court will pay you 
completely. And you have to serve us as faithfully as before”.48

 It is noteworthy that the service of the Ossetian warriors is evidenced 
not only in the offi cial documents issued by the Georgian kings, but also 
in the deeds given out by the king’s sons, princes. We can make mention 
of the charter given out to the Ossetians of Tbeti – the Tuauris, by prince 
Ioane on 30 September 1796, the order concerning the Ossetians of Zakhi 
and Trusso, issued by prince Vakhtang on 28 May 1798, etc.49 

45 Giorgi T o g o s h v i l i, saqarTvelo-oseTis urTierToba XV-XVIII ss., p. 148-153.
46 Niko B e r d z e n i s h v i l i, saqarTvelos istoriis sakiTxebi,  wigni II, (On the History 
of Georgia), Book II (Tbilisi, 1959), 240.   
47 Solomon L i o n i d z e, moTqmiT tirili saqarTvelos mefis Rerkules netarebis 

Rirsisa,  XVIII saukunis avtografiuli xelnaweris mixedviT teqsti daadgina,  nar-

kvevi waumZRvara da saZieblebi daurTo nikoloz kandelakma, Tbilisi, 1957, p. 39.
48 The National Centre of Manuscripts of Georgia, Fund Hd, Reference № 13693.
49 Giorgi T o g o s h v i l i, saqarTvelo-oseTis urTierToba XV-XVIII ss., p. 158-160.
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 Thus, the history of military alliance of the Georgian and Ossetian 
nations goes back to the ancient days, and the second half of the 18th cen-
tury is its noteworthy constituent part. The Ossetians, as faithful warriors 
of the Georgian kings, were always regarded with favour by them.
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MATERIALS, DOCUMENTS, MEMOIRES

Z BADAŃ NAD DZIEJAMI DIASPORY
 GRUZIŃSKIEJ W POLSCE

(WIEK XVII-LATA SIEDEMDZIESIĄTE XIX WIEKU)

napisał Andrzej Woźniak
Warszawa

 Początki kontaktów gruzińsko-polskich należą w literaturze naukowej, 
zarówno polskiej, jak i gruzińskiej, do kwestii niemal zupełnie nieopraco-
wanych. Możemy tylko wysnuć hipotezę, którą B. Baranowski odnosi do 
wschodniego Kaukazu, iż być może, już w XI stuleciu Gruzja, podobnie jak 
inne kraje tamtego regionu, uczestniczyła w wywozie do Polski jedwabiu1. 
Historię wzajemnych, polsko-gruzińskich i gruzińsko-polskich kontaktów 
zaczyna jednak B. Baranowski dopiero od końca XV wieku. O okresach 
wcześniejszych nawet nie wspomina, stwierdzając jedynie, że w XV-XVI w. 
wiadomości o Kaukazie były w Polsce nieliczne, „chaotyczne i mało precy-
zyjne”2. Na temat stanu wiedzy w Gruzji o Polsce, czy też polsko-litewskiej 
monarchii Jagiellonów, nawet tego nie da się powiedzieć. 
 W drugiej połowie XV w. nastąpiło poważne pogorszenie sytuacji po-
litycznej Gruzji. Dotychczas jej sąsiadami były niewielkie, skłócone ze 
sobą państewka muzułmańskie, teraz znalazła się w zasięgu wpływów 
dwu, na szczęście dla niej rywalizujących ze sobą, potęg - Turcji i Persji. 
Szczególnym zagrożeniem dla Gruzji podzielonej już wtedy na kilka or-
ganizmów państwowych, stało się państwo Turków osmańskich. Istnie-
jące od XIII wieku, w XIV w. było już potęgą, a w następnym stuleciu, 
po podboju Bizancjum i zdobyciu Konstantynopola (1453) zajęli Turcy 
sprzymierzone z Gruzją cesarstwo Trapezuntu. W niedługim czasie nie-
mal całe wybrzeże Morza Czarnego znalazło się pod ich panowaniem. 
Gruzji zagroziło poważne niebezpieczeństwo3.

Pro Georgia, 2012, t. 22, s. 177-208

1 B. B a r a n o w s k i, Polsko-azerbejdżańskie stosunki kulturalne w pierwszej połowie XIX wieku, 
Łódź 1979, s.10.
2 B, B a r a n o w s k i, Polskie zainteresowania z XVIII i XIX wieku kulturą Gruzji, Wrocław, 1982, 
s. 6.
3 B. B a r a n o w s k i, K. B a r a n o w s k i, Historia Gruzji, Wrocław 1987, s. 92-93.
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4 J. C i n c a d ze, Stosunki polsko-gruzińskie w XV-XVII wieku, „Przegląd Orientalistyczny”, 
nr 11:1960.

 Władcy Gruzji rozpoczęli szeroko zakrojoną akcję dyplomatyczną, 
mającą na celu zbudowanie wielkiej koalicji antytureckiej, składającej 
się z państw europejskich i niektórych azjatyckich. W ramach tych po-
czynań dyplomatycznych, w 1495 r. na dwór wielkiego księcia litewskie-
go i późniejszego króla polskiego Aleksandra, dotarł poseł króla Kartlii 
(państwa we wschodniej Gruzji) Konstantyna - mnich Korneli. Poselstwo 
kartlijskie miało za zadanie szukać sprzymierzeńców przeciw Turcji 
w państwach europejskich, m.in. w Hiszpanii. Nie zachowały się w źró-
dłach żadne ślady pobytu gruzińskiego poselstwa na dworze ówczesnego 
króla polskiego Jana Olbrachta, choć mało prawdopodobne, by ominęło 
ono Kraków4.
 Nad kontaktami gruzińsko-polskimi w XVI w. nie prowadzono szcze-
gółowych badań. Niektórzy historycy gruzińscy utrzymują wprawdzie, 
że istniały wtedy pomiędzy Gruzją a Polską stosunki dyplomatyczne, ale 
twierdzeniu temu brak wystarczających podstaw źródłowych.
 Wiek XVII był jednym z najtrudniejszych okresów w historii Gruzji. 
Początek stulecia przyniósł ogromne spustoszenia Gruzji wschodniej, 
których dokonał szach Abbas I, dążący do unicestwienia tu gruzińskiej 
państwowości i przekształcenia Kartlii i Kachetii w prowincje Iranu, 
zasiedlone przez półkoczownicze plemiona muzułmańskie. Podczas 
dwu najazdów Kachetii, w roku 1614 i 1616, kraj został całkowicie 
zniszczony, około 100 tysięcy ludności zginęło, a drugie tyle upro-
wadzono do Iranu, gdzie w prowincji Ferejdan do dziś żyją potomko-
wie Gruzinów. Pierwsze ćwierćwiecze XVII w. było dla wschodniej 
Gruzji pasmem nieustających walk, bitew, potyczek i buntów, które 
spowodowały wprawdzie ogromne zniszczenia, ale nie pozwoliły na-
jeźdźcom ostatecznie opanować kraju. Bitwy pod Martkopi i Marabdą 
wiosną i latem 1625 r. uratowały wschodnią Gruzję i zmusiły szacha 
Abbasa I do rezygnacji w pierwotnych planów i do kompromisu. Zgo-
dził się on mianowicie na utrzymanie we wschodniej Gruzji jej ustro-
ju społeczno-gospodarczego, pod warunkiem uznania zwierzchnictwa 
Iranu. Odtąd w Kartlii panować miał król-muzułmanin z miejscowej 
dynastii, noszący tytuł wali – namiestnika. Pragnąc nie dopuścić do 
perskiej interwencji zbrojnej, kartlijscy królowie zachowywali pozory 
lojalności wobec Iranu, dbając przede wszystkim o rozwój gospodarki 
i kultury kraju. Starano się też podtrzymywać kontakty z Rosją i kra-
jami Europy Zachodniej.
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5 W. H e n s e l, I. T a b a g u a, Gruzja wczoraj i dziś, Warszawa 1976, s. 124-131.
6 Tamże , s. 131-132.
7 M. Z a k r z e w s k a - D u b a s o w a, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982, s. 297.
8 M a ń k o w s k i, Sztuka islamu w Polsce w XVII i XVIII wieku, Kraków 1935, s. 7.
9 Badania nad tym zagadnieniem mają długą i bogatą tradycję. Związane są z nazwiskami takich 
wybitnych uczonych jak Tadeusz Mańkowski, Ananiasz Zajączkowski, Jan Reychman, Bohdan Ba-

 Również panujący w latach 1642-1666 szach Abbas II, idąc w ślady 
swojego imiennika, starał się wykorzenić chrześcijaństwo i gruzińską kul-
turę w Kachetii, ale powstanie w 1659 r., które objęło cały kraj, pokrzyżo-
wało jego zamiary, a Persowie zostali zmuszeni do opuszczenia Kachetii. 
Schyłek XVII w., zwłaszcza zaś lata panowania w Kartlii Wachtanga V 
(Szach-Nawaza I) 1659-1676, były dla wschodniej Gruzji okresem sto-
sunkowo pomyślnym. W kraju panował względny spokój i ład, a gospo-
darka podnosiła się z upadku5. W Gruzji zachodniej natomiast bezustanne 
walki między feudałami i ingerencja Turków pogrążyły kraj w chaosie 
i całkowicie pozbawiły stabilizacji politycznej. W ciągu półwiecza 1661-
-1711 szesnastu władców obejmowało na krótko tron Imeretii. W XVII w. 
ludność zachodniej Gruzji zmalała o połowę, gospodarka była w upadku, 
pogłębiała się zależność kraju od Turcji6.
 Skomplikowana sytuacja polityczna na Zakaukaziu, będącym tere-
nem rywalizacji dwu muzułmańskich potęg – Iranu i Turcji, powodowała 
iż władcy państw gruzińskich coraz częściej zwracali wzrok ku Polsce, 
szukając w niej sprzymierzeńca i protektora, tym bardziej, że i ze strony 
Rzeczypospolitej czynione były dość intensywne zabiegi dyplomatyczne 
mające na celu pozyskanie na tamtym terenie sojuszników (zwłaszcza 
zaś chrześcijańskiej Gruzji) przeciwko Turcji i Krymowi. M Zakrzew-
ska-Dubasowa w pracy Ormianie w dawnej Polsce pisze, iż za panowa-
nia Stefana Batorego istniały plany zorganizowania ligi do walki z Turcją, 
w której obok Rzeczypospolitej brałyby udział Rosja i Persja. W tym celu 
„na początku wieku XVII gruziński królewicz Pankrat i armeński biskup 
Augustynos wraz z nuncjuszem papieskim udali się do Moskwy, gdzie 
przeprowadzono rozmowy. Następnie pertraktowali w Polsce7.
 Czasy sarmatyzmu były okresem szczególnie ożywionych kontaktów 
Rzeczypospolitej ze Wschodem, choć nie zawsze miały one pokojowy cha-
rakter. Wybitny orientalista z lat międzywojennych – Tadeusz Mańkowski, 
autor wielu cennych prac poświęconych sztuce islamu w Polsce, uważał jed-
nak, że stosunki „pokojowo-handlowe” miały znacznie większe znaczenie 
niż wojenne zdobycze, których rola przeważnie była u nas przeceniana8.
 Oddziaływanie Orientu na kulturę polską miało miejsce od średnio-
wiecza, ale okresem szczególnego jego nasilenia był wiek XVII.9 Szlach-
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ranowski czy Mirosława Zakrzewska-Dubasowa.. Badacze ci zgodni są na ogół, że liczne wojny, 
które Rzeczpospolita toczyła w XVII wieku z Turcją, nie tylko od Wschodu jej nie oddaliły, lecz 
nawet znacznie przybliżyły.
10 J. R e y c h m a n, Orient w kulturze polskiego Oświecenia, Wrocław – Warszawa- Kraków 1964, 
s. 11.
11 Siedemnastowieczne źródła nie zawsze pozwalają na precyzyjne określenie rzeczywistej przyna-
leżności etnicznej przybywających do Polski kupców ze wschodu. Określenie takie jak Persjanin czy 
Turek mówią raczej o ich przynależności państwowej niż etnicznej. „Persjanin” mógł był Persem, 
ale również perskim Ormianinem, Turek Ormianinem tureckim, Grekiem, Żydem lub, rzadziej, rze-
czywiście Turkiem.
12 M a ń k o w s k i, op.cit. s. 3-31.

ta polska, stykając się w czasie wojen „ze światem turecko-tatarskim”, 
zapożyczała wiele elementów jego kultury, które później nierozerwalnie 
związały się z kulturą polską. Brała więc szlachta z Orientu broń, części 
uprzęży końskiej, wzorowała się na orientalnych ubiorach. Nawet bogatsi 
mieszczanie naśladowali orientalny sposób dekorowania mieszkań, ozda-
biania ich wschodnimi tkaninami. Rzemieślnicy polscy czy też raczej 
ormiańscy, zaczęli wytwarzać na modłę wschodnią przedmioty zbytku: 
pasy, makaty, broń wzorowaną na orientalnej. Król Jan Sobieski „za wy-
rocznię mody męskiej” uważał nie Paryż czy Wenecję, ale tatarski Krym 
i od swojego rezydenta w Bachczyseraju, Lichowskiego, żądał sprawoz-
dań na temat panującej tam aktualnie mody10.
 Szczególną rolę w upowszechnianiu kultury Orientu w Polsce ode-
grali kupcy i rzemieślnicy tureccy, perscy, greccy, żydowscy, a przede 
wszystkim ormiańscy11, których T. Mańkowski w swojej pracy o sztuce 
islamu w Polsce XVII i XVIII w. nazywa tej sztuki kolporterami12. W sie-
demnastowiecznej Polsce Ormianie stanowili niewielką, ale pod wzglę-
dem kulturowym bardzo wyrazistą grupę etniczną. Osiadając już od śre-
dniowiecza na Rusi, późniejszych południowo-wschodnich krańcach 
Rzeczypospolitej, zachowali nie tylko odrębne wyznanie i język (nie 
będący już zresztą czystym językiem ormiańskim), lecz również pra-
wa i obyczaje. Ormiańskie kolonie w Kamieńcu Podolskim, Lwowie, 
Stanisławowie, Jazłowcu, Tyśmienicy, Zamościu i innych miastach, 
cieszyły się licznymi przywilejami i samorządem. Odgrywały dużą 
rolę w handlu i kontaktach dyplomatycznych ze Wschodem, zwłaszcza 
zaś z Turcją, Persja i Zakaukaziem, a ormiańscy kupcy i rzemieślnicy 
znacznie przyczynili się do orientalizacji smaku artystycznego i kultury 
materialnej w XVII-wiecznej Polsce. Ormiańskie dzielnice, charakte-
rystyczne postacie ich mieszkańców, przydawały kresowym miastom 
Rzeczypospolitej kolorytu, dzięki któremu były one „skrawkiem Orien-
tu pod polskim niebem”. 
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13 B. B a r a n o w s k i, Polskie zainteresowania z XVIII i XIX wieku kulturą Gruzji, Wrocław 1982, 
s. 12.  
14 Z a k r z e w s k a - D u b a s o w a, op.cit., s. 133.
15 B. B a r a n o w s k i,  op. cit., s. 13.
16 A. Wo ź n i a k, Kultura ludowa Gruzji w relacjach polskich do XX w., „Etnografi a Polska”, 
t. XXVII, 1983 z. 1, s. 298-299.
17 M. S w a n i d z e, Gruzja, strany Priczernomorja i Wostocznoj Jewropy w pierwoj połowinie 
XVII w., (w:) Rossija, Polsza i Priczernomorje w XV-XVIII ww., pod red. B. Rybakowa, Moskwa 1979, s. 241.

 To właśnie koloniom ormiańskim zawdzięczała wówczas Rzeczpo-
spolita dość regularne kontakty z krajami Zakaukazia, a między innymi 
i z Gruzją. Miały one przede wszystkim charakter handlowy. Kupowano 
słynne konie karabachskie, czerkieskie i „georgiańskie”13, jedwabne pasy 
„georgskie”14 i inne towary. Eksportowano na Kaukaz bursztyny i wy-
roby bursztynowe, futra. Import z Kaukazu był jednak prawdopodobnie 
znacznie wyższy niż eksport, stąd też liczne znaleziska polskich monet 
srebrnych m.in. w zachodniej Gruzji15. Ormianie wypełniali jednak rów-
nież i misje dyplomatyczne. Pierwszym nieofi cjalnym przedstawicielem 
Rzeczypospolitej na dworze szacha Iranu Abbasa I był Ormianin, miesz-
czanin warszawski i sekretarz królewski – Sefer Muratowicz. W roku 
1601 przez Wołoszczyznę, Morze Czarne, Turcję, Gruzję i Armenię, od-
był podróż do Persji, którą opisał w swojej Relacji...16. 
 W pierwszej połowie XVII wieku istniały dość ożywione kontakty 
polityczne i handlowe między Polską a nadczarnomorskimi państwami 
zachodniej Gruzji – Megrelią i Gurią. Zajmujący się tą problematyką 
M. Swanidze, cytując włoskiego podróżnika Pietro della Valle, który na 
początku XVII wieku przez dłuższy czas przebywał na Bliskim Wscho-
dzie, a zwłaszcza w Persji, pisał, że „księstwa Dadianiego i Gurieli pro-
wadzą ożywiony handel jedwabiem i innymi towarami z Konstantyno-
polem i Grecją, zaś król polski, który jest w przyjaźni z obu władcami, 
prowadzi z nimi korespondencję, a z jednego kraju do drugiego często 
pływają statki handlowe”17. 
 Władca Megrelii Lewan II Dadiani czynił próby złamania tureckie-
go monopolu na handel jedwabiem i skierowania jego transportu z Ira-
nu (a także z własnego kraju) do Europy przez Gruzję, Morze Czarne 
i Polskę. Polska, która sama należała do grona poważnych odbiorców 
jedwabiu, była tym projektem zainteresowana. Poufne rozmowy na ten 
temat pomiędzy przedstawicielami Polski i Dadianiego prowadzono po-
dobno w 1643 roku w Konstantynopolu. M. Swanidze przypuszcza, że 
dla ostatecznego uzgodnienia tego projektu Lewan II wysłał do Polski 
wybitnego gruzińskiego dyplomatę Nikoloza Irubakidze-Czolokaszwili, 
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znanego w Europie jako Nicefor Irbach. Irbach przebywał wtedy na jego 
dworze jako doradca, ale to on w istocie kierował polityką zagranicz-
ną księstwa18. O pobycie Irubakidze w Polsce i późniejszej podróży do 
Francji wspomina również znany francuski podróżnik Chardin. Projekt 
Dadianiego zbyt poważnie jednak naruszał interesy ekonomiczne Turcji, 
niepodzielnie dotąd panującej nad handlem na Morzu Czarnym, by mógł 
zostać zrealizowany. Kontakty między nadczarnomorskimi państwami 
gruzińskimi a Polską nie ograniczały się oczywiście do dyplomatycznej 
misji Irubakidze. M. Swanidze, powołując się na źródła (Pietro della Val-
le, misjonarze włoscy) pokazuje, że miały one znacznie szerszy charakter 
i dotyczyły zarówno polityki i wojskowości jak i handlu. Kontakty mię-
dzy Megrelią i Gurią a polską Kozaczyzną zaporoską na tyle należały 
do codzienności, że angielski poseł w Konstantynopolu określał je jako 
„stałe”, dodając, iż w początkach XVII w. Kozacy zaporoscy ochrania-
li i holowali gruzińskie statki handlowe pływające po Morzu Czarnym, 
za co gruzińscy książęta opłacali ich i obdarowywali, Pietro della Valle 
zaś pisał, że jeden z gruzińskich książąt (Dadiani lub Gurieli) wysłał do 
Kozaków posła, który wręczył im w podarunku złote krzyże, proponując 
(możliwość korzystania) z terytorium jego kraju dla celów wojskowych 
i przymierze przeciw Turcji. Kozacy z zadowoleniem przyjęli dary i nie-
jeden raz ich statki odwiedzały wybrzeże Kolchidy, spotykając się tam 
z gościnnym przyjęciem19. Z czarnomorskiego wybrzeża Gruzji docie-
rali wówczas na Ukrainę nie tylko posłowie gruzińskich książąt i załogi 
statków handlowych. Kraj słynął wśród sąsiadów jako „ziemia obiecana, 
którą Pan Bóg obiecał narodowi żydowskiemu”, obfi tująca we wszystko, 
co potrzebne człowiekowi do dostatniego życia. Tak opisywał ją, nie bez 
pewnej przesady, francuski podróżnik Blaise de Vigenere (Podhorodecki 
1960, s. 5-6). Ukraina, a zwłaszcza słynąca swobodami Kozaczyzna za 
Zaporożu przyciągała amatorów wolnego i niezależnego życia nie tylko 
z ziem ruskich, polskich i litewskich, których było oczywiście najwię-
cej. Docierali tu również przybysze z innych krajów: Wielkiego Księstwa 
Moskiewskiego, Mołdawii, Wołoszczyzny, a nawet Niemiec. We wsiach 
i miasteczkach Ukrainy, a przede wszystkim wśród Kozaków Zaporoża 
pojawiali się również mieszkańcy nadczarnomorskich rejonów Gruzji, 
18 Wcześniej Nikoloz Czolokaszwili był dworzaninem i zaufanym doradcą króla Tejmuraza I (1589-
1663), władcy Kachetii, a w latach 1632-1634 również Kartlii. W drugiej połowie lat 20. XVII w. 
podróżował jako wysłannik króla po Europie, a w 1628 r. przebywał w Rzymie (T. N a t r o s z w i l i, 
Ot Maszrika do Magriba, Moskwa 1978, s. 88-89).
19 S w a n i d z e, op.cit. 239-245. Szerzej zajmował się tym zagadnieniem kilkanaście lat wcześniej 
Jase Cincadze, op.cit. , s.49-50.
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najczęściej zbiegli z tureckiej niewoli. W pułkach i kureniach kozackich 
zapisywano ich „pod pseudonimami i przezwiskami, tak jak było przyjęte 
na Siczy” – pisał w połowie następnego stulecia książę Siergiej Baratow, 
szukający na Ukrainie uzupełnień dla Gruzińskiego Pułku Huzarów.20

 Prowadząca w tym okresie liczne wojny Rzeczpospolita przyjmowała 
do służby wojskowej cudzoziemców, w tym również górali z Północne-
go Kaukazu. Już wcześniej, w drugiej połowie XVI w. zaciągały się na 
służbę całe oddziały z Kaukazu. W czasie działań wojennych w Infl an-
tach walczyły również zaciężne chorągwie kaukaskich książąt. Najbar-
dziej wsławił się w walkach kniaź Temruk Szymkowicz Petyhorski, od 
1570 r. rotmistrz królewski w służbie koronnej. Jego rodzina pocho-
dziła z części przedgórza kaukaskiego, położonej między rzekami 
Terekiem a Kubaniem i ze względu na konfi gurację terenu zwanego 
Besztau – Pięciogórze, z ruska Piatigorie. Leżące na wschód i zachód 
od Tereku ziemie Wielkiej i Małej Kabardy zwano wówczas – pisze 
Marek Plewczyński – w Moskwie Czerkasami, a na Litwie Petyhoriem. 
Książęta Kabardy zależni byli w pewnym stopniu od chana krymskie-
go i musieli posyłać mu kontyngenty wojskowe na wyprawy wojen-
ne. W latach 1555-1560 Petyhorcy zostali podporządkowani Moskwie. 
Kontakty niektórych ich książąt z księciem Dymitrem Wiśniowieckim, 
starostą kaniowskim, dowódcą kozaków zaporoskich, spowodowa-
ły represje ze strony cara. Kniaziowie czerkiescy poprosili Zygmunta 
Augusta o zgodę na przeniesienie się na ziemie Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, którą rychło otrzymali. Kilku z nich, a wśród nich Temruk 
Szymkiewicz, zbiegło ze swymi drużynnikami na Litwę, gdzie zostali 
osiedleni i przyjęci na służbę Rzeczypospolitej, a niektórzy mianowa-
ni rotmistrzami chorągwi zaciężnych, zwanych petyhorskimi. „Trudno 
określić – zastanawia się M. Plewczyński – ilu wojowników czerkie-
skich służyło w chorągwiach petyhorskich W trzeciej ćwierci XVI w. 
przybywali oni dość licznie znad Tereku na ziemie Rzeczypospolitej, 
gdyż nie odpowiadała im podległość krymskim Gerejom. Ucieczkom 
tym sprzyjały konfl ikty, jakie wybuchały między posiłkowymi oddzia-
łami książąt petyhorskich a Krymcami. Zbiegów kierowano do rotmi-
strzów petyhorskich w służbie królewskiej, stąd późniejsze przekazy 
źródłowe mówiły, że chorągwie Temruka Szymkowicza i Halimbeka 
składały się z »trzystu jeźdźców gruzińskich, których po naszemu na-

20 O Gruzinach na Zaporożu pisał ukraiński historyk F. S z e w c z e n k o, Gruziny w Wojske Za-
porożskom, w pracy zbiorowej pt. Iz istorii ukrainsko-gruzinskich svjazej, Tbilisi 1968. Cyt. za 
B. Andronikaszwilim, Stranicy proszłogo czitaja…,Tbilisi, 1987, s. 66.
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zywamy petyhorcami, niby pięciogórcami«”21. W okresie późniejszym 
chorągwie petyhorskie, szczególnie liczne w kompucie litewskim, nie 
wszystkie składały się wyłącznie z kaukaskich górali, coraz liczniejsze 
bowiem były oddziały, w których służyli głównie Polacy, Rusini, Litwini, 
uzbrojone tylko i częściowo odziane jak czerkieskie. 
 W XVII w. często zmieniające się koniunktury polityczne powodowa-
ły, iż wielu Gruzinów znalazło się poza granicami kraju. Liczna rzesza 
mieszkańców Kachetii została na początku XVII w. wysiedlona do Iranu. 
Pietro della Valle pisał, że w pierwszej połowie XVII w. Gruzini stanowili 
„kościec wojsk Iranu”, a ich liczba dochodziła podobno do 30 tys. Jedni 
służyli Iranowi z pobudek materialnych, inni z żądzy sławy, jeszcze inni 
z konieczności22.   Od połowy XVII w. istniała też, z biegiem czasu 
coraz liczniejsza, kolonia gruzińska w Moskwie. Jej początki związane 
były z zabiegami króla Tejmuraza I, szukającego w Moskwie wsparcia 
politycznego i wojskowego w walce z Iranem. Również późniejsi wład-
cy gruzińscy, udając się na emigrację do Rosji, zabierali ze sobą rodzi-
ny, licznych dworzan i służbę. Za panowania Piotra I powstała nawet na 
obrzeżach Moskwy gruzińska osada – Gruziny23.
 W tym samym okresie pojawia się również kwestia emigracji gruziń-
skiej w Polsce, choć na skalę nieporównanie mniejszą niż w Rosji. Miała 
ona - podobnie jak w blisko trzy stulecia później - charakter w przewa-
żającej mierze wojskowy. W wojskach Rzeczypospolitej, prócz Czerkie-
sów, służyli również i Gruzini, których sytuacja polityczna zmusiła do 
opuszczenia kraju. Jedni z nich pełnili wyłącznie służbę wojskową, inni 
wykonywali również funkcje dyplomatyczne. W pierwszej połowie XVII 
wieku na służbie hetmana Stanisława Koniecpolskiego znalazł się podob-
no oddział tzw. „Georgian”, tj. Gruzinów, stanowiący jego ochronę osobi-
stą. Gruzini ci wykazywali szczególną odwagę w walkach ze Szwedami 
w latach 1626-1629, a później, w roku 1644, w walkach z Tatarami24. 
 Wśród Gruzinów służących w XVII wieku w wojskach Rzeczypo-
spolitej najbardziej znaną postacią był rotmistrz królewskich chorągwi 
nadwornych i wielokrotny poseł polski w Persji – Bogdan Gurdziecki, 
21 M. P l e w c z y ń s k i, Ludzie wschodu w wojsku ostatnich Jagiellonów, Warszawa 1991, s.88. 
Autor nie wyjaśnia, skąd zaczerpnął ów cytowany „późniejszy przekaz źródłowy” mówiący o „trzy-
stu jeźdźcach gruzińskich” po naszemu nazywanych „petyhorcami niby pięciogórcami”. Wydaje się 
jednak, że pochodzi on z wieku XVII, kiedy to wśród żołnierzy na służbie Rzeczypospolitej spotyka-
ło się również Gruzinów i oznaczałby, że sługiwali oni i w chorągwiach petyhorskich.
22 T. N a t r o s z w i l i, op.cit. s. 84-85.
23 N. Wo ł k o w a, Gruziny, (w:) Narody Rossii. Encikłopedia, Moskwa 1994, s. 141-142.
24 B. B a r a n o w s k i 1979, op.cit. s. 258-269,  autor nie podaje niestety źródła, z którego zaczerp-
nął tę wiadomość. 
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występujący również jako Bogdan Gurdzi, Gurdziej, Grudziecki, Bohdan 
Pers, Bogdan beg, Buhtam-Beg, itp. Mimo, iż od paru dziesięcioleci zaj-
mowało się nim kilku uczonych polskich i gruzińskich25, jego biografi a 
zawiera nadal wiele luk i niejasności. Największe zasługi w badaniach 
nad życiem i działalnością Bogdana Gurdzieckiego ma gruziński histo-
ryk Guram Zedginidze, który poświęcił mu kilka artykułów i wydaną 
w latach 80 monografi ę. Wykorzystał w niej m.in. bogate materiały za-
warte w dokumentach Urzędu Poselskiego z XVII i początku XVIII w., 
przechowywane w moskiewskim Centralnym Państwowym Archiwum 
Akt Dawnych (CGADA)26.
 Najmniej wątpliwości budzi dziś, jak się wydaje, kwestia narodowości 
Gurdzieckiego. Jego biografowie zgodni są na ogół, że był Gruzinem27. 
Świadczy o tym m.in. jego nazwisko, zwłaszcza w formie, w której uży-
wał go w pierwszym okresie swego pobytu w Polsce – Gurdżi, Gurdziej. 
Pochodzi ono od tureckiego słowa „Gurdżi”, „Giurdzi”, oznaczającego 
Gruzina. Pisząc, Gurdziecki posługiwał się alfabetem gruzińskim, uży-
wał pieczęci z gruzińskim napisem28. Jako Gruzina określają go archiwa-
lia rosyjskie i inne źródła z epoki.
 Gurdziecki pojawił się w Polsce w latach pięćdziesiątych XVII wie-
ku29. Co go sprowadziło, nie wiadomo. W dokumencie spisanym w Urzę-
dzie Poselskim w roku 1700, a więc blisko pół wieku później i podpi-
sanym przez gruzińskiego księcia Beżana Peszangiszwili, znajdujemy 
krótką informację: „Potomu, czto tot posłannik Bogdan Gurdij rodom 
gruziniec i rodstwienniki u niego jest’ w persidskoj ziemlie, a w Po-
l’szie, die tol’ko służił w wojnu”. Podobnej treści oświadczenie złożyli 
w związku ze śmiercią Bogdana Gurdzieckiego, w styczniu 1700 roku, 
trzej inni przebywający na emigracji w Moskwie książęta gruzińscy bra-
cia Dawidowy (Dawitaszwili)30. Wiadomo zatem, że Gurdziecki znalazł 
się w Polsce podczas jednej z toczących się w latach pięćdziesiątych wo-
jen i zaciągnął się tu do służby wojskowej. Wkrótce zasłynął z odwagi 
i skłonności do różnego rodzaju awantur. „W księgach sądowych różnych 

25 Do najbardziej znanych należą B. Baranowski, J. Cincadze, J. Reychman i G. Zedginidze, ale 
wcześniej pisali o Gurdzieckim również L. Hubert, St. Załęski, S. Brzeziński i inni.
26 G. Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżickis, diplomatiur asparezze, Tbilisi 1983.
27 Jedynie historycy ormiańscy „wysuwają przypuszczenie, słabo jednak udokumentowane, że był 
Ormianinem, przybyłym z terenu Gruzji” (B. B a r a n o w s k i, K. B a r a n o w s k i, O kaukaskich 
drogach Polaków, Łódź1985. s.29).
28 G. Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżickis, diplomatiur asparezze, op.cit., s. 142.
29 Wcześniej, jak pisze J. Reychman, Gurdziecki służył „królowi Gruzji” (tj. prawdopodobnie królo-
wi Kartli, Rostomowi I {1634-1658}), (J. R e y c h m a n, Orient w kulturze …op.cit, s. 40).
30 G. Z e d g i n i d z e, K woprosu o licznosti Bogdana Gurdżickogo, „Macne”, 1971, nr. 3, s. 141.

Z BADAŃ NAD DZIEJAMI DIASPORY GRUZIŃSKIEJ W POLSCE

Pro Georgia vol. 22.indd   185 20-06-2013   09:53:12



186

województw pojawia się jego nazwisko jako typowego »żołnierza swa-
wolnego«, groźnego nie tylko dla nieprzyjaciół, lecz również dla miej-
scowej ludności. W 1662 r. ów gruziński przybysz występuje już jako rot-
mistrz”31. W roku 1666 r. „koło generalne wojsk Jego Królewskiej Mości 
i Rzeczypospolitej zaleciło wybranym przez siebie posłom „na powtórny 
sejm 1667 r.”, by „w nagrodę za zasługi wobec Rzeczypospolitej rotmi-
strza nadwornego wojsk królewskich Bohdana Persa Gurdzi, wystąpili 
o jego nobilitację32. Ponieważ jednak sejm zerwano, nobilitacja nie zosta-
ła wówczas przeprowadzona. 
 Kiedy w końcu lat sześćdziesiątych XVII wieku nad Rzecząpospo-
litą zawisło niebezpieczeństwo wojny z Turcją i jej krymskimi wasala-
mi, przed dyplomacją polską stanął problem znalezienia sojuszników, 
których szukano również w Iranie i na Kaukazie. Wówczas to zapewne, 
kancelaria koronna zwróciła uwagę na Bogdana Gurdziego (Gurdzieckie-
go), znającego języki wschodnie i panujące na Kaukazie stosunki, jako 
na ewentualnego kandydata na posła do Persji i Gruzji. W lecie 1668 r. 
„urodzony Bogdan Gurdzi, rotmistrz nadworny JKM i posłannik do Per-
siej”, opatrzony przez kancelarię koronną w listy do cara moskiewskiego, 
szacha perskiego i „księcia Jmci Gurdzieckiego”, tj. króla Kartlii oraz 
instrukcję poselską, wyruszył w podróż do Iranu. W ofi cjalnych doku-
mentach zasadniczy cel poselstwa nie został wyraźnie określony. Biorąc 
pod uwagę niebezpieczeństwa podróży, o koalicji antytureckiej w kore-
spondencji dyplomatycznej nie pisano otwarcie. W instrukcji poselskiej 
dla Gurdzieckiego czytamy m.in. „A naprzód z Warszawy wyjechawszy 
pojedzie do Cara J Mci Moskiewskiego, tam hramotę odda i opowie się iż 
z listami jedzie do króla M. M. perskiego, w żadne nie wdając się diskur-
sy, prosić będzie o confuj do granicy perskiej i obstaluje tam sobie, aby 
listy jego z Persyi przez stolicę dochodziły do Warszawy, a te ostrożnie 
pisać powinien, dając znać o sobie jako tam będzie przyjęty”33. 
 Poselstwo, na czele którego postawiono Gurdzieckiego, liczyło 35 
osób, wśród nich zaś, oprócz samego posła znajdowali się: dworzanin 
królewski Jan Gross i sekretarz Jan Kochanowski oraz dwudziestu szlach-
ty, a także brat Bogdana – Parsadan (Persidan) oraz jedenastu Gruzinów, 
z których jeden był sługą posła, a pozostałych dziesięciu jego strzelcami34. 

31 B. B a r a n o w s k i, K. B a r a n o w s k i, O kaukaskich drogach Polaków, Łódź 1985, s. 29.
32 L. H u b e r t (wyd.), Pamiętniki historyczne, t. II:1861, Warszawa, s. 75-76.
33 H u b e r t op. cit., s.87.
34 W języku gruzińskim te kategorię poddanych nazywano „molaszkre”, co oznaczało ludzi zobo-
wiązanych do służby wojskowej, drużynników.
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Gurdziecki jechał do Persji drogą dłuższą, ale stosunkowo bezpieczną, 
przez Moskwę i Astrachań, a następnie przez Derbent, Szemachę i Ty-
fl is. W Moskwie, po rozmowach w Urzędzie Poselskim został przyję-
ty przez cara Alieksieja Michajłowicza. Usiłował też nawiązać kontakt 
z przebywającym tam na emigracji gruzińskim królewiczem Mikołajem 
Dawidowiczem, ale nie wiadomo czy do tego spotkania doszło. W Ty-
fl isie Gurdziecki miał przekazać królowi Kartli Wachtangowi V (Szach-
Nawazowi) list od kanclerza wielkiego koronnego Jana Leszczyńskiego, 
zawierający prośbę o okazanie polskiemu poselstwu pomocy. W listopa-
dzie 1669 r. przybyło ono do Isfahanu i zostało uroczyście przyjęte na 
dworze szacha35.
 W ocenie rezultatów poselstwa Gurdzieckiego w Persji jego biogra-
fowie nie są całkowicie zgodni. Zedginidze uważa, że wykazał on „duże 
zdolności dyplomatyczne, takt i dobrą znajomość zwyczajów tego wschod-
niego państwa” i we wszystkich sprawach osiągnął sukces, zwłaszcza zaś 
w sprawach eksportu jedwabiu do Rosji i do Polski36. Dość pozytywnie 
oceniał działalność dyplomatyczną Gurdzieckiego Jan Reychman, pod-
nosząc jego zasługi w kwestii opieki nad misjami katolickimi w Persji 
(R e y c h m a n, 1960, s.41). Kwestię te podnosi również B. Baranowski. 
Zwraca jednak równocześnie uwagę, iż nie wiadomo „do jakich uzgod-
nień doszło w najważniejszych sprawach przymierza skierowanego prze-
ciw Turkom”. Porusza też sprawę kierowanych przeciw Gurdzieckiemu 
podejrzeń o nielojalność wobec Rzeczypospolitej. Pisze o „gorszących 
zatargach” między nim a polskimi członkami poselstwa37.
 Relacje Bogdana Baranowskiego i Gurama Zedginidze na temat po-
wrotu poselstwa B. Gurdzieckiego z Persji i jego losów w okresie póź-
niejszym znacznie różnią się w szczegółach. Dość prawdopodobna, 
zwłaszcza w części dotyczącej drogi powrotnej z Persji do Moskwy, wy-
daje się wersja G. Zedginidze, który często odwołuje się do dokumentów 
Urzędu Poselskiego. Według tego autora ofi cjalne zezwolenie na opusz-
czenie dworu szacha poselstwo polskie otrzymało w czerwcu 1670 roku. 
Wraz z Bogdanem Gurdzieckim wysłano do Moskwy i Warszawy posła 
szacha Mahmet Husejn bega, któremu wręczono odpowiedź na list kró-
lewski przywieziony przez Gurdzieckiego i zalecono przeprowadzenie 
w Moskwie oraz w Warszawie rozmów na temat osiągniętych porozu-
mień. jak wynika z dokumentu Urzędu Poselskiego, porozumienia te 

35 G. Z e d g i n i d z e,  Bogdan Gurdżickis.. op. cit., s. 182.
36 Tamże, s. 182-183.
37 B. B a r a n o w s k i, K. B a r a n o w s k i, O kaukaskich drogach ..,op.cit., s. 30
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odnosiły się wyłącznie do spraw handlowych38. W sierpniu 1670 roku 
polskie poselstwo dotarło do Szemachy, gdzie Gurdziecki dowiedział się, 
iż droga przez Rosję jest zamknięta, gdyż Astrachań został opanowany 
przez zbuntowanych kozaków Stiepana Razina. Przerwa w podróży i po-
byt w mieście Szemacha, jak się okazało, trwać miały blisko trzy lata39.
 Do Polski, zdaniem G. Zedginidze poselstwo Bogdana Gurdzieckie-
go, wraz z towarzyszącym mu posłem szacha. Mahmet Husejn begiem 
powróciło dopiero w maju 1675 roku40. Oznaczałoby to jednak, że nobi-
litacja B. Gurdzieckiego, na którą oczekiwał od lat, odbyła się w czasie 
jego nieobecności w Polsce, jak bowiem pisał J. Reychman, w roku 1673 
„za zaleceniem hetmanów” uzyskał on „szlachectwo polskie na nazwisko 
Gurdziecki lub Grudziecki, razem ze swym bratem Persidonem, co po-
twierdziła konstytucja sejmowa z 1676 roku. Zgodnie z prawami nabył 
[...] majątek w Polsce (w Łęczyckiem) i toczył tam zresztą liczne procesy 
z sąsiadami”41.
 Według G. Zedginidze, w kwietniu 1676 roku B. Gurdziecki miano-
wany został stałym rezydentem króla polskiego przy dworze szacha. 
W drodze do Persji poselstwo zatrzymało się w Moskwie, gdzie zostało 
przyjęte przez cara Fiodora Alieksiejewicza, któremu Gurdziecki przekazał 
list króla Jana III Sobieskiego, informujący o ofi cjalnych celach poselstwa. 
Wynikało z niego, że zadaniem Gurdzieckiego jako królewskiego posła 
i rezydenta ma być systematyczne przekazywanie do Warszawy wiadomo-
ści o najważniejszych wydarzeniach w Persji. Dokumenty Urzędu Posel-
skiego, a zwłaszcza tekst wypowiedzi samego posła, świadczą jednak, że 
zasadniczym jego celem było wciągnięcie Persji do antytureckiej koalicji.
 Znalazłszy się w Iranie na początku 1677 roku, zdaniem Gurama Ze-
dginidze, Gurdziecki przez następne dwadzieścia trzy lata, to jest aż do 
roku 1699 pełnił tam obowiązki polskiego posła i rezydenta przy dwo-
rze szachów. Szczególnie ważnym epizodem jego kariery dyplomatycz-
nej były lata 1683-1686, tj. okres po klęsce Turków pod Wiedniem we 
wrześniu 1683 roku, kiedy dwór szacha Sulejmana był przez dłuższy 
czas ogromnie zainteresowany zarówno samą postacią zwycięskiego 

38 Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżickis… op. cit.,, s. 183.
39 Wiele faktów z szemachijskiego okresu biografi i B. Gurdzieckiego opisał, choć jak wszyscy auto-
rzy zauważają, w sposób bardzo subiektywny, holenderski podróżnik Jan Struys, którego Gurdziecki 
wykupił z niewoli. Zapewne w tym okresie Gurdziecki odwiedził również Tyfl is odległy o „8 mil od 
Szemachy”, gdzie król Wachtang V „powierzył mu list do króla z 26 III 1671 r.”( J. R e y c h m a n,  
Grudziecki (Gurdziecki) Bohdan. Polski Słownik Biografi czny, T. IX:1960-61, Wrocław, s. 40-41).
40 G. Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżickis, diplomaiur asperezze, op. cit., s. 185.
41 R e y c h m a n, Grudziecki… op. cit., s. 41.
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króla, jak i konsekwencjami jego wiedeńskiego tryumfu. Szach podobno 
osobiście polecił Gurdzieckiemu zawiadomić króla polskiego, że trzy-
dziestotysięczne wojsko perskie stojące w pobliżu Gandży gotowe jest 
bezzwłocznie wystąpić przeciwko wspólnemu wrogowi. Podjęte przez 
Wysoką Portę działania zapobiegawcze i pewne ustępstwa polityczne wo-
bec Persji spowodowały jednak, że nie wsparła ona działań Świętej Ligi 
i zbrojnie przeciwko Turcji nie wystąpiła. O późniejszym, kilkunastolet-
nim okresie pobytu Bogdana Gurdzieckiego w Persji, Zedginidze pisze 
niewiele. Sporo uwagi natomiast poświęca dyplomatycznej działalności 
polskich misjonarzy – jezuitów, zwłaszcza ojców Ignacego Zapolskiego 
i Jana Gostkowskiego, którzy w tym okresie nadal usiłowali zaangażo-
wać Persję w wojnę z Turcją. 
 Po śmierci Jana III Sobieskiego (1696) nowy król, August II Sas 
w roku 1699 wysyła do Persji jako swego posła polskiego Ormianina Ja-
kuba Nurkiewicza władającego językiem perskim i znającego wschodnie 
obyczaje. W tym samym roku Bogdan Gurdziecki, zakończywszy swoja 
misję w Persji wraca do Polski przez Moskwę, gdzie 12 stycznia 1700 
roku nagle umiera42.
 Jan Reychman i Bogdan Baranowski nieco inaczej niż Guram Ze-
dginidze przedstawiają tę część biografi i Bogdana Gurdzieckiego, która 
zamyka się między jego wyjazdem z Persji po zakończeniu pierwszego 
poselstwa, a podróżą do Polski po latach rezydencji przy dworze szacha 
i niespodziewana śmiercią w Moskwie, zima 1700 roku. Według obu pol-
skich autorów powrót Bogdana Gurdzieckiego do Polski z pierwszego 
poselstwa nastąpił już w roku 1673 lub nawet nieco wcześniej, mimo 
iż starał się on ten powrót opóźnić, obawiając się skarg niechętnych mu 
polskich członków poselstwa, które docierały do króla. Oprócz posel-
stwa z 1668 roku, historycy polscy piszą o pięciu późniejszych misjach 
dyplomatycznych do Persji, które Gurdziecki sprawować miał między 
rokiem 1676 a 168743. G. Zedginidze większość niepochlebnych opinii 
o Gurdzieckim przypisuje niechętnemu mu Holendrowi Janowi Struys-
sowi i uważa za nieobiektywne, choć nie zaprzecza, że opisywane przez 
Struyssa fakty miały miejsce w rzeczywistości. Jego zdaniem Gurdziecki 
znalazłszy się w Persji na początku 1677 roku przez ponad 22 lata44, to 
42 Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżickis, diplomaiur asperezze... s. 164-165.
43 B. B a r a n o w s k i, K. B a r a n o w s k i, O kaukaskich drogach…s. 30-31; R e y c h m a n, Gru-
dzicki…, op. cit., s. 41. 
44 G. Zedginidze przytacza tu następujące zdanie z dokumentu z 1700 r. z moskiewskiego archiwum 
(CGADA): „I w Persickoj, Gosudar’, zemle pri šachowe veličestwe, był rezydentom dwadcat’ tri 
goda” (Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżickis, diplomaiur asperezze…op. cit., s. 149).
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jest do roku 1699, pełnił tam obowiązki „polskiego posła i rezydenta przy 
dworze szachów Iranu” Rolę posłańca, dzięki któremu Bogdan Gurdziec-
ki utrzymywał kontakty z dworem królewskim w Polsce, pełnił w latach 
1678, 1682 i 1683 jego brat Parsadan45.
 Bogdan Gurdziecki jest postacią nie poddającą się jednoznacznej 
ocenie. Struys, którego Gurdziecki na prośbę katolickich misjonarzy wy-
kupił z niewoli, charakteryzuje go w sposób wyjątkowo niepochlebny, 
przypisując mu niemal wszystkie grzechy główne. Przedstawia go jako 
pijaka, żarłoka, rozpustnika, skąpca, tchórza, człowieka lekkomyślnego. 
Nie wiemy, co było powodem tak głębokiej niechęci do Gurdzieckiego 
tego człowieka, który wiele mu zawdzięczał. Wydaje się jednak, że wiele 
faktów z biografi i Gurdzieckiego przeczy tej opinii. Jak zauważa B. Bara-
nowski, trudno uwierzyć, że polski dwór królewski przez dziesięciolecia 
korzystał z usług człowieka obarczonego tyloma wadami46. 
 Curriculum vitæ Gurdzieckiego, choć tak dużo w nim luk i niejasności, 
pod wielu względami przypomina biografi e innych przedstawicieli szlachty 
i arystokracji wschodniogruzińskiej XVII i początku XVIII wieku, żyjącej 
w kraju zdominowanym wojskowo, politycznie i kulturalnie przez Persję 
i niejednokrotnie zmuszanej przez okoliczności i politycznej koniunktury 
do zmiany orientacji i aliansów, a nawet religii. Przykładem może tu być 
postać Wielkiego Mourawi – Giorgi Saakadze, wybitnego gruzińskiego 
wodza i męża stanu z pierwszej połowy XVII wieku. Pochodził z rodziny 
niezamożnej szlachty i tylko dzięki wybitnym zdolnościom, energii i od-
wadze został wielkorządcą (mourawi) Tbilisi. Z powodu zatargu z królem 
Kartlii Luarsabem II musiał uchodzić do Iranu, gdzie po latach, przyjąw-
szy islam, stał się jednym z zaufanych doradców szacha i dowódca wojsk 
perskich. Zmieniwszy orientację polityczną stanął na czele antyperskiego 
powstania w Kartlii i Kachetii i w roku 1625 odniósł druzgocące zwycię-
stwo nad wojskami szacha pod Martkopi. Wskutek spowodowanego przez 
niechętnych mu feudałów konfl iktu z królem Kartlii i Kachetii Tejmurazem 
I znalazł się w Turcji, gdzie w 1629 r. został zamordowany. Równie skom-
plikowane były losy władcy (dżaniszina) Kartlii, powszechnie uznawane-
go za jej króla, Wachtanga VI, wybitnego prawodawcy i administratora, 
opiekuna uczonych i poetów, dowódcy (spasalara) wojsk Iranu, a od roku 
1724 wygnańca i przywódcy emigracji gruzińskiej w Rosji. 

45 G. Zedginidze powołuje się m.in. na następujący fragment dokumentu CGADA z 1683 r. „Wypra-
wiony jest od nas Wielkiego Hospodara, Naszego Królewskiego Wieliczestwa w pewnych interesach 
przyjaznych Persadan Gurdziecki, dworzanin naszego Królewskiego Wieliczestwa do Najjaśniejsze-
go Jego Królewskiego W-ie-twa Perskiego” (Z e d g i n i d z e, tamże, s. 149-151).
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 Losy Bogdana Gurdzieckiego przed przybyciem do Polski są niemal 
zupełnie nieznane. Wprawdzie J. Reychman pisał, że „służył wpierw 
u króla Gruzji”47, ale nie wiemy którego króla miał autor na myśli48, 
z jakiego powodu Gurdziecki tę służbę opuścił i co spowodowało, że zna-
lazł się w Polsce. Nie wiemy też jak brzmiało jego gruzińskie nazwisko. 
G. Zedginidze, powołując się na M. Tamaraszwili przypuszcza, że pocho-
dził z książęcego rodu Alawerdaszwili. Na przełomie lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XVII w. jego ojciec Iwane oraz bracia Nazar i Merab49, 
będący wówczas na służbie szacha, przebywali w mieście Szemacha50. 
Wraz z nimi mieszkała nieznana z imienia siostra Gurdzieckiego. Rodzina 
zajmowała tam, jak się wydaje, dość wysoką pozycję społeczną, bowiem 
kiedy dziewczyna udawała się z Szemachy „do swojego kraju”, do Tbilisi, 
towarzyszyła jej, jak pisał Struys, karawana z siedmiu wielbłądów i gruziń-
ski konwój wojskowy51. O pozycji społecznej Gurdzieckiego świadczyć 
mogą również jego związki z dworem władców Kartli. Był w przyjaciel-
skich stosunkach z królem Wachtangiem V (Szachnawazem), od którego 
otrzymał list do króla polskiego, podkreślający m.in. jego zasługi dla gru-
zińskiego dworu. Stuys wspomina na przykład, że Gurdziecki posłał Wach-
tangowi osobistego lekarza, Polaka imieniem Adam. Przyjaźnią darzyli go 
również synowie Wachtanga, a Giorgi XI podarował mu podobno nawet 
pałac w Tbilisi52. Na jego bliski związek z kręgiem ludzi sprawujących 
w Gruzji władzę wskazują również rozmowy, które podczas swojego pierw-
szego poselstwa do Persji prowadził w Urzędzie Poselskim w Moskwie. 
Wykazał wówczas znajomość meandrów gruzińskiej polityki wewnętrz-
nej i zagranicznej. Jawi się w nich jako zwolennik orientacji pro irańskiej, 
której najwybitniejszymi reprezentantami byli królowie Kartlii, Rostom 
i Wachtang V. Jego wypowiedzi, składane w Urzędzie Poselskim w związ-
ku z osobą „królewicza Mikołaja Dawidowicza”,53 dowodzą, iż nie wierzył 
w powodzenie planów politycznych stronnictwa przeciwnego, na czele 
46 B. B a r a n o w s k i, K. B a r a n o w s k i, O kaukaskich drogach…s. 31.
47 R e y c h m a n, Grudziecki…, Polski Słownik Biografi czny, op. cit., s. 40.
48 Przypuszczać jedynie można, że był to Rostom, władca Kartli w latach 1634-1658.
49 Rosyjski poseł, Borys Pazuchin wspomina również o przebywającym w mieście Szemacha bracie 
B. Gurdzieckiego Gabrielu (Gawriła), zob. Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżickis, diplomatiur aspe-
rezze, s.112-113).
50 Z e d g i n i d z e, K waprosu o licznosti. ..,op.cit., s. 143.
51 Z e d g i n i d z e  Bogdan Gurdżickis, diplomatiur asperezze…op. cit. , s. 42.
52 G. Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżickis - diplomatiuri mogchwacelobis sakitchisatwis, „Tbilisis 
Uniwersitetis Szromebi”, 165 Istoria chelownebatmocodneba, etnographia, Tbilisi 1975, s. 77-78.
53 Gruziński królewicz „Mikołaj Dawidowicz”, jak go nazywali Rosjanie, to wnuk króla Tejmuraza 
I, Erekle, podówczas pretendent do tronu Kachetii, od wczesnej młodości przebywający na emigracji 
w Moskwie, w przyszłości władca Kartlii, w latach 1688-1704 znany jako Nazarali chan (zm. 1710).
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którego stał król Tejmuraz I, dążącego do zrzucenia panowania perskie-
go przy pomocy Rosji. Przekonany był, że zainteresowana budowaniem 
koalicji antytureckiej z udziałem Persji i Polski, nie zdecyduje się ona na 
żadne działania przeciw Iranowi. Jednocześnie często, zarówno w Rosji, 
jak i podczas pobytu w Persji na różne sposoby deklarował, iż gotów 
jest wspierać działania dyplomacji rosyjskiej, co w Moskwie zauważono 
i w swoim czasie doceniono54.
 Gurdziecki starał się również zyskać przychylność na dworze szacha 
Sulejmana i jego syna szacha Husejna. W czasie sprawowania przez Gur-
dzieckiego pierwszego poselstwa, a zwłaszcza funkcji rezydenta przy 
perskim dworze, pozycja, jaką sobie tam zdobył, powodowała wiele ko-
mentarzy. Pisał o tym St. Załęski, powołując się na księdza J.T. Krusiń-
skiego, który w późniejszym okresie wiele lat spędził na misjach w Persji 
i miał doskonałe stosunki z dworem szacha55. Krusiński, pisząc o różnych 
wadach i przywarach posłów polskich w Persji w końcu XVII wieku, nie-
co więcej miejsca poświęcił sprawie, obwarowanej zastrzeżeniem, że nie 
jest do końca pewien, kto był jej głównym aktorem i którą traktuje jako 
mniej lub bardziej prawdopodobną plotkę.
 „Inny znów poseł – pisał Krusiński – który nawet przez dłuższy czas 
był rezydentem polskim na dworze perskim, człowiek zamożny i w wo-
jennym rzemiośle zarówno jak i w traktowaniu spraw publicznych bie-
gły, za dyplomatyczne usługi od szacha Sulejmana znacznym majątkiem 
w prowincji Szirwan udarowany, właśnie w chwili, kiedy miał ponow-
ne do Polski sprawować poselstwo, przeszedł do sekty Mahometa, aby 
za powrotem z Polski objąć posadę gubernatora. Król Jan uwiadomiony 
o tym dość wcześnie przez misjonarzy, posłowi do Persyi powrócić po-
zwolił, ale brata jego i wnuka jako zakładników w Polsce zatrzymał. Ten 
rygor skutkował; apostata, wróciwszy do Persyi, od sekty Mahometa od-
stąpił i umarł katolikiem w Moskwie, dokąd go szach Sulejman w legacji 
wyprawił. Nie śmiem twierdzić na pewno, ale onym niedoszłym apostatą 
nie będzie kto inny, tylko wspomniany wyżej baron Buchtan Beg, re-

54 Na przełomie lat 60. i 70. XVII wieku, gdy posłowi cara rosyjskiego Borysowi Pazuchinowi, 
który znalazł się wówczas w Szemacha, skończyły się zapasy i zabrakło pieniędzy na utrzymanie 
własne i towarzyszącej mu świty, zwrócił się z prośbą o pożyczkę do przebywających w mieście 
kupców rosyjskich, ale ci odmówili. Przyszedł mu wtedy w pomocą Bogdan Gurdziecki, który za 
pośrednictwem swojego brata przysłał potrzebne pieniądze (G. Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżickis, 
diplomatiur asparezze…, s. 112-113). Wykupił też z niewoli dwu poddanych rosyjskich, nie żądając 
zwrotu wydanych na okup pieniędzy, gdyż, jak sam stwierdził, zrobił to wyłącznie „dla miłości Jego 
Carskiej Mości” (Z e d g i n i d z e  G., , Bogdan Gurdżickis, diplomatiur asparezze…, s. 115).
55 W Persji J.T. Krusiński przebywał od około 1705 roku przez dwadzieścia kilka lat. 
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zydent polski w Ispahanie, mimo chwilowego zachwiania się w wierze, 
gorliwy obrońca misyi katolickich”56.
 Nieco inaczej przedstawił tę sprawę Jan Reychman, pisząc, iż Gur-
dziecki pod koniec swego pierwszego poselstwa w Persji, obawiając się 
skutków krążących o nim wśród polskich członków poselstwa nieko-
rzystnych opinii, „opóźniał powrót do kraju, sondując nawet możliwo-
ści przejścia na islam i na służbę perską czy tez ewentualnie na holen-
derską”. Wrócił jednak do Polski, gdzie „potrafi ł widocznie oczyścić się 
ze wszystkich zarzutów, skoro [...] uzyskał szlachectwo polskie [...] ra-
zem ze swym bratem Persidonem, co potwierdziła konstytucja sejmowa 
z 1676 r.57. Podobnie sprawę te przedstawia B. Baranowski, który jed-
nak wspomina również o innych zarzutach stawianych Gurdzieckiemu, 
a które dają się sprowadzić do stwierdzenia, że „potrafi ł łączyć działal-
ność poselską z różnymi czynnościami zgoła kupieckimi”58. 
 Wracając w latach siedemdziesiątych do Polski z Persji, wiózł za-
pewne Gurdziecki ze sobą niedawno tam poślubioną żonę – Gruzinkę 
o nieznanym imieniu i nazwisku.59 Towarzyszyła im liczna służba gru-
zińska, pochodząca prawdopodobnie z rodowych włości Gurdzieckiego. 
Źródła rosyjskie wyliczające członków polskiego poselstwa powracają-
cego z Persji w latach siedemdziesiatych oprócz Polaków i paru osób 
innych narodowości (Rusini, Turek, być może Pers), wymienia również 
„Gruzinów, jego (własnych) posłannika ludzi”, łącznie 22 osoby, w tym 
9 „strzelców”, odnotowując imiona wszystkich, niekiedy mocno znie-
kształcone.60 Wśród służby wymienieni zostali m.in. Rostom, dwu ludzi 
o imieniu Estate, Georgi, Sechnia, Paata, wśród „strzelców”: Chizana, 
Petro, Datuna, Zacharija, Eliz(b)ar, Gogi. Wśród gruzińskiej służby posła 
dokument odnotowuje też z imienia dwu ludzi określanych jako „biega-
cze” (skorochody)61. Ze źródeł rosyjskich wiemy również, że Gurdziecki 

56 S. Z a ł ę s k i, Jezuici w Polsce. T. 3, cz. II, Lwów 1902, s. 867.
57 R e y c h m a n, Grudziecki …op.cit., s. 41.
58 B. B a r a n o w s k i, K. B a r a n o w s k i, O kaukaskich drogach…, op. cit. s. 30- 32).
59 Nie wiemy nic na temat wyznania narzeczonej, ale Gurdziecki był katolikiem, więc ślubu udzielił 
im prawdopodobnie jeden z misjonarzy katolickich, być może Polak. Pod koniec XVII wieku było 
w Persji „12 wielkich misji katolickich”, prowadzonych przez różne zakony (Załęski, op. cit., s. 868). 
Najstarszy był dom misyjny w Isfahanie, założony w roku 1648 pod protektoratem Polski, z fundacji 
królowej Marii Ludwiki. Istniała również od roku 1691 stacja misyjna w Szemacha, kierowana przez 
polskiego jezuitę Franciszka Ignacego Zapolskiego (A. Wo ź n i a k, O kaukaskich drogach Pola-
ków, “Etnografi a Polska” t. XXXI:1987, z. 1, s. 234).
60 W końcu lat siedemdziesiątych, gdy Gurdziecki wyjeżdżał z poselstwem do Persji, jego gruzińska 
służba składała się tylko z 10 osób o imionach Rostom, Sziosz, Estate, Czerkezi, Datuna, Giorgi, 
Gabriel, Melko (Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżickis, diplomatiur asparezze…op. cit., s. 61). 
61 Z e d g i n i d z e, Bogdan Gurdżickis, diplomatiur asparezze…op.cit., s. 120.
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wyjeżdżał z Persji z dużą ilością dobytku i pieniędzy. Znaczną część na-
bytego tam majątku stanowiły dary szacha Sulejmana, w tym 700 tuma-
nów perskich, tj. 7000 rubli, suma wówczas bardzo znaczna62.
 Uzyskana w tym okresie nobilitacja pozwoliła Gurdzieckiemu nabyć 
dobra ziemskie w Łęczyckiem,63 gdzie toczył liczne procesy z sąsiada-
mi64. Dobra te, w których prócz właściciela i jego rodziny mieszkała licz-
na gruzińska służba i drużynnicy („strzelcy”, gruz. molaszkre), stanowi-
ły sporą, liczącą w pewnych okresach około 30 osób kolonię gruzińską. 
Po śmierci Bogdana Gurdzieckiego, działalność dyplomatyczną w Persji 
do 1704 r. prowadził jego brat Parsadan, który wcześniej w randze puł-
kownika walczył z Turkami pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego. 
Syn Bogdana Gurdzieckiego poległ podobno jako polski ofi cer w walkach 
z Tatarami65.
 Z dość licznej, jak się wydaje, grupy Gruzinów, którzy w XVII w. słu-
żyli Rzeczypospolitej, tylko paru - oprócz braci Gurdzieckich - znanych 
jest z nazwiska. W walkach ze Szwedami w czasach potopu szczególnie 
odznaczył się pułkownik Zachariaszewicz, który za swoje zasługi otrzymał 
duże dobra ziemskie. Zginął w walkach z Tatarami. Cenionym tłumaczem 
z języka tureckiego był Gruzin z pochodzenia G. Gruziński, który język 
turecki opanował doskonale podczas dwunastoletniego pobytu w niewoli 
tureckiej w Konstantynopolu i później, będąc ofi cerem kawalerii.
 Postacią budzącą szczególne zainteresowanie był w drugiej połowie 
XVII w. wybitny ofi cer na służbie Rzeczypospolitej Daniel Tadeusz Bau-
bonaubeg. Trudno dziś dokładnie ustalić jego narodowość, gdyż raz okre-
ślał siebie jako „Georgianina”, innym razem jako Ormianina, a niekiedy 
jako Persa, co prawdopodobnie miało oznaczać nie tyle jego przynależ-
ność etniczną, co państwową.
 Istnieją również wiadomości, jakkolwiek mało dokładne, o przebywa-
jących w Polsce w tym okresie duchownych gruzińskich – dwu mnichach 
wędrujących po Polsce w latach 30. XVII w. i podających się za szu-
kających pomocy przedstawicieli części duchowieństwa gruzińskiego, 
sprzyjającej Kościołowi katolickiemu oraz człowieku, będącym jakoby 
biskupem gruzińskim wygnanym z kraju za sympatie do katolicyzmu66.

62  Tamże, s. 105.
63 Zdaniem G. Zedginidze, Gurdziecki dobra w Łęczyckiem otrzymał wraz z indygenatem decyzją 
sejmu (G.  Z e d g i n i d z , K woprosu o licznosti Bogdana Gurdżickogo…, op.cit., s. 144).
64 R e y c h m a n, Grudzicki…Polski Słownik Biografi czny, op. cit., s. 41.
65 B. B a r a n o w s k i, Polsko-azerbejdżańskie stosunki kulturalne w pierwszej połowie XIX wieku, 
Łódź, 1979, s. 259-260.
66 Tamże, s. 260.
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 Wiek XVIII był stuleciem kryzysu suwerenności Rzeczypospolitej, 
wiążącego się m.in. ze zubożeniem kraju i załamaniem jego systemu 
skarbowego, słabością militarną i pogarszającą się w sposób alarmujący 
pozycją międzynarodową. Na przełomie XVII i XVIII wieku Rzeczypo-
spolita przestaje być aktywnym uczestnikiem antytureckiej polityki, a za-
interesowanie polskiej dyplomacji Wschodem coraz wyraźniej słabnie67. 
Ustała również gruzińska migracja do Polski, a wzmianki o Gruzinach 
goszczących w naszym kraju w pierwszej połowie XVIII wieku są bardzo 
rzadkie. 
 W roku 1701 zatrzymało się w Warszawie poselstwo katolickiego bi-
skupa Isfahanu Eliasa, które przez Astrachań. Moskwę, Kijów i Lwów, 
zdążało do Rzymu. W jego składzie znajdował się pochodzący ze znako-
mitego rodu Gruzin – katolik, Gaspar Abesalamiszwili, niegdyś nacwali 
(naczelnik miejskich służb porządkowych) Tyfl isu, za przywiązanie do 
katolicyzmu pozbawiony stanowiska i zmuszony do emigracji do Per-
sji. Poza krajem nazywano go Gasparem Kartweli. Kartweli wiózł listy 
do władców europejskich, powierzone mu przez pozbawionego tronu 
i przebywającego również w Persji króla Kartlii Giorgi XI. Gasparowi to-
warzyszył w podróży kilkunastoletni syn Joseb. W czasie pobytu w War-
szawie Kartweli po krótkiej chorobie zmarł i został tu pochowany. Syn 
jego, znany później w Europie i Persji jako Joseb Kartweli, pod opieką 
biskupa Eliasa dotarł do Rzymu, gdzie przed powrotem do Iranu kilka lat 
studiował.
 Jak wcześniej wspomniałem, brat Bogdana Gurdzieckiego, Parsadan, 
jeszcze po jego śmierci pełnił funkcję przedstawiciela polskiego w Persji 
i we wrześniu 1704 r. jechał przez Moskwę do Polski68. Jednakże ani 
o dalszych losach tej rodziny, ani tez żadnej innej familii gruzińskiej, 
której przedstawiciele w poprzednim okresie służyli Rzeczypospolitej, 
nie mamy żadnych wiadomości. Dość liczni Gruzini natomiast mieszkali 
w XVIII wieku na Ukrainie lewobrzeżnej, która w 1667 r. została przy-
łączona do Rosji.
 Schronienia na Zaporożu od dawna szukali Gruzini uciekający 
z tureckiej niewoli. W połowie XVIII wieku zarówno na Zaporożu, jak 
i w innych rejonach Ukrainy, mieszkała znaczna liczba takich właśnie 
zbiegów. Szukający wówczas na polecenie władz wojskowych uzupeł-
nień dla Gruzińskiego Pułku Huzarów, książę Siergiej Baratow, Gruzin 

67 W ciągu 36 lat panowania Augusta II wysłano zaledwie 38 misji zagranicznych. Za Augusta III 
tylko jedna z trzynastu wysłanych misji skierowana była na Wschód.
68 R e y c h m a n, Grudziecki…, Polski Słownik Biografi czny, op. cit., s. 41.
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na służbie rosyjskiej, prosił hetmana Kiryła Razumowskiego o list do 
pułków kozackich na Ukrainie i na Siczy, gdzie Gruzini byli zapisani 
w „różnych kureniach” pod pseudonimami i przezwiskami, „tak jak to 
było przyjęte na Siczy”: Iwan Gurżi, od tureckiego słowa gjurdżi, lub też 
po prostu Jura Gruzin. Istniała tez wieś Gruzinowka nad rzeka Panszew-
ką, gdzie oprócz Kozaków mieszkali Gruzini69. Oprócz tych Gruzinów, 
osiadłych tu od dawna - niekiedy jeszcze za panowania Rzeczypospo-
litej - w XVIII wieku na rosyjskiej, lewobrzeżnej Ukrainie znalazła się 
znaczna liczba gruzińskich rodzin książęcych i szlacheckich, które otrzy-
mały tam większe lub mniejsze dobra ziemskie. Osadnictwo to związane 
było z istniejącą od połowy XVII wieku kolonią gruzińską w Moskwie. 
Powstała ona w wyniku działalności kachetyjskiego króla Tejmuraza 
I, który w walce z Persją i plemionami Dagestanu szukał wojskowego 
i politycznego poparcia Rosji. W pierwszej połowie XVII wieku wysłał 
do Moskwy kilka poselstw, a w 1658 roku przybył tam osobiście i prze-
bywał przez pewien czas. Wcześniej znalazł się w Moskwie jego wnuk, 
królewicz Irakli70 (przez Rosjan zwany Mikołajem Dawidowiczem) wraz 
z matką i liczną świtą, która stała się zaczątkiem gruzińskiej kolonii 
w tym mieście. Dalszy swój rozwój kolonia zawdzięczała królowi Arczi-
lowi II, władcy Imeretii i Kachetii oraz jego synom, którzy po przegranej 
walce z Turcją, wraz z liczną świtą, składającą się z ponad 160 osób, 
znaleźli się na emigracji w Rosji. Trzecia, najliczniejsza fala gruzińskiej 
emigracji osiadła w Moskwie wraz z Wachtangiem VI, który w 1724 r., 
po porażce w walkach z Iranem zmuszony był opuścić Gruzję. Towarzy-
szyła mu licząca blisko 1200 osób grupa krewnych, dworzan i współ-
pracowników, wraz z rodzinami i służbą. Jednakże po śmierci Piotra I 
rachuby Wachtanga VI na możliwość realizacji celów polityki gruziń-
skiej przy pomocy Rosji okazały się nierealne. Rozczarowany i rozgo-
ryczony Wachtang zrzekł się tronu, całkowicie odsunął się od polityki 
i opuściwszy Moskwę, w 1737 r. zmarł w Astrachaniu. Po jego śmierci 
sytuacja gruzińskich emigrantów w Rosji znacznie się skomplikowała. 
Zaproponowano im wstąpienie na rosyjską służbę, zwłaszcza zaś, bio-
rąc pod uwagę ich wojenną sławę, którą cieszyli się na Wschodzie, na 
służbę wojskową. W kolonii gruzińskiej w Moskwie powstał zamęt. Jed-
ni postanowili wracać do kraju, inni liczyli na inicjatywę królewiczów, 
najliczniejsi jednak byli ci, którzy zdecydowali się wstąpić na rosyjską 
służbę. Dekretem z marca 1738 roku cesarzowa Anna Joannowna nada-
69 A n d r o n i k a s z w i l i,  op. cit., s. 66.
70 W gruzińskich źródłach XVII-XVIII w. – Erekle.
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ła gruzińskim emigrantom prawa rosyjskich poddanych. W tym samym 
roku ze szlachty i książąt, którzy wraz z Wachtangiem VI opuścili Gruzję, 
sformowano Gruziński Szwadron Huzarów. Odznaczył się on szczegól-
nie podczas wojny z Turcją w 1739 i w 1741 roku, po uzupełniającym 
werbunku m.in. w Astrachaniu i w Kizlarze71, został przeformowany 
w Gruziński Pułk Huzarów. W roku 1742 pułk walczył w Finlandii, a po 
zawarciu pokoju stacjonował początkowo na Ukrainie, później w guberni 
kazańskiej, a następnie w Kizlarze72. Huzarom w czasie pokoju żołdu 
nie płacono, natomiast rozporządzeniem cesarzowej Anny z 1738 roku 
dostali oni w dziedziczne władanie dobra ziemskie na Ukrainie: książęta 
po 30 zagród chłopskich, szlachta po 10. Zgodnie z tym rozporządze-
niem benefi cjenci zobowiązani byli mieć „zarówno w czasie wojny, jak 
i pokoju” własne mundury, broń, całe wojskowe wyposażenie i konie. 
Większość darowanych gruzińskim huzarom dóbr ziemskich znajdowała 
się na terenie Połtawszczyzny i Czernichowszczyzny73.
 Znacznie większe dobra na Ukrainie nadano członkom gruzińskiego 
rodu królewskiego Bagratydów. Sama królowa Rusudan, wdowa po Wach-
tangu VI, otrzymała ponad 830 zagród chłopskich na Czernichowszczyź-
nie. W tym samym rejonie i na Połtawszczyźnie dostali nadania królewi-
cze Bakar, Simon i Giorgi. Na Połtawszyźnie otrzymali też dobra naturalni 
synowie Wachtanga, królewicze Wachuszti i Paata oraz inni członkowie 
rodziny królewskiej74. Wachuszti Bagrationi, znany gruziński historyk 
i geograf, był przez pewien czas wielkorządcą Kartli. Pogmatwanym losom 
królewicza Paaty poświęcimy nieco uwagi w innym miejscu.
 Ludmiła Rossocha, która badała dzieje gruzińskiej kolonii na tym terenie, 
przypuszcza, że w połowie XVIII stulecia na lewobrzeżnej Ukrainie osiedli-
ło się ponad 150 gruzińskich rodzin książęcych i szlacheckich. Niektórym 
z nich towarzyszyło niekiedy po parę rodzin służby przywiezionej z Gruzji. 
Można zatem przyjąć, że łącznie z tymi, którzy przybyli na Ukrainę z innych 
rejonów75, liczba osiadłych tu Gruzinów przekraczała dwa tysiące76.

71 W XVIII w. poza Moskwą największymi skupiskami Gruzinów w Rosji były Kizlar, Mozdok, 
Astrachan i Kazań. 
72 A n d r o n i k a s z w i l i, op. cit., s. 58-59. 
73 Łącznie nadano im ponad 2300 gospodarstw pańszczyźnianych.
74 Członkom królewskiego rodu Bagratydów nadano łącznie na Ukrainie około 3100 gospodarstw 
pańszczyźnianych. Właściciele tych dóbr rzadko jednak w nich przebywali, większość z nich bo-
wiem rezydowała w Petersburgu.
75 Najczęściej z południowej części Rosji.
76 R o s s o c h a  L., K istorii gruzinskoj kolonii na Ukrainie. Wtoraja połowina XVIII wieka – XIX 
wiek, „Litieraturnaja Gruzja”, 1984, nr 7, s. 195. 
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 Najbardziej znanym przedstawicielem gruzińskiej kolonii był znako-
mity poeta, Dawid Guramiszwili (1705-1792), porucznik Gruzińskiego 
Pułku Huzarów i właściciel wsi Zubowka pod Mirgorodem. W jego po-
etyckim dorobku zebranym w tomie zatytułowanym Dawitiani77 oprócz 
historycznego poematu Nieszczęścia Gruzji znalazły się utwory o cha-
rakterze autobiografi cznym, zawierające m.in. wiele wiadomości o życiu 
gruzińskiej diaspory na Ukrainie. 
 Właścicielem wsi Gożuły, Tachtaułowo i Pawlienki na Połtawszczyźnie, 
nie przynoszących, jak się wydaje, większych dochodów, był wspomniany 
wcześniej naturalny syn Wachtanga VI Paata78. Urodzony około 1722 roku, 
w 1725 r. wraz ze świtą Wachtanga VI znalazł się w Rosji, gdzie uczył się 
w szkole wojskowej. Katarzyna I wyznaczyła rodzinie królewskiej wysokie 
zaopatrzenie, które po śmierci Wachtanga jej następczyni, Anna Joannow-
na, zmniejszyła niemal o połowę. Najwyższe uposażenie otrzymała wdowa, 
królowa Rusudan oraz synowie zmarłego Bakar, Giorgi i Wachuszti - Paata 
natomiast, z jakiegoś powodu, kilkakrotnie mniejsze. W roku 1745 rozgo-
ryczony Paata, w skierowanej do cesarzowej Elżbiety suplice uskarżał się 
na niestosowną do jego pozycji wysokość zaopatrzenia, przypominając, że 
„mąż jego siostry, Tejmuraz” sprawuje w Gruzji władzę. Prosił z związku 
z tym, aby jemu samemu, szlachcie z jego otoczenia i służbie pozwolono 
wyjechać do Gruzji. Paacie zaproponowano wówczas służbę wojskową, on 
zaś zgodził się na nią i na pozostanie w Rosji, pod warunkiem, że otrzyma 
odpowiednie wynagrodzenie. Po przeprowadzeniu egzaminu z wiedzy na 
temat artylerii, okazało się, że kandydat na ofi cera posiada wprawdzie od-
powiedni zasób wiadomości teoretycznych, ale brak mu praktyki, w związ-
ku z czym nie ma dla niego odpowiedniego etatu. Nadal jednak nie zga-
dzano się na jego wyjazd do Gruzji. Kolejne prośby Paaty o zapomogę na 
spłacenie długów i odpowiednie zaopatrzenie również nie przyniosły rezul-
tatu, otrzymał bowiem tylko nie odpowiadające jego oczekiwaniom upo-
sażenie ofi cerskie. Rozczarowany, w styczniu 1749 r. potajemnie opuścił 
Rosję i przez Rygę i Mitawę udał się do Królewca. Stąd, po bezowocnych 
staraniach o przyjęcie na służbę w armii pruskiej, wyjechał do Warszawy, 
stamtąd zaś przez Kamieniec Podolski do Konstantynopola79. O pobycie 
królewicza Paaty w Warszawie i Kamieńcu nie mamy żadnych dokładniej-
szych wiadomości. Nie wiemy zatem czy były to tylko kolejne etapy po-

77 Dosłownie: Dawidowe.
78 W niektórych opracowaniach Paata Batoniszwili (Batoniszwili – królewicz, dosłownie syn pana, 
władcy, A.W.) 
79 A n d r o n i k a s z w i l i, op.cit. s. 71-73.
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droży do Gruzji, czy też pobyt w obu miastach wiązał się w jakiś sposób 
z realizacją jego planów i zamierzeń. Być może, iż Pata szukał kontak-
tów z „polskimi” Gruzinami, lub – co mniej prawdopodobne – z dwo-
rem królewskim. Mamy natomiast podstawy przypuszczać, że chronicz-
nie  cierpiący na brak gotówki królewicz musiał jej szukać u tutejszych 
Ormian, gdyż tylko dla nich jego nazwisko i pochodzenie mogło stanowić 
realne zabezpieczenie ewentualnej pożyczki. Bardzo prawdopodobne, że 
w dalszej podróży pomogli mu Ormianie z Kamieńca, gdzie ich kolonia 
była szczególnie liczna, z dawna zasiedziała i utrzymywała stałe kontakty 
z Kaukazem. Jak później donosił rosyjski rezydent w Konstantynopolu, tam 
również Paata szukał pomocy u „perskich Ormian”, kiedy gdzie indziej mu 
jej odmówiono. Po uzyskaniu pożyczki, wyruszył przez Erzerum do Tyfl i-
su. Został tam początkowo bardzo ciepło przyjęty, ale wkrótce związał się 
z kręgami antykrólewskiej opozycji i w roku 1754 zmuszony był uchodzić 
do Imeretii, gdzie również powiązany był z książętami znajdującymi się 
w opozycji wobec króla Solomona I. Kiedy król Erekle II wybaczył mu udział 
w spisku, Paata wrócił do Tyfl isu. Król ofi arował mu stanowisko doradcy 
wojskowego, a później godność mourawa (zarządcy) stolicy. W roku 1765 
jednak Paata stanął na czele kolejnego spisku kartlijskich możnowładców, 
którzy zaofi arowali mu koronę. Spisek został wykryty, uczestnicy aresztowa-
ni, a przywódcy, wśród nich i Paata skazani na karę śmierci80.
 W końcu XVIII w., w dobie rozbiorów, Gruzini znów pojawiają się 
w Polsce liczniej, ale w zupełnie innej niż dotychczas roli – jako ofi -
cerowie zaborczej armii rosyjskiej. Gruzini ci to potomkowie emigran-
tów gruzińskich osiadłych w Rosji i na Ukrainie. W wojskach rosyjskich 
walczących w Polsce w końcu XVIII wieku, a później wprowadzających 
nowe porządki na ziemiach zajętych przez Rosję, było prawdopodobnie 
tych „rosyjskich Gruzinów” wielu, ale tylko niektórych znamy z nazwi-
ska. O paru najbardziej znanych pisał dość obszernie w swoim pamiętniku 
poeta polskiego Oświecenia Franciszek Karpiński (1741-1825). Po ostat-
nim rozbiorze mieszkał w miejscowości Kraśnik, nad Narwią nieopodal 
Białowieży, niezbyt odległej od miejsca postoju wojsk rosyjskich. Wów-
czas to poznał „trzech Georgianów w wojsku moskiewskim służących: 
generała księcia Bagrationa, generała księcia Cycjanowa i pułkownika 
Jakowlewa. Znałem dobrze tych trzech ludzi – pisał – że serca najlepsze 
i rzadką szczerość mieli”81.

80 Tamże, s. 74.
81 F. K a r p i ń s k i, Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, oprac.  R. Sobol, Warszawa 1987, 
s. 190.
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 Książę Piotr Bagration (1765-1812), potomek panującego w Gruzji 
rodu Bagratydów, urodzony w Kizlarze na Północnym Kaukazie, od 1782 
roku służył w Kaukaskim Pułku Muszkieterów i brał udział w walkach 
z Czeczenami w latach osiemdziesiątych, a później w wojnie tureckiej 
i szturmie Oczakowa. Od 1794 r. służył w Polsce pod dowództwem Su-
worowa i podczas działań wojennych odznaczył się odwagą. Brał udział 
w szturmie Pragi oraz w kampaniach armii rosyjskiej we Francji, Szwe-
cji i Turcji. Już jako generał był jednym z najwybitniejszych dowódców 
rosyjskich kampanii 1812 r. Poległ pod Borodino. Wspominając go Kar-
piński pisał: „Bagration, konsystujący z pułkiem swoim o dwie mili ode 
mnie, tak mię był ukochał, że mię duszą swoją i największym przyjacie-
lem nazywał. Był rozrzutny i byle co pieniędzy zebrał, zaraz bal dawał. 
Nie mogłem go od tej skłonności odwieść...”82.
 Książę Paweł Cicianow (1754-1806) ze znanego w Gruzji rodu Ci-
ciszwili, brał udział w tłumieniu powstania 1794 roku na Litwie, wcze-
śniej uczestniczył w wojnie rosyjsko-tureckiej 1787-1791 r., podczas któ-
rej został generał-majorem. Po ostatnim rozbiorze był wicegubernatorem 
grodzieńskim” i najbliższym współpracownikiem generał gubernatora 
ziem litewskich księcia Mikołaja Repnina, z ramienia którego – jak pi-
sał wydawca pamiętnika Karpińskiego, Roman Sobol – sprawował nad-
zór nad szkołami „szczególnie inwigilując »szkodliwe« szkoły pijarskie 
i Akademię Wileńską”83. Ogłosił w Grodnie skierowane do chłopów roz-
porządzenie, w którym nakazywał, „aby odrzuciwszy wydane poprzed-
nio przez Kościuszkę uniwersały, byli odtąd posłuszni swym panom we-
dle dawnego zwyczaju, aby uprawiali grunty pańskie i płacili czynsze 
i podatki”84.
 Trzeci z poznanych przez Karpińskiego w Grodnie lub jego okolicach 
„Georgian” nosił zgoła niegruzińskie nazwisko Jakowlew, ale skądinąd 
wiadomo, że Rosjanie niejednokrotnie zniekształcali nazwiska „inorod-
ców” nie do poznania85, co oczywiście mogło mieć miejsce i w tym przy-
padku. Sam Karpiński nie pozostawił o nim żadnych wiadomości. Na-
tomiast Roman Sobol podaje w przypisie, że Aleksander Aleksiejewicz 
Jakowlew był rosyjskim pułkownikiem i radcą kolegialnym przebywa-
jącym po trzecim rozbiorze w Grodnie. „Na początku 1795 r. towarzy-
szył do Petersburga »dziękczynnej« delegacji obywateli grodzieńskich; 

82 Tamże, s. 190.
83 Tamże, s. 254.
84 W. S o b i e s k i, Dzieje Polski, t. II, Warszawa 1938, s. 105.
85 Zob np. A n d r o n i k a s z w i l i, op. cit., s. 17.
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w pierwszej połowie 1796 r. zasiadał w urzędującej w Grodnie rosyjskiej 
komisji demarkacyjnej, powołanej do wytyczenia nowej granicy rosyj-
sko-pruskiej”86. 
 Tacy, jak ci - wspomniani przez Karpińskiego - potomkowie gruziń-
skich uchodźców, służyli zapewne również i później, na początku XIX 
wieku, w wielu formacjach rosyjskich, które znalazły się na ziemiach, 
stanowiących do ostatniego rozbioru terytorium Rzeczypospolitej. Szcze-
gólnie liczni byli zwłaszcza na terenach tzw. „ziem zabranych”, gdzie 
służyli nie tylko w wojsku, ale i w administracji, wiadomości na ten temat 
jednak są więcej niż skąpe.
 Na początku XIX w. Gruzja, podobnie jak nieco wcześniej Polska, 
utraciła niepodległość. W 1801 r. Gruzja wschodnia (królestwo kartlij-
sko-kachetyjskie), a później również Gruzja zachodnia (królestwo Ime-
retii, księstwa Megrelii, Gurii i Abchazji) zostały przyłączone do Rosji. 
Gruzini na służbie rosyjskiej (wojskowi, urzędnicy), zesłańcy polityczni, 
a później także kupcy, przedsiębiorcy, studenci, zaczęli się pojawiać coraz 
częściej na ziemiach polskich. W dobie autonomii Królestwa Polskiego 
byli jeszcze stosunkowo nieliczni i dopiero po powstaniu listopadowym 
ich liczba zaczęła wzrastać. W większości trafi ali do Warszawy, centrum 
administracyjnego, wojskowego i oświatowego Królestwa. Przynajmniej 
w pierwszej połowie XIX w. znaczną część przybywających do Króle-
stwa Gruzinów, zwłaszcza ofi cerów i urzędników administracji państwo-
wej, stanowili wspomniani już potomkowie emigrantów gruzińskich, 
urodzeni i wychowani w Rosji lub na Ukrainie, których związki z kulturą 
gruzińską były niekiedy bardzo nikłe.
 Jedna z nielicznych wzmianek świadczących o obecności Gruzinów 
w Polsce w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku została zaczerpnięta 
z dokumentacji loży masońskiej w Krakowie i pochodzi z 1814 r. Loża 
ta, nosząca nazwę „Przesąd Zwyciężony”, czynna od lata 1814 r. jeszcze 
w ciągu tego samego roku przyjęła „kilku ofi cerów ze stacjonujących 
w mieście i okolicy oddziałów rosyjskich”, m.in. generała Waleriana Ma-
datowa87. Wojska rosyjskie zajęły Kraków już w roku 1813, kiedy po 
klęsce Napoleona i katastrofalnym odwrocie jego armii, większość ziem 
polskich znalazła się pod okupacją rosyjską. Wspomniany w dokumen-
tach krakowskiej loży rosyjski generał – książę Walerian Aleksandrowicz 
Madatow w końcu lat dwudziestych był już generał-lejtenantem. Miesz-

86 K a r p i ń s k i, op.cit., s. 256.
87 L. H a s s, Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław 1982, 
s. 272.
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kał w Petersburgu, ale widać żywo interesował się sprawami Gruzji, gdyż 
w 1828 r. zamówił prenumeratę gazety „Tifl isskije Wiedomosti”, nim 
jeszcze pismo zaczęło wychodzić88. 
 Nieporównanie liczniejsze niż w Krakowie były inicjacje ofi cerów 
i urzędników rosyjskiej administracji okupacyjnej w lożach wolnomular-
skich Warszawy. Najwyższa Kapituła robiła starania, by chętnym z tego 
środowiska jak najbardziej ułatwić zbliżenie się do „sztuki królewskiej” 
i znacznie upraszczała im posuwanie się po drabinie wtajemniczeń. W la-
tach 1813-1815 znaczna liczba przedstawicieli armii, policji i administra-
cji rosyjskiej, często zajmujących wysokie stanowiska, stała się członka-
mi warszawskich lóż, takich jak „Eleusis”, „Bracia Polacy”, „Halle” czy 
„Izys”. Prawdopodobnie byli wśród nich i Gruzini, ale wiemy na ten temat 
niewiele, gdyż większość przechowywanej w warszawskich archiwach 
dokumentacji wolnomularskiej uległa zniszczeniu podczas ostatniej woj-
ny. Być może Gruzinem był adiutant rosyjskiego komendanta Warszawy, 
generała Lewickiego89, Bazyli Wachnow, bezobrzędowo przyjęty do loży 
„Izys” na początku 1815 r.90. 
 Tadeusz Bobrowski w Pamiętnikach mojego życia wspomina o nie-
jakim Josselianim, w latach 40-tych XIX w. generale rosyjskim, który 
za czasów ks. Konstantego był w Warszawie instruktorem kawalerii. 
Ów Josseliani, podobno faworyt ks. Konstantego, ożeniony był z Polką, 
a jego córka wyszła za mąż za pochodzącego z Królestwa ofi cera gwardii 
Chełmickiego. Bobrowski pisze o Josselianim dość niepochlebnie: ską-
py, bez wykształcenia i ogłady, bardzo służbisty. W młodości podobno 
„z ostatnim królem Gruzji (prawdopodobnie królewiczem - A.W.) przy-
był do Petersburga” i tam wstąpił do wojska. Przytacza też Bobrowski 
krążącą o nim plotkę, że był kiedyś amantem „gruzińskiej carewny”91.
 Po stłumieniu powstania listopadowego w otoczeniu namiestnika 
Królestwa, księcia Iwana Paskiewicza w latach 1828-1829 podczas woj-
ny rosyjsko-perskiej i rosyjsko-tureckiej głównodowodzącego wojsk ro-
syjskich na Kaukazie, przebywała grupa chętnie przez niego widzianych 
88 D. Wa t e j s z w i l i, Russkaja obszczestwiennaja mysl i pieczat na Kawkazje w pierwoj tretii XIX 
wieka, s. 135.
89 Leon Drewnicki (1791-1870), którego folwarczek sąsiadował z posiadłością generała na obrze-
żach Pragi, znał go dobrze i w swoich wspomnieniach pisał o nim obszernie i bardzo niepochlebnie. 
Swoją posiadłość Drewnicki jednak kupił dopiero w roku 1821 i wówczas poznał Lewickiego, który 
w Warszawie przebywał od roku 1813 do 1830. O Wachnowie nic nie wspomina, zapewne go nie 
znał (L. D r e w n i c k i, Za moich czasów, Warszawa 1971, s. 83). 
90 H a s s, op. cit., s. 367-368.
91 T. B o b r o w s k i, Pamiętnik mojego życia, t. 1, O sprawach i ludziach mojego czasu, Warszawa 
1979, s. 395-396.
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kaukaskich ofi cerów Gruzinów, Azerbejdżan, Ormian i górali z Północ-
nego Kaukazu. Byli wśród nich pisarze i poeci, należący do elit intelek-
tualnych swoich krajów. Jedną z najbardziej znanych postaci w kółku 
ofi cerów z Kaukazu był „gruziński kniaź Georgi Abaszydze”92.
 W drugiej części Mazowsza Oskar Kolberg zamieszcza taki tekst pio-
senki z okolic Raszyna: „Nie pójdę ja grabić siana, bo się boję Persyjana, 
bo Persyjan siedzi w lipie i wystrzescył na mnie ślipie”. Dwuwiersz ten 
opatrzył Kolberg następującym komentarzem: 
 „Odnosi się to do wojsk zakaukaskich (z Georgii) konsystujących 
w okolicy Warszawy około roku 1840-1850, które zwano pułkami per-
skimi”93. Tym pułkiem z Zakaukazia, ale nie „z Georgii” (Gruzji), tylko 
z Dagestanu, gdzie został sformowany w 1834 r. przez ks. Dawida Be-
butowa, był Muzułmański Pułk Konny, w Warszawie zwany też Kauka-
skim Konnym Regimentem. Pod dowództwem ks. Bebutowa pułk stacjo-
nował w Warszawie lub w jej okolicach w latach 1835-1856. Być może 
służyli w nim jeszcze inni ofi cerowie, którzy podobnie jak ks. Bebutow 
pochodzili z Gruzji i nie byli muzułmanami. Gen. ks. Dawid Bebutow był 
potomkiem znanego w Gruzji rodu pochodzenia ormiańskiego, związa-
nego z dworem królów kartlijsko-kachetyjskich, którego przedstawiciele 
dziedzicznie sprawowali urząd melika Tyfl isu. Jako ofi cer brał on udział 
w działaniach wojennych na Kaukazie, od 1835 r. z przerwami (powsta-
nie krakowskie 1846 r., Węgry 1849 r.) stacjonował ze swoim kaukaskim 
pułkiem w Warszawie. Od 1846 r. generał, a w 1861 r. został komendan-
tem Warszawy i pozostał na tym stanowisku aż do śmierci. Pochowany 
został na warszawskim Cmentarzu Prawosławnym. Starszy brat ks. Da-
wida, Bazyli (1791-1858), generał piechoty, przez pewien czas zarządzał 
Kaukazem, pod koniec życia (zmarł w Tyfl isie) mianowany członkiem 
Rady Państwa. Na początku lat 40-tych był członkiem sztabu głównego 
armii czynnej w Królestwie jako komendant Zamościa94. 
 W latach 30-40-tych pojawili się w Polsce zesłańcy z Gruzji. W 1832 r. 
administracja carska wykryła w Gruzji szeroko zakrojony spisek antyro-
syjski, który miał objąć całe Zakaukazie. Zaangażowani weń byli ludzie 
o najbardziej znanych w Gruzji nazwiskach. Wskutek zdrady jednego 
z uczestników, spisek nie udał się: „spiskowców aresztowano, 38 z nich 
stanęło przed sądem, który skazał ich na zesłanie, m.in. do Polski”95. 

92 B a r a n o w s k i, Polsko azerbejdżańskie…, op. cit., s. 66-67.
93 A. Wo ź n i a k, Gruzini w XIX-wiecznej Warszawie, „Pro Georgia”, R.II:1992, s. 28.
94 Russkij Biografi czeskij Słowar, 1900, s. 623-626.
95 H e n s e l, Tabagua, op.cit., s. 174-175.
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Wśród skazanych jest nazwisko znanego w przyszłości dramaturga 
gruzińskiego, książę Giorgi Eristawi. Eristawi zesłany został „do Wil-
na, gdzie zakochała się w nim »śliczna Litwinka«, o której wspomina 
w wielu swoich utworach. Następnie mieszkał czas jakiś w Warszawie, 
gdzie nauczył się polskiego języka i zapoznał się z literaturą polską”96. 
Znajomość języka polskiego pozwoliła mu potem przetłumaczyć Sone-
ty Krymskie Mickiewicza i Wielką Improwizację z III części Dziadów. 
W tym samym okresie wiersz Tadeusza Łady-Zabłockiego Alazańska 
Dolina tłumaczył na gruziński książę Tumanawi97. Ta znajomość języka 
polskiego nasuwa przypuszczenie, że i on nauczył się go w Polsce, być 
może na zesłaniu. 
 Powstanie 1863 r. to jeden z tych niewielu faktów z historii Polski, 
które są w Gruzji dość powszechnie znane. Echa „polskiego powstania” 
choć tłumione i wyciszane, docierały i na Zakaukazie. Powstanie znajdo-
wało tu zrozumienie, a także moralne i materialne wsparcie, zwłaszcza 
wśród młodej, patriotycznie nastawionej inteligencji gruzińskiej.
 W drugim tomie gruzińskiego czasopisma „Sakartwelos Moambe”98 
z 1863 r. opublikowane zostały przysłane z Warszawy Zapiski podróżne 
Piotra Nakaszydze (1838-1895). P. Nakaszydze, absolwent Wydziału Ję-
zyków Wschodnich Uniwersytetu Petersburskiego, później wykładowca 
języka gruzińskiego w Słynnym Instytucie Łazariewskim, po powrocie do 
Gruzji był znanym i popularnym wśród gruzińskiego ziemiaństwa dzia-
łaczem społecznym. W 1863 r. udając się w podróż po Europie, przejeż-
dżał przez Polskę. Wyjechał z Petersburga 27 marca i 31 tegoż miesiąca 
znalazł się w Warszawie. Podczas swej podróży po Polsce był naocznym 
świadkiem wielu wydarzeń, o których opowiada gruzińskim czytelnikom 
w drukowanym na łamach „Sakartwelos Moambe” Zapiskach podróż-
nych. Swoje wrażenia z podróży wypowiada niekiedy w alegorycznej 
formie, zwłaszcza gdy pisze o Rosji i o „polskim powstaniu”99. Niektó-
re, co bardziej „niebezpieczne” myśli wkładał w usta polskiego studenta 

96 E. S t r u m p f, Obrazy Kaukazu. Kartki z podróży, Warszawa 1900, s. 133.
97 W. K u b a c k i, Malwy na Kaukazie, Warszawa 1969, s. 23.
98 „Sakartwelos Moambe” („Herold Gruzji”), czasopismo wydawane od 1863 r. przez wybitnego 
gruzińskiego pisarza i poetę Ilie Czawczawadze. Było jednym z paru zaledwie czasopism wycho-
dzących w latach sześćdziesiątych XIX w. w języku gruzińskim. Wokół pisma skupiała się młoda 
inteligencja gruzińska - tergdaleuli („ci co pili wodę z Tereku”), wykształcona w uniwersytetach 
rosyjskich i europejskich („za Terekiem”). Por. Sz. M e s c h i a, Istoria Gruzii (Kratkij obzor), Tbilisi 
1968,  s. 35.
99 Ten i dalsze fragmenty z artykułu Piotra Nakaszydze w II tomie „Moambe” z 1863 roku cytowane 
za J. C h u c i s z w i l i, Otkliki na polskoje wosstanie 1863 g. w Gruzii, „Istoria SSSR”, R. 8:1964, 
nr.5, s. 159-163.
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jadącego wraz z nim z Rosji do Polski, aby wziąć udział w powstaniu. 
»Czy znajdzie się na świecie taki naród lub człowiek – zastanawia się 
student – który nie pragnie dla siebie szczęścia? Pragną go wszyscy. Ale 
są różne narody. Pragnienia niektórych są tak słabe i wątłe jak i sam naród 
- zniewolony i rozbity, inne zaś zachowały ludzkie uczucia nienaruszone 
i dla nich życie i szczęście są nierozłączne. Jedno bez drugiego nie może 
istnieć. Taki naród wiecznie się burzy i dla osiągnięcia celu nie pożałuje 
własnego życia. Takiego narodu nic nie powstrzyma. Gołymi rękami zdo-
będzie armaty: „kto ma ręce” mówią insurgenci „znajdzie pałkę, z pałką 
zdobędzie karabin, z karabinem – armatę”. Historia i ludzkość tylko na 
taki naród zwrócą uwagę, naród martwy zaś, znajdzie się wśród podobnie 
jak on martwych«.  P. Nakaszydze opisuje również moment pożegnania 
ze studentem na stacji w Wilnie: „Żegnam pana, powiedział, kiedy i ja 
również wyszedłem z wagonu, życzę panu szczęśliwej podróży, sobie 
zaś szczęśliwego życia lub mężnej śmierci«. »Dokąd idziesz« - spyta-
łem. »Do lasu« – szeptem odpowiedział młody człowiek i szybko zniknął 
w ciemnościach. Później dowiedziałem się, że do lasu, potocznie znaczy 
iść do lasu, ale dziś oznacza wzięcie udziału w rozruchach”.
 W poczekalni wileńskiego dworca Nakaszydze był świadkiem aresz-
towania i nieludzkiego pobicia przez rosyjskich żołnierzy Żyda, który 
wiózł do Polski 300 karabinów z Petersburga. Na stacji Łapy, odległej 
„o 100 wiorst” od Warszawy autor Zapisków... spóźnił się na pociąg. 
Dworzec pełen był polskich kolejarzy, Zrazu otaczający go patrzyli nań 
nieufnie i nikt się do niego nie odzywał. Kiedy jednak ludzie dowiedzieli 
się, że jest Gruzinem, stosunek do niego zmienił się całkowicie. Wszyscy 
troszczyli się o niefortunnego pasażera. „W ciągu kilku minut cała spo-
łeczność dowiedziała się o mojej osobie - pisze Nakaszydze – i spogląda-
ła na mnie zupełnie innym wzrokiem. Wszelkimi sposobami okazywano 
mi życzliwość i szacunek[...]”.
 A oto jak opisywał Nakaszydze bezpośrednią walkę Polaków przeciw 
rosyjskim wojskom: „Leje się krew [...] ale natężenie ruchu w Polsce nie 
zmniejsza się. Pierwsza tego przyczyna polega na tym, że siły insurgen-
tów rozrzucone są drobnymi partiami po całym kraju, którego topogra-
fi a jest powstańcom doskonale znana i którego obszerne lasy kryją ich 
od prześladowców. Unikają otwartych potyczek i z wyjątkiem tych nie-
uchronnych przypadków, kiedy nie ma już gdzie odstąpić; wtedy walczą 
z samozaparciem. Niekiedy sami napadają na Rosjan, jeśli mogą liczyć 
na sukces. Trzymają się tego rodzaju taktyki, oczekując powstania ca-
łego kraju, zdobycia broni, posiadanie której było w Polsce zabronione 
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i zamiast karabinów posługują się dziś toporami i kosami”. Ze szczerym 
współczuciem pisze autor o sytuacji panującej w Warszawie w marcowe 
dni 1863 r.: „Warszawa w głębokim bólu. Całe miasto, młodzi i starzy, 
w żałobie. Nie ujrzysz tu człowieka z uśmiechem na twarzy; teatr i inne 
widowiska, których wielkimi miłośnikami byli Polacy, teraz nie istnieją. 
W Warszawie nie widać młodzieży, czasem można gdzieś spotkać jedne-
go lub dwu młodych, sczerniałych od promieni słonecznych; obejmują 
się i całują swoich znajomych tak, że wyglądają raczej na gości z lasu, niż 
na mieszkańców Warszawy”.
 Przytoczone tu fragmenty Zapisków nie budzą żadnych wątpliwości, 
po której stronie była sympatia ich autora. Ocknęła się zresztą rychło 
i cenzura. W przypisie do Zapisków, na str. 41 znajduje się notka: „List 
pierwszy”, a więc po nim powinny nastąpić kolejne. Jednakże listy na-
stępne już się nie ukazały, a czasopismo po wydaniu 12 numerów zostało 
przez władze w końcu 1863 r. zamknięte. Główną przyczyną była „szko-
dliwa treść” zamieszczanych w piśmie artykułów, a wśród nich Zapisków 
podróżnych Piotra Nakaszydze100. 
 Po zdławieniu powstania styczniowego nastąpiła stopniowa likwida-
cja odrębności administracyjnej Królestwa i nasilenie polityki rusyfi ka-
cyjnej. Dotychczasową, przeważnie polską kadrę urzędniczą zastąpiła 
rosyjska. W 1864 roku utworzono pod przewodnictwem namiestnika 
Berga Komitet Urządzający dla wprowadzenia w życie reformy uwłasz-
czeniowej i dla politycznego i administracyjnego urządzenia kraju. 
W 1866 r. zlikwidowano Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego w Peters-
burgu, a rok potem Radę Stanu, Radę Administracyjną i komisje rządo-
we. W ciągu paru następnych lat zorganizowano na wzór rosyjski lokalne 
władze administracyjne, skarbowe, pocztowe, szkolne i poddano je od-
powiednim ministerstwo Cesarstwa. Nieco dłużej, bo do 1876 r. trwała 
reorganizacja sądownictwa. Zwiększono liczbę guberni i powiatów. Do 
Królestwa napłynęła rzesza rosyjskich urzędników, a wśród nich rów-
nież znacznie liczniejsi niż w okresie poprzednim, Gruzini na rosyjskiej 
służbie. Niektórzy z nich zajmowali w nowych władzach Królestwa101 
stosunkowo wysokie stanowiska. Członkiem redaktorem Komisji Pra-
wodawczej przy Komitecie Urządzającym i wicegubernatorem guberni 
augustowskiej był radca kolegialny, książę Mikołaj Ceretelew, kawaler 
orderu św. Stanisława102. Znany nam już generał lejtnant książę Dawid 

100 A. Wo ź n i a k, Gruzińskie echa „polskiego powstania”, „Niepodległość i Pamięć”, R. II:1995, 
nr 1(2), s. 161-162.
101 Wkrótce również i nazwę Królestwa Polskiego zmieniono na Kraj Przywiślański.
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Bebutow, kawaler krzyży św. Jerzego i wielu orderów, po czterdziestu 
latach służby osiągnął stanowisko komendanta miasta103. Wśród notabli 
Królestwa znaleźli się dwaj przedstawiciele panującego niegdyś w Gruzji 
rodu Bagratydów. Naczelnikiem wojennym kolei warszawsko-wiedeń-
skiej był do roku 1870 generał major książę Piotr Bagration (1818-1876), 
później generał gubernator infl ancki, estoński i kurlandzki104. Pułkownik 
książę Aleksander Imeretyński, kawaler orderu Korony Królestwa Pru-
skiego był w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku naczelni-
kiem sztabu warszawskiego oddziału gwardii105 (Rocznik 1866, s. 108) 
Gruzini zajmowali zapewne również i mniej eksponowane stanowiska 
urzędnicze w nowej strukturze władz Królestwa, tak jak np. Jan Dawy-
dow, młodszy pomocnik referenta w Komitecie Urządzającym106.
 W końcu XIX wieku najlepiej znanym mieszkańcom Królestwa 
przedstawicielem rosyjskiej administracji gruzińskiego pochodzenia był 
niewątpliwie książę Aleksander Imeretyński, (1837-1900), od lat sześć-
dziesiątych zajmujący tu wysokie stanowiska wojskowe, a w końcu stu-
lecia piastujący urząd generał-gubernatora warszawskiego i dowódcy 
warszawskiego okręgu wojskowego107 .
 Ale kolonia gruzińska w Warszawie drugiej połowy XIX w. to nie 
tylko ofi cerowie i urzędnicy. Z biegiem lat jest ona coraz liczniejsza i co-
raz bardziej zmienia się jej skład zawodowy i społeczny. Kazimierz Król 
(1856-1944), przyjaciel Gruzji i autor wydanej w latach 20. zeszłego stu-
lecia popularnej książeczki o tym kraju, pisał: „Od końca wieku ubiegłego 
w b. Królestwie Kongresowym, zwłaszcza w Warszawie, znów dość czę-
sto można było się spotkać z nazwiskiem Gruzji, gdyż zawiązywały się 
między krajami zakaukaskimi a nami dość ożywione stosunki handlowe. 
W Warszawie i innych miastach polskich właścicieli sklepów tzw. „kau-
kaskich” - gdzie sprzedawano głównie tkaniny jedwabne sprowadzane 
z Kaukazu i Persji oraz piękne wyroby srebrne, np. cygarniczki, łańcusz-
ki, itp. - nazywano powszechnie Czerkiesami, bo taką nazwę dawano 

102 Rocznik Urzędowy Królestwa Polskiego  na rok 1866,Warszawa, s. XVIII, 168.
103 Tamże, s. 109.
104 Z. F e l i ń s k i, Pamiętniki, Warszawa 1986, s. 591, 722.
105 Rocznik Urzędowy…op. cit., s. 108.
106 Jak się wydaje, Gruzinem był również „Jen(erał) maj(or) Kachanow Jan”, kawaler wielu orde-
rów, „dowódca 3-ej Gwardyjskiej i Grenadierskiej Brygady Artylerii” (Rocznik Urzędowy…op. cit., 
s. 108).
107 Działalności księcia Aleksandra Imeretyńskiego na tym stanowisku poświęcony został artykuł 
w jednym z wcześniejszych numerów „Pro Georgii”: A. Wo ź n i a k, Gruziński wielkorządca 
w Warszawie. Rządy księcia Aleksandra Imeretyńskiego w Królestwie Polskim (1897-1900), „Pro 
Georgia 2004, t.11, s. 75-87.
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u nas błędnie Gruzinom; naprawdę zaś bywali to najczęściej Ormianie 
z Kaukazu lub Gruzini [...] Coraz częściej też przyjeżdżali do Warszawy 
kształcić się w Uniwersytecie młodzi Gruzini, bo choć to był uniwersytet 
tak samo rosyjski, jak w bliższym od nich Charkowie lub Odessie, lecz 
panował tu pośród młodzieży duch polski, a do niego garnęła się i obca 
młodzież, myśląca również o odrodzeniu swej ojczyzny”108. Gruzini stu-
diowali również w warszawskim Instytucie Weterynaryjnym i Instytucie 
Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Puławach. 
 Nieco uzupełnień dorzucić też można do tego, co napisał K. Król 
o gruzińsko-polskich powiązaniach handlowych w drugiej połowie 
XIX w. W Warszawie sprzedawano nie tylko gruzińskie (czy kaukaskie) 
jedwabie i wyroby ze srebra. Na dosyć dużą skalę prowadzono sprze-
daż koniaków i win gruzińskich. Szeroko reklamowano kaukaskie wody 
mineralne oraz „kefi r leczniczy Klaudii Sigaliny” również z Kaukazu. 
Wspomnieć też warto o grupie zawodowej niewymienianej wprawdzie 
w źródłach, ale ważnej i – jak się wydaje stosunkowo licznej – służbie 
domowej. Gruzińska służba była prawdopodobnie w domach wyższych 
ofi cerów gruzińskich i bogatych kupców.
 Niewiele wiemy o Gruzinach mieszkających poza Warszawą. Wspo-
mniałem już o studentach gruzińskich w Puławach, znamy kilka nazwisk 
gruzińskich urzędników w mniejszych miastach czy ofi cerów w prowin-
cjonalnych garnizonach. Czasem w jakimś tomie wspomnień odnajdzie-
my nazwisko gruzińskiego lekarza na polskich kresach. 
 Podane przykłady różnych obszarów aktywności zawodowej diaspo-
ry gruzińskiej w Polsce świadczą, że w ostatnim trzydziestoleciu XIX 
wieku jej charakter ulegał daleko idącym zmianom. Zmianie uległa nie 
tylko liczebność diaspory, lecz również struktura społeczno-zawodowa, 
charakter kontaktów ze społeczeństwem polskim i z krajem pochodzenia. 
Te i wiele innych aspektów życia Gruzinów mieszkających w Królestwie 
Polskim w końcu XIX stulecia, tu jedynie wspomnianych, zostanie przed-
stawione szerzej w innym opracowaniu, poświęconym temu okresowi. 

108 K. K r ó l, Gruzja. Opis kraju i jego dzieje, Warszawa 1924, s. 6.
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KARTVELOLOGICAL STUDIES IN POLAND (1920-2011)

by Henryk Paprocki
Warsaw

 The review of the development of Polish kartvelology, that I am going 
to present you in a moment, will not be a full exploitation of the subject. It 
is simply impossible. In fact, the bibliography of works relating to Georgia 
is still incomplete. In order to obtain a more comprehensive picture we still 
need a long-lasting study. Nevertheless, I can present the basic lines of deve-
lopment and achievements of Polish kartvelology, focusing on key issues.
 In the reborn Poland after 1918 the fi rst work on the history of Georgian 
literature and culture was undertaken by George Nakashidze. It was his ini-
tiative to publish an almanac devoted to the works of Shota Rustaveli. These 
works, however, gained much greater momentum, when Fr. Archimandrite 
Grigol Peradze came to Poland as a professor at Warsaw University. The 
achievements of Fr. Peradze before the arrival in Poland had already been 
impressive. He had published his works in many languages including Geor-
gian, German, English and French. In Poland, Fr. Grigol Peradze published 
an unknown Georgian gospel coming from the monophysites, an article abo-
ut Georgia’s involvement in the history of spiritual culture in the Balkans, 
the Georgian version of the Liturgy of the Apostle Peter, an apocryphal letter 
of Dionysius the Areopagite about the martyrdom of the Apostles Peter and 
Paul, fragments of his own diary from a trip to the Holy Land and Syria, 
a series of reviews, as well as excerpts from articles published at the time or 
previously in Georgian, German and English languages. Fr. Peradze was pri-
marily interested in ancient Georgian literature and he published mostly in the 
journal of the University of Warsaw called “Elpis”. A distinct role was played 
by a magazine titled „East-Orient” that was associated with the Promethean 
movement. It appeared in the years 1930-1939, and dealt with the history of 
the Caucasian countries from a political and sociological perspective.
 Worth mentioning are some works of an informative nature, published 
in the interwar period, such as a book about the history of Georgia by John 
Kavtaradze, a book by Sergo Kurulishvili about Georgia under the rule of 
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the Bolsheviks, the work on the ethnography of the Caucasus by Casimir 
Moszyński, history of Georgia written by Tadeusz Szpotański, as well as 
a translation of the history of Georgia, translated from the French language.
 The outbreak of World War II interrupted not only kartvelological studies, 
but in general all studies on Polish soil. After the Second World War, the 
situation of kartvelological studies in Poland was tragic. Professor George 
Nakashidze left Poland at the end of the war, and Fr. Archimandrite Grigol 
Peradze died in 1942 in Auschwitz concentration camp. The thriving Geo-
rgian emigration from before the war, was now virtually non-existent. The 
situation did not change until John Braun went to study in Tbilisi. After re-
turning to Poland professor Braun took up the study of the Georgian langu-
age, and Basque language. From the list of his vast achievements we should 
mention the catalog of Georgian and Armenian manuscripts in the Polish col-
lections, consultation in translating the „Knight in the Tiger Skin” by Shota 
Rustaveli, works on grammar of the Georgian and Basque languages and 
a number of encyclopedic entries. For many years, Professor John Braun was 
the only specialist in Georgian language in Poland and in the broad sense of 
the terms, in culture and literature of Georgia. On June 20, 2002, in reco-
gnition of achievements, Professor Braun was elected a foreign (academic) 
member of the Georgian Academy of Sciences.
 During this period, a signifi cant number of important works relating to 
kartvelology appeared in Poland, such as the history of Georgia by Bohdan 
Baranowski and the same author’s book about Polish interests in Georgian 
culture in the eighteenth and nineteenth centuries, the work of Andrew Cho-
dubskiego in the fi eld of ethnic relations in the Caucasus, translations of Da-
vid Lang’s books on Georgia and Armenia, the anthology of Georgian poetry, 
translation of Georgian art history by Shalva Amiranashvili and professor 
Wojciech Materski. The gap in studies of cultural and religious literature was 
to some extent fi lled by the „Catholic Encyclopedia”, published since 1972 
by the Catholic University in Lublin.
 At that time Polish Orthodox Church at the request of the Georgian 
Church was researching the life and work of Fr. Grigol Peradze, and managed 
to collect his complete scientifi c achievements. Some of these materials have 
already been translated into Georgian and published, among other things, 
in the eleventh issue of the historical journal „Artanuji” in 2003.
 Along with socio-political changes in Poland, the situation of kartvelo-
logy has changed too. In 1991 the Georgian-Polish Society was established. 
In the same year the society released the fi rst issue of its journal „Pro Georgia. 
The work and materials on the history of Polish-Georgian relations”. The 
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journal had the following sections in every issue: articles and studies – ma-
terials, documents; memories – chronicle and review; necrology. However, 
until 2002 this journal was popular-scientifi c in nature, although there were 
in it a number of valuable papers in the fi rst two sections, namely in “articles 
and studies” and „documents and memories”. The very creation of the jour-
nal is linked to the arrival in Poland of the young Georgian scientist, David 
Kolbaia, who is the editor of „Pro Georgia”. He also published a translation 
into Polish of „Conversion of Kartli”, while E. Biedka published translation 
of „Martyrdom of Saint Shushanik” by Jacob Curtaveli.
 In 2002, the „Pro Georgia” became a journal of kartvelological studies 
and is published by Institute for East European Studies, Warsaw University, 
headed by director Jan Malicki. In this way, Mr. David Kolbaia transformed 
„Pro Georgia” into the fi rst kartvelological journal in Poland. The arrival of 
Mr. Kolbaia in Poland, in a sense is a repetition of the situation from the in-
terwar period, when the arrival of the Georgians to Poland gave impetus to 
kartvelological research. Furthermore, the situation of kartvelology changed 
quite radically too.
 Institute for East European Studies has decided to prepare for printing and 
publication of the collected works of St. Grigol Peradze. We present to you 
today the fi rst two volumes of this work, as well as the recent issues of the 
journal „Pro Georgia”. This journal is celebrating its twentieth anniversary 
this year. It is hard to overstate here the merits of Mr. David Kolbaia as editor 
of this journal. This allows us to believe that kartvelological studies in Poland 
will continue to grow successfully.

KARTVELOLOGICAL STUDIES IN POLAND (1920-2011)
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POLISH-GEORGIAN RELATIONSHIPS 
IN THE POLISH HISTORICAL RECORDS

by Wojciech Materski
Warsaw

 The subject of the Polish-Georgian relationships up until recently has 
been very poorly addressed in the Polish historical records1. This is main-
ly because the historians have been much more interested in the diffi cult 
issues of how Poland related to its mighty neighbors Germany (the Third 
Reich), and Russia (the Soviet Union). Yet now, after the end of the Polish 
People’s Republic period (1945-1989) and the censorship imposed by its 
communist leaders, the situation is changing. Under the communist rule 
it was quite unacceptable to write about most of the Polish-Georgian is-
sues such as a very important period of the interwar relationships (1919-
1939) and the World War II.
 As far as recent historical publications are concerned, classifying them 
is always challenging. A very few records deal with the Polish-Georgian 
relations exclusively, describing the political, diplomatic, economic, mili-
tary and cultural bilateral cooperation of Poland and Georgia. Much more 
material can be found in the records of broader scope, e.g. dealing with 
the history of Poland, the Caucasian region or the Soviet Union. Recen-
tly many publications are devoted to the émigré Georgians who lived 
in Poland and to the Poles who spent their lives in Georgia. These both 
issues are in my opinion crucial to the eponymous problem of Polish-Ge-
orgian relationships in the Polish historical records2. Also in the studies 
concerned with the history of the former Soviet Union in general, as well 
as the history of Poland, Georgia and the Caucasian region, one can fi nd 

Pro Georgia, 2012, t. 22, s. 213-222

1 An early attempt at defi ning the outcome of Georgian studies in Poland numerates but over ten 
papers. See: H. P a p r o c k i, Studia kartwelologiczne w Polsce (1920-2003), „Pro Georgia”, nr 11, 
2004, p. 5-9.
2 Other authors refer to this mutual presence in a similar manner, see: A. F u r i e r, Polacy w Gruzji, 
Warszawa 2009; A. K o s e s k i, Polacy w Gruzji. Stan i kierunkiu badań, [in:] Polacy w Gruzji,  
ed. by E. Wa l e w a n d e r, Lublin 2002, p. 23-44; A. C h o d u b s k i, Polski mit Gruzji i Gruzinów, 
ibidem, p. 323-348.
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3 Compare, for example: K. K r ó l, Gruzja. Opis kraju i jego dzieje, Warszawa 1924; B. B a r a -
n o w s k i, K. B a r a n o w s k i, Historia Gruzji, Wrocław etc. 1987; A. F u r i e r, Droga Gruzji 
do niepodległości, Poznań 2000; W. M a t e r s k i, Gruzja, Warszawa 2010; Historia dyplomacji 
polskiej, ed. by G. L a b u d y, t. III-IV, Warszawa 1982-1995; Historia dyplomacji polskiej X-XX w., 
ed. by G. L a b u d a & W. M i c h o w i c z, Warszawa 2002.
4 Not mentioning the Eastern Institute in Warsaw and the research done there in the years 1926-
1939. 
5 Firstly in a popular manner „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-pol-
skich” (1991-1999, No 1-8), later in a strictly scientifi c mode „Pro Georgia. Journal of Kartvelologi-
cal Studies” (from 2003 r., No 9/10)
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relevant informative passages dealing with the bilateral Polish-Georgian 
relations3. And again, in my opinion, such papers should be taken into 
consideration as they do concern the Georgian question in the Polish hi-
storical records.
 Apart from Instytut Wschodni (the Eastern Institute) which speciali-
zed in the history of the countries east of Poland in the interwar period, in 
Poland there has actually never been any scientifi c institute specializing 
in the history of Georgia, nor in the Polish-Georgian relationship either4. 
One cannot mention here the research conducted at the Maria Skłodow-
ska-Curie University in Lublin during the communist period by Prof. Mi-
rosława Zarzewska-Dubasowa, her students and colleagues, nor  by Prof 
Bohdan Baranowski in Lodz, as both research teams were interested in 
much broader issues. Even today there is no institute gathering all the 
Georgian scholars, some researchers (in Szczecin, Lodz, Warszawa) do 
their own work in this fi eld. Thus, the research is neither systematic nor 
planned, we deal with separate studies and papers which do not form any 
whole. 
 Yet, there are historians who, though they work in less specifi c institu-
tes dealing with history in general, do write about Georgia and the Polish-
Georgian relationships. Thus, the eponymous records are being written, 
the best example of which is the rendition of the episode of the Georgian 
offi cers in the Polish army in the years 1921-1939.
 Special attention should also be paid to “Pro-Georgia”5, a periodical 
published in the last twenty years and specializing in Georgian subjects, 
the Polish-Georgian relationships included. In “Pro-Georgia” scholars 
can share their proceedings and integrate the research concerning Geo-
rgia and also the whole Caucasian region. In the initial ten years of its 
publication “Pro-Georgia” dealt with the history of the Polish-Georgian 
relationships, mostly by presenting its episodes and biographical papers 
relevant to these issues. Much space was devoted to current events: there 
appeared reviews, chronicles and chronologies. The twenty years of “Pro-
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6 Mokcewaj Kartlisaj. Nawrócenie Kartlii, Warszawa 1995; Kanon pokutny. Galobani sinanulisani, 
Warszawa 2011.
7 As par as periodicity of bilateral relationship is concerned: W. M a t e r s k i, Pięćset lat kontaktów 
polsko-gruzińskich. Zarys problematyki, [in:] Polacy w Gruzji, p. 55-66.
8 B. B a r a n o w s k i, K. B a r a n o w s k i, Historia Gruzji, Wrocław etc. 1987; P. B o r a w s k i, 
Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Gruzją, „Pro Georgia”, 1996, vol. 5, p. 8-12; W. M a t e r s k i, 
Gruzja, edition 2, Warszawa 2010.
9 C. C h o w a n i e c, Z dziejów polityki Jana III na Bliskim Wschodzie 1683-1686, „Kwartalnik 
Historyczny”, 1926, vol. 40, p. 151-160.
10 T. T. C h m i e l e c k i, Katolicyzm w dziejach narodu gruzińskiego. Niezapomniane dziedzictwo 
wczoraj i dziś, „Pro Georgia”, 2004, vol. 11, p. 47-74; S. Z a ł ę s k i, Misjonarze w Persji w XVII 
i XVIII wieku pod protektoratem Polski, Kraków 1882; S. B r z e z i ń s k i, Misjonarze i dyplomaci polscy 
w Persji w XVII i XVIII w., „Annales Missionologicae”, 1936, vol. 7, p. 141; P. B o r a w s k i, Średnio-
wieczne klasztory gruzińskie w północno-wschodniej Turcji, „Pro Georgia”, 2002/2003, vol. 9/10, p. 77-
98; M. I n g l o t  SJ, Misje jezuitów polskich i francuskich od połowy XVII w. do początku XIX w. w Gruzji 
i Azerbejdżanie, [in:] Polacy w Gruzji, p. 67-88; ks. A. O c h a ł, Historia i znaczenie Polaków w rozwoju 
Kościoła Katolickiego w Gruzji, [in:] 200 lat Polaków na Kaukazie, p. 34-48 (in the Georgian language).
11 J. F a b i a ń s k i, Północny Kaukaz przełomu XVIII i XIX w. w świetkle relacji Jana Potockiego, 
„Etnografi a Polska”, 1971, vol. 15, No 1; B. B a r a n o w s k i, Polskie zainteresowania z XVIII i XIX 
wieku kulturą Gruzji, „Prace Wydziału II – Nauk Historycznych i Społecznych”, No 89, 1982, p. 5-78.
12 D. K o l b a j a (K o l b a i a), Juda Tadeusz Krusiński SJ – misjonarz, uczony i dyplomata. Życie i dzieło, 
„Pro Georgia”, 1992, vol. 2, p. 19-27; idem, Etnografi czne i historyczne wiadomości o Gruzji w „Tragica 
vertentis belli persici historia…” polskiego misjonarza J.T. Krusińskiego, ibidem, 1994, vol. 4, p. 5-14; idem, 
Gruzja od XVII do początków XIX wieku w relacjach i pracach misjonarzy polskich, ibidem, 1996, vol. 5, 
p. 20-23; idem, Description of Georgian manuscripts. Polish Collection, ibidem, 2009, vol. 18, p. 15-42 
(w języku gruzińskim). See to: B. B a r a n o w s k i, Znaczenie relacji Tadeusza Krusińskiego dla histo-
rii Gruzji pierwszej połowy XVIII w., „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Historica, 1981, vol. 10.

POLISH-GEORGIAN RELATIONSHIPS

Georgia” high quality publication is a personal achievement of Dawid 
Kolbaia a scholar who belongs in both the Polish and the Georgian histo-
rical studies, and who is also an outstanding translator of old Georgian 
literary masterpieces6.
 The fi rst stage in the half a millennium long history of Polish-Georgian 
relationships begins in the late 15th century when the two countries fi rst 
came into contact and ends in the turn of the 19th century with the loss of 
independence of both Poland and Georgia7. There is very little research 
concerning this stage, only some very general and non-specifi c papers8 

and short studies dealing with separate episodes. The beginnings of di-
plomatic contacts of the two nations have been already identifi ed9 as well 
as religious contacts10, and to the lesser extant some research have been 
conducted concerning cultural contacts11. I do include the valuable works 
of David Kolbaia to the Polish historiography though I am well aware that 
one can call him a Georgian historian as well. Kolbai researched the life 
and works of a Jesuit Tadeusz Juda Krusiński as a part of his PhD project. 
Juda-Krusinski’s missionary and diplomatic work in the Near East are an 
important part of the early Polish-Georgian relationships12. 
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13 Compare: W. M a t e r s k i, Kontakty polsko-gruzińskie w XIX i XX wieku, [in:] Aktual’nyje pro-
blemy sławianskoj istorii XIX i XX wiekow, otw. red. Z.S. N a n a s z e w a, Moskwa 2003, p. 44-54.
14 Such as: M.in.: S. N o w a c k i, Podróże do Georgii w czasie mojej niewoli w Rossyi odbyte 
w roku 1813, 1814 i 1815, Poznań 1833; W. P o t o c k i, Wyjątek z pamiętników, „Athenaeum”, 1843, 
vol. 5, p. 209-214; L. G e r s z e w s k i, Pamiętniki z niewoli, Poznań 1852; L. J a n i s z e w s k i, 
Obrazy i myśli z podróży do Tyfl isu w 1841 r. odbytej, „Rubon” (Wilno), 1849, vol. 10, p. 84-117; 
J. S t r u t y ń s k i, Miscellanea, Wilno 1855; idem, Kilka badań geologicznych i dziejowych Kauka-
zu, Berlin 1857;  M. B u t o w t - A n d r z e y k o w i c z, Szkice Kaukazu, vol. 1-2, Warszawa 1859; 
K. Ł a p c z y ń s k i, Z Tyfl isu pod Ararat, „Tygodnik Ilustrowany”, 1866-1867, No 14-15; idem, 
Przejazd przez szczyty Kaukazu, ibidem, 1868, No 40-44; H. J a w o r s k i, Wspomnienia Kaukazu, 
vol. I, Poznań 1877; A. L e i s t, Szkice z Gruzyi, Warszawa 1885; A. S i e r a k o w s k i, Listy z podró-
ży. Podróż na Krym, Kaukaz i do Tunisu, Warszawa 1914; M. G r a l e w s k i, Kaukaz. Wspomnienia 
z dwudziestoletniej niewoli. Opisanie kraju. Ludność. Zwyczaje i obyczaje, Lwów 1877; idem, Gruzja 
z Osetią, [in:] „Sobótka”. Księga zbiorowa na uczczenie 50-let. jubileuszu S. Goszczyńskiego, Lwów 
1875; J. R a k o w s k i, Szkice z podróży po Kaukazie, Kraków 1893; T. W y g a n o w s k i, Wspo-
mnienia z Kaukazu, Warszawa 1907; E. S t r u m p f, Obrazy Kaukazu. Kartki z podróży, Warszawa 
1900. See also the entries in Polski Słownik Biografi czny related to the authors of these memoirs.
15 B. B a r a n o w s k i, W sołdaty na Kaukaz. Położenie polskich działaczy politycznych wysłanych 
kar nie do służby wojskowej na Kaukazie w drugim trzydziestoleciu XIX w., „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska”, vol. 15, 1982, p. 279-293; idem, Gruzińskie zainteresowania Kazimierza 
Łapczyńskiego, „Acta Universitatis Lodziensis”. Filia Historica, 1981, vol. 8, p. 3-14; G. P i w n i c -
k i, Losy Polaków-wojskowych służących w armii carskiej na terenie Gruzji w recepcji Polaków 
w XIX i na początku XX w., [in:] Polacy w Gruzji, p. 89-108; idem, Polscy wojskowi i zesłańcy 
w carskiej armii na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku, Toruń 2001; M. M ą d z i k, Polacy 
na carskich zesłaniach i w sowieckich więzieniach na Kaukazie na przełomie XIX i XX wieku, „Pro 
Georgia”, 1994, vol. 4, p. 15-22; D. O s s o w s k a, Wojna i służba jako przedmiot literackiego opisu 
w relacjach kaukaskich zesłańców, „Studia i Materiały WSP w Olsztynie. Filologia Polska”, 1988, 
No 1, p. 57-58.
16 A. Wo ź n i a k, O kaukaskich drogach Polaków, „Etnografi a Polska”, 1987, vol. 1, p. 231-236; 
idem, „Tygodnik Polski” – czasopismo tyfl iskiej Polonii, cz. I, „Etnografi a Polska”, 1991, vol. 1, 
p. 153-171; tegoż, „Tygodnik Polski” – czasopismo tyfl iskiej Polonii, cz. II, tamże, 1994, z. 1-2, 
s. 89-90; idem, „Tygodnik Polski” – nieznana karta z dziejów tyfl iskiej Polonii, „Pro Georgia”, 1991, 
vol. 1, p. 29-32; idem, Z badań nad Polonią gruzińską drugiej połowy XIX i początku XX wieku, „Et-
nografi a Polska”, 1996, vol. 1, p. 255-275; idem, Rodzina polonijna w Gruzji jako środowisko wycho-
wawcze w XIX i początku XX wieku, „Eastern Review”, 2000, No 4, p. 265-270; A. C h o d u b s k i, 
O Polonii kaukaskiej, „Atheneum”, vol. 2, 1998, p. 217-243; M. M ą d z i k, Stowarzyszenie „Dom 
Polski” w Tyfl isie (1907-1914), „Rocznik Polonijny”, 1981, vol. 2, p. 47-62. 
17 I. I h n a t o w i c z, Z badań nad kapitałem łódzkim na Kaukazie na przełomie XIX i XX wie-
ku, „Przegląd Historyczny”, 1963, vol. LIV, p. 594-596; A. Wo ź n i a k, Gruzińska wyprawa damy 
z kresów, ibidem, 1996, vol. 5, p. 7-19.

 The later stage, which is the period of partitions and the lack of politi-
cal sovereignty ending in Poland in 1918, is also poorly written about13: 
if one disregards diaries of people from military and cultural milieu14. 
There are papers concerning the forced conscription of Poles to the tsarist 
army and their consequent service in the Caucasian countries. The so cal-
led Tiopłyj Sibir was the region alternative to Siberia  where the Russians 
sent their political prisoners15. Some papers concern the forming of the 
Georgian Polish minority (Polonia), its social status and everyday life16. 
Some other papers deal with issues different than politics17, scientifi c 
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18 A. F u r i e r, Józef Chodźko 1800-1881. Polski badacz Kaukazu, Warszawa 2001; idem, Polskie 
badania geografi i Kaukazu od XVIII do XX wieku, [w:] Polacy w Gruzji, p. 139-158; idem, Lu-
dwik Młokosiewicz – badacz fl ory i fauny Kaukazu, „Przegląd Polonijny”, 1992, vol. 4, p. 177-188; 
A. C h o d u b s k i, Ludwik Młokosiewicz (1831-1909) – pionier badań fl ory i8 fauny Kaukazu, 
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1982, No 2, p. 421-428.
19 M. I n g l o t  SJ, Polacy piszący na Kaukazie w pierwszej połowie XIX w. Materiały do zagad-
nienia, „Pamiętnik Literacki”, 1957, vol. 1-2, p. 538-551; B. B a r a n o w s k i, Gruzja i Gruzini 
w twórczości Juliusza Strutyńskiego, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Caucasica, 1983, vol. 1, 
p. 5-21; M. Ż y w o w, Polscy poeci „kaukascy”. (Materiały biografi czne), „Pamiętnik Literacki”, 
1959, vol. 3-4, p. 561-584; E. L i j e w s k a, Szkice kaukaskie. O twórczości wygnańczej Władysława 
Strzelnickiego, Poznań 1998; A. Wo ź n i a k, Dobry Europejczyk w Tyfl isie. Śladami Artura Leista, 
„Pro Georgia”, 1998, vol. 7, p. 85-99.
20 J. K r y m u s k a, Zygmunt Waliszewski, Warszawa 1984; M. M ą d z i k, Działalność społeczno-
kulturalna i polityczna Polaków w Gruzji na przełomie XIX i XX wieku, Lublin 1987; D. O s s o w -
s k a, Znaki porozumienia. Mateusz Gralewski i Kazimierz Łapczyński wobec kultury gruzińskiej, [in:] 
Polacy w Gruzji, p. 171-188; H. J u s t y ń s k a, Historia polskich malarzy w Gruzji (na przełomie XIX 
i XX w.), [in:] Polacy w Gruzji. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, ed. by M. F i l i n a 
& J. P o r a y s k i - P o m s t a, Warszawa 2004, p. 71-75 [the longer version of this volume was publisher 
in Georgia under the title: 200 lat Polaków na Kaukazie. Stosunki polsko-gruzińskie, Tbilisi 2004].
21 T. T. C h m i e l e c k i, Gruziński katolicyzm w XIX i na początku XX wieku w świetle archiwów wa-
tykańskich, Toruń 1998; idem, Ksiądz Ioane Antoniszwili (1846-1912) – wybitna postać gruzińskiego ka-
tolicyzmu, „Pro Georgia”, 1999, vol. 8, p. 22-31; A. F u r i e r, Z historii katolickiego kościoła św. Piotra 
i Pawła w Tbilisi, „Przegląd Wschodni”, No 1, 1992/1993, p. 191-199; idem, Katolicy w Baku – między 
wiarą i polityką, [in:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, ed. 
by P. O l s z e w s k i & K. B o r k o w s k i, Piotrków Trybunalski 2008, p. 279-294; D. K o l b a j a 
(K o l b a i a), Kaukaska podróż ks. Józefa Suryna, początki prac duszpasterskich wśród żołnierzy pol-
skich na Zakaukaziu w XIX w., „Pro Georgia”, 1996, vol. 5, p. 18-21; M. M ą d z i k, Rzymskokatolickie To-
warzystwo Dobroczynne w Tyfl isie (1894-1905), „Annales UMCS”, 1986/1987, sectio F Historia, p. 155-167.
22 B. B a r a n o w s k i, K. B a r a n o w s k i, Polaków kaukaskie drogi, Łódź 1985; Polacy w kul-
turze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 roku, ed. by M. M ą d z i k, L. P i ą t k o w s k i & 
M. Z a k r z e w s k a - D u b a s o w a, Lublin 1990; M. O l s z e w s k a, Polacy w dziejach Kaukazu 
do 1914 r. (zarys problematyki), [in:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych, p. 161-172; A. C h o -
d u b s k i, Działalność cywilizacyjna Polaków na Kaukazie, „Cywilizacje w czasie i przestrzeni”, 
No 1, 1995, p. 65-77; idem, Specyfi czność wychodźstwa polskiego na Kaukazie w XIX i XX w., [in:] 
Migracje. Historia, kultura, ed. by J.E. Zamoyski, Warszawa 2002, p. 201-218; idem, Wkład Po-
laków w rozwój gospodarczy, społeczno-polityczny i kulturalny Kaukazu, [in:] Polska diaspora na 
Wschodzie, Łódź 2000, p. 227-240; M. M ą d z i k, Działalność społeczno-kulturalna i polityczna 
Polaków w Gruzji na przełomie XIX i XX wieku, Lublin 1987.
23 A. Wo ź n i a k, Gruzini w XIX-wiecznej Warszawie, „Pro Georgia”, 1992, vol. 2, p. 28-32; idem, 
Historia Gruzinów w Warszawie, [in:] 200 lat Polaków na Kaukazie. Stosunki polsko-gruzińskie, Tbilisi 
2004, p. 95-108 (in the Georgian language); idem, Gruziński wielkorządca w Warszawie. Rządy księcia 
Aleksandra Imeretyńskiego w Królestwie Polskim (1897-1999), „Pro Georgia”, 2004, vol. 11, p. 75-88.
24 A. C h o d u b s k i, Gruzja i Gruzini w recepcji Polaków w XIX i na początku XX w., [in:] Polacy 
w Gruzji, p. 109-138; D. O s s o w s k a, Obraz dziewiętnastowiecznego Tyfl isu w polskich relacjach, 
[in:] Polacy w Gruzji. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, p. 39-46.

cooperation18, literary studies19, cultural relationships (artistic currents)20, 
and, prominently, religious life of the two nations21. Most of the abovemen-
tioned papers concern the Polish minority in Georgia22 and very few the 
Georgian presence in Poland23 or how the Polish and the Georgian nations 
perceived each other24. There is virtually no records of when, why and how 
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25 H. B a g i ń s k i, Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920, Warszawa 1921 (p. 411-416); Krótki zarys 
dziejów Polskiej Centrali Wojskowej na Kaukazie i Brygady Kaukaskiej, Warszawa 1921; W. J a r e c k i, 
Tułacze polscy na ziemi kaukaskiej, [in:] Za kratami więzień i drutami obozów, vol. 1, Warszawa 1927, 
p. 182-188; T. K a ź m i e r s k i, Wojskowi Polacy w Rosji w czasie rewolucji 1917-1918, Warszawa 
1935; W. M a t e r s k i, Z dziejów polskiej obecności wojskowej na Zakaukaziu, [in:] Polacy w Gruzji. 
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, p. 86-90; idem, Polonel samchedrotha amierkawkasa-
mi kophnis istoriidan, [in:] Kolonelebis 200 tseli kawkasiami karthel-poloneri erthierthkawtirebi, Tbilisi 
2004, p. 109-118; idem, Polska akcja wojskowa w Gruzji i na Zakaukaziu (1917-1920), [in:] Międzymo-
rze. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. XIX i XX wiek, Warszawa 1995, p. 125-134.
26 M. M ą d z i k, Próby nawiązania stosunków politycznych między Polską a Gruzją w latach 1918-1921, 
“Rocznik Lubelski”, 1987/1988, vol. 29/30, p. 77-87; idem, Z historii politycznych stosunków polsko-gruziń-
skich w latach 1918-1921, „Pro Georgia”, 1991, vol. 1, p. 16-25; idem, Działalność przedstawicielstwa Rze-
czypospolitej Polskiej na Kaukazie w latach 1918-1920, [in:] Polacy w Gruzji, p. 245-262; W. M a t e r s k i, 
Georgia rediviva. Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych 1918-1921, Warszawa 1994; 
idem, Misja Tytusa Filipowicza w Tbilisi (kwiecień 1920 r.), „Pro Georgia”, 1991, vol. 1, p. 26-29; idem, 
Polsko-gruziński sojusz wojskowy 1920 r., [in:] Wojna polsko-sowiecka. Przebieg walk i tło międzynaro-
dowe, ed. by A. K o r y n, Warszawa 1991, p. 203-206; idem, The Establishing of Diplomatic Relations 
between the Second Polish Republic and the Republic of Georgia, [in:] Poles in Georgia, Warsaw 2010, 
p. 62-78; J. K n o p e k, Repatriacja polskich uchodźców cywilnych i wojskowych w Gruzji przez Grecję 
i Bliski wschód w latach 1920-1922, [in:] Polacy w Gruzji, p. 233-244.
27 W. M a t e r s k i, Nieznany epizod stosunków polsko-gruzińskich (1922 r.), „Pro Georgia”, 1996, 
vol. 5, p. 90-93; idem, Problem przyjęcia Republiki Gruzińskiej do Ligi Narodów, [in:] Narody 
i polityka, ed. by A. G r a b s k i & A. M a r k o w s k i, Warszawa 2010, p. 103-120; idem, Próba 
pozyskania poparcia władz RP dla powstania narodowowyzwoleńczego w Gruzji w 1924 roku, „Pro 
Georgia”, 2002/2003, vol. 9-10, p. 145-148.
28 R. K a r a b i n, Gruzińscy podchorążowie i ofi cerowie kontraktowi w Wojsku Polskim 1921-1939, 
„Pro Georgia”, 1994, vol. 4, p. 23-34; idem, Gruzińscy podchorążowie i ofi cerowie kontraktowi 

many people migrated from one country to the other; of the interdependen-
ce of Polish and Georgian socialist movements, and of how the Polish and 
the Georgian fraction cooperated in the Russian Duma, either. Little is also 
written about the relationships of Polish and Georgian independence mo-
vements during the World War II, the exception is the subject of the Polish 
army in Georgia at the time of the Russian Empire dissolution25. 
 The best researched area is the Polish-Georgian  relationships in the 
interwar period from November, 1918 when independence was regained 
to September, 1939 when the treaty of Versailles was broken. Most papers 
concerns the short-lived revived Georgian Republic (1918-1921)26, and 
after its fall, the political contacts of Poland and the Georgian émigré 
military and civilian elite27, which is not surprising taking into the consi-
deration the fact that the Polish and émigré Georgian governments did co-
operate in this  way. Their negotiations were about how to react when the 
economically absurd state, the Soviet Union was going to dissolve. The 
contacts were very practical: Poland helped to educate and train Georgian 
young offi cers (cadet schools for offi cers) and the Georgians were present 
in the Polish army28. Intellectual cooperation was equally important, both 
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w Wojsku Polskim, ibidem, 1997, vol. 6, p. 24-37; W. K o z ł o w s k i, Gruzińskie tropy. Rzecz 
o niektórych ofi cerach kontraktowych w armii II Rzeczypospolitej, ibidem, 1999, vol. 8, p. 33-42; 
W. M a t e r s k i, G r u z i n i  –  o f i c e r o w i e  k o n t r a k t o w i  Wo j s k a  P o l s k i e g o , 
ibidem, 2008, vol. 16, p. 14-29; C. Ż a k, Gruzińscy sojusznicy Polaków. Kilka uwag o ofi ce-
rach kontraktowych w służbie Rzeczypospolitej, „Niepodległość” 1995, vol. XLVII, p. 165-174; 
Z.G. K o w a l s k i, Najliczniejsza mniejszość. Gruzini, Azerowie i inni przedstawiciele narodów 
Kaukazu w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym, [in:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe 
w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, ed. by Z. K a r p u s & W. R e z m e r, Toruń 
2001, p. 178-185. The special issue of „Pro Georgia” was devoted to the contract offi cers: “Pro Georgia” – 
2008, vol. 16: Avowed Servants of Motherland Georgia Contract Offi cers of the Polish Army 1921-1944.
29 Such as: W. B ą c z k o w s k i, Prometeizm polski, Warszawa 1938; idem, Prometeizm na tle epoki. 
Wybrane fragmenty z historii ruchu, „Niepodległość”, 1984, No 17, p. 28-54; E. C h a r a s z k i e -
w i c z, Przebudowa wschodu Europy. Materiały do polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego w latach 
1893-1921, ibidem, 1955, No 5, p. 125-165 and 1974, No 9, p. 229-285; W. K a r p i ń s k i, Polski 
Prometeusz, „Zeszyty Historyczne”, 2003, vol. 147, p. 3-15; S. M i k u l i c z, Prometeizm w polityce 
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971; J. Z a l e w s k i, Kierunek „prometejski” w polityce i propa-
gandzie wojskowej II Rzeczypospolitej, [in:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych, s. 227-246. 
The proceedings of the session „The Promethean Movement – European Phenomenon” which took 
place In February, 2011 r. in Instytut Historii PAN  (The Institute of Hoistory of the Polish Academy 
of Science) are currently being published (ed. by M. K o r n a t).
30 W. C h o c i a n o w i c z, W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, Londyn 
1969; W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie – uzupełnienia i poprawki, Lon-
dyn 1972; I.P. M a j, Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-1939, Warszawa 2007; 
tegoż, Instytut Wschodni w Warszawie – zarys działalności, „Analecta”, 2002, vol. 1-2, p. 141-153; 
W. M a t e r s k i, Emigranci z Kaukazu w Polsce w okresie międzywojennym, [in:] Emigracja rosyj-
ska. Losy i idee, Łódź 2000, p. 161-171.
31 A. Wo ź n i a k, „Wschód i Polska” – przyczynek do dziejów emigracji gruzińskiej w Polsce 
w dwudziestoleciu międzywojennym, „Pro Georgia”, 1992, vol. 2, p. 52-56; L. P i ą t k o w s k i, Gru-
zja w publicystyce polskiej lat dwudziestych XX w., „Pro Georgia”, 1993, vol. 3, p. 27-31; idem, 
Gruzja w reportażach Jana Stanisława „Otmara” Bersona. „Gazeta Polska” 1934 r., ibidem, 1996, 
vol. 5, p. 57-62; M. B u j n o w s k a, Okruchy życia Kolonii Gruzińskiej w latach trzydziestych 
w Warszawie. Z albumów Jerzego Mamaładze, ibidem, 1996, vol. 5, p. 73-78.
32 For example: M. M ą d z i k, Dwie wizyty, „Pro Georgia”, 1992, vol. 2, p. 10-13; idem, Sprawa 
uznania przez Polskę Gruzji sowieckiej w 1923 r., „Pro Georgia”, 1998, vol. 7, p. 134-136; Kraj Za-
kaukaski w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej, ed. by A. F u r i e r, Poznań 1999; A. F u r i e r, 
Działania dyplomatyczne II Rzeczypospolitej na Kaukazie. Z historii stosunków dyplomatycznych 
Polski z Kaukazem, „Przegląd Wschodni”, 1998, vol. 3, p. 463-488; M. M ą d z i k, M. K r u s z y ń -
s k i, Polskie misje dyplomatyczne na Kaukazie w okresie międzywojennym, [in:] Kaukaz w stosun-
kach międzynarodowych, s. 199-216; W. S k ó r a, Ofi cerowie wojska polskiego w służbie konsularnej 
II Rzeczypospolitej (1926-1939), [w:] Siły zbrojne – polityka, ed. by P. Kurlenda and others, Toruń 
2005 (general consul in Tbilisi, compare Jerzy Tadeusz Kłopotowski).

Poland and Georgia shared their political ideas and both participated in 
the Promethean movement while the Polish Professors helped to educate 
Georgian intelligentsia. Both issues are much written about, the Prome-
thean movement is analyzed29 even more then the educational question30. 
Other issues are only marginally researched31. 
 Very little is known about Poles in the Soviet Georgia after 1921, 
only Polish diplomacy in the Soviet federation in general is researched32. 
Polish minority in the Soviet Georgia is studied but only within much 
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broader context of Polish minority in the Soviet Union and how the mo-
therland tried to help it33. A separate question is the scientifi c aspect of 
these contacts, all because of Grigol Peradze, a Georgian cultural studies 
specialist who was a Professor at the University of Warsaw and got killed 
by the Germans in Auschwitz (December, 6, 1942)34. His life and work 
were thoroughly discussed during the annual sessions at the University of 
Warsaw35, the results of his research were partly published in “Pro-Geor-
gia”36, and his collected works are currently being published37. 
 A very special time in the history of the Polish-Georgian relationships 
is the World War II. Nearly all  research concerns the fate of the Geor-
gians who lived in the Polish territory. As far as the German occupation 
is concerned historical papers describe the Georgian Colony in Poland, 
diffi cult choices its members had to make as well as the Georgian contract 
offi cers38 , their participation in the resistance and the Warsaw Uprising39, 
and their emigration to the Western countries. As far as the Soviet occu-
pation goes the historians write about how the members of the Georgian 
Colony, especially the contract offi cers40, were persecuted by the NKWD. 
Other issues are only marginally mentioned in the records41. 
 The post-war period of the “Polska lubelska” and, from 1952, the Pe-
ople’s Republic of Poland ending with the dissolution of the Yalta world 
33 E. K o ł o d z i e j, Dzieje Polonii w zarysie 1918-1939, Warszawa 1991; C. L u s i ń s k i, II Rzecz-
pospolita a Polonia 1922-1939, Warszawa 1998.
34 H. P a p r o c k i, Historia przygotowań do kanonizacji ojca Grzegorza Peradze, ibidem, 2007, 
vol. 15, p. 139-144; idem, Niektóre okoliczności aresztowania i pobytu w więzieniu Pawiak oraz 
w KL Auschwitz św. Archimandryty Grzegorza (Peradzego), „Pro Georgia”, 2010, vol. 20, p. 87-96. 
See to: „Pro Georgia”,  2006, t. 14: Żywot świętego męczennika Grzegorza archimandryty i nabo-
żeństwa do niego.
35 Until now nine annual international Georgian St. Grigol Peradze sessions under the patronage of Studium 
Europy Wschodniej (the East Europe Section), University of Warsaw were organized by dr Dawid Kolbaia.
36 „Pro Georgia”, 2006, vol. 13: St. Grigol (Peradze). Works, No 1; ibidem, 2008, vol. 17: St. Grigol 
(Peradze). Works, No 2.
37 Św. G. P e r a d z e, Dzieła zebrane, vol. I: O monastycyzmie gruzińskim. O liturgii gruzińskiej, 
ed. by H. P a p r o c k i, Warszawa 2010.
38 H. P a p r o c k i, Analiza dokumentów odnoszących się do sprawy aresztowania w 1939 r. w War-
szawie trzech Gruzinów, „Pro Georgia”, 1994, vol. 4, p. 64-77; J. G d a ń s k i, Zapomniani żołnierze 
Hitlera, Warszawa 2005.
39 M. P i e k a r s k i, Gruzini w Powstaniu Warszawskim, „Pro Georgia” 1998, vol. 7, p. 36-39.
40 Z. G a j o w n i c z e k, NKWD o Gruzinach – ofi cerach Wojska Polskiego, „Polska Zbrojna”, 
1993, No 207; W. M a t e r s k i, Jeszcze o Gruzinach – ofi cerach Wojska Polskiego, ibidem, 1993, 
No 220; idem, Rozpoznanie przez NKWD ZSRR Kolonii Gruzińskiej w Polsce (1939 r.), „Pro Geor-
gia”, 1994, vol. 4, p. 80-84; idem, Gruzini – ofi ary zbrodni katyńskiej (dokument z postsowieckiego 
zasobu archiwalnego), ibidem, 2004, vol. 11, p. 89-94.
41 A. G ł o w a c k i, O uchodźcach polskich w Gruzji w latach II wojny światowej, „Pro Georgia”, 
1992, vol. 2, p. 14-18; D. M a c i a k, Gruziński szlak w łączności zagranicznej Związku Walki Zbroj-
nej w czasie II wojny światowej, ibidem, 2007, vol. 15, p. 215-240.
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order (on the part of Poland) and the fall of the Soviet federation (on the 
part of Georgia) is not yet described in any monograph devoted to the 
bilateral relationships of the two countries42. Until the late 1980s Geo-
rgian matters were treated as a part of Polish-Soviet contacts. There are 
of course more specifi c publications but only as far the outcome of the 
World War is concerned43 and some other issues different than politics44; 
with very few exceptions45. Generally, in this period it is impossible 
to talk about Georgia as about a political subject, even in a restricted sen-
se defi ned by the Constitution of February 194446, as only Byelorussian 
Republic and Ukrainian  Republic took advantage of it. Yet there were 
journalistic reports showing Georgia for the Polish readers in the days 
of the People’s Republic of Poland47. 
 While talking about this period it is worth remembering the fi ction of 
Helena Amiradżibi-Stawińska, which I consider a part of Polish literatu-
re. Her books are not scholarly and yet offer an important, personal per-
spective to the Polish-Georgian relationships of the communist period48. 
The last twenty years, after the stormy period of the political changes in 
the late 1980s and early 1990s, is marked by the growing interest in the 
Georgian matters. It is too early to talk about the history of this period, 
though there appear very detailed studies49 and a lot of more journalistic 
42 Some of these issues are discussed in the popular book belonging to both Georgian and Polish 
historiography: W. H e n s e l, I. T a b a g u a, Gruzja wczoraj i dziś, Warszawa 1976.
43 For example: D. R o g u t, Akowcy wileńscy w obozie w Kutaisi, „Pro Georgia”, 1994, vol. 4, 
p. 35-41; idem, Polacy w sowieckim obozie kontrolno-fi ltracyjnym nr 0331 w Kutaisi (1945-1947), 
[in:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych, p. 247-260; Z. K a r p u s, M. Wo ł o s, Polityka 
władz komunistycznych wobec emigrantów gruzińskich na przykładzie sprawy mjra Józefa Zautasz-
wili, [in:] Opór społeczny i konspiracja w Województwie Pomorskim (Bydgoskim) w latach 1945-
1956, ed. by T. C h i n c i ń s k i & Z. K a r p u s, Bydgoszcz-Toruń 2007, p. 223-252.
44 M. K o s m a n, Recepcja twórczości Henryka Sienkiewicza w Gruzji, [in:] Polacy w Gruzji, 
p. 263-272; S. W d o w i a k, Żywy Kaukaz, Warszawa 1967; A. G ł o w a c k i, Badania-nauka-przy-
jaźń. Zarys historii współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Tbiliskiego, „Pro Georgia”, 
1998, vol. 7, p. 53-66; E. S z y m a ń s k i, Gruzińsko-polskie kontakty naukowe. Georgi W. Cereteli 
(21.X.1904-9.IX.1973), „Pro Georgia”, 1992, vol. 2, p. 33-37; A. F u r i e r, Profesor Mikołaj Kwini-
chidze – Gruzin z Poznania, ibidem, 1996, vol. 5, p. 82-89.
45 Such is the popular book by Wacław Kubacki devoted to Poles living in Georgia and the Cauca-
sian region: Malwy na Kaukazie, Warszawa 1969.
46 Giving back to the Soviet republics the right to enter direct diplomatic relations with other countries. 
47 G. i A. M i ł o s z o w i e, Kaukaz, Warszawa 1979; R. K a p u ś c i ń s k i, Kirgiz schodzi z ko-
nia, Warszawa 1974; idem, Zaproszenie do Gruzji, Warszawa 1983; R. K a r a ś, Wino Argonautów, 
[in:] Wino Argonautów i inne reportaże, Warszawa 1984, s. 56-77; G. S t r u m i ł ł o - M i ł o s z, 
Kaukaz i Zakaukazie, Warszawa 1981.
48 H. A m i r a d ż i b i, Słodkie życie księżniczki, Warszawa 1996; idem, Książka antykucharska, 
Warszawa 2007.
49 T.T. C h m i e l e c k i, Odrodzenie katolicyzmu w Gruzji po rozpadzie ZSRR, „Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne”, 1998, No 70, p. 315-329.

POLISH-GEORGIAN RELATIONSHIPS

Pro Georgia vol. 22.indd   221 20-06-2013   09:53:13



222

reports50, and popular accounts51. Mostly they describe the fate of Polish 
minority in Georgia, its genealogy, social status and national identity52. 
Many book-long journalistic reports on Georgia were published which 
can be the basis for more scientifi c research53.
 The biggest impediment for the development of Georgian studies in 
Poland is the very limited knowledge of the language on the part of Polish 
scholars. Without changing this it is quite impossible to conduct rese-
arch in Georgian archives, and, for the scholars interested in the Georgian 
Republic Government papers, in Nanterre, France54. Yet there is some 
hope for the future as a lot of research is currently done and the Georgian 
scholars grow interested in the issue of bilateral Polish-Georgian relation-
ships. 

50 Gruzja, Ośrodek Studiów Wschodnich [Center of Eastern Studies], Warszawa 1994;  P. B o -
r a w s k i, Stosunki polsko-gruzińskie w latach 1992-1993, „Pro Georgia”, 1993, vol. 3, p. 32-38; 
A. O c h a ł, Duszpasterstwo Polaków w Gruzji dzisiaj, [in:] Polacy w Gruzji, s. 313-322; J. Ś n i e -
ż y ń s k i, Z doświadczeń tbiliskiego duszpasterza, ibidem, p. 357-366; D. K n y s z - T o m a s z e w -
s k a, Literatura polska w Gruzji, czyli o dialogu kultur, [in:] Polacy w Gruzji. Materiały międzyna-
rodowej konferencji naukowej, p. 30-38; K. D ą b r o w s k i, Etapy rozwoju gospodarczego Gruzji 
w latach 1801-2004, Warszawa 2004.
51 Kaukaz w dobie globalizacji, ed. by A. F u r i e r, Poznań 2005; Źródła nienawiści. Konfl ikty et-
niczne w krajach postkomunistycznych, ed. by K. J a n i c k i, Kraków-Warszawa 2009.
52 A. Wo ź n i a k, Polacy w Republice Gruzińskiej, „Pro Georgia”, 1996, vol. 5, p. 50-53; P. B o -
r a w s k i, Polonia w Gruzji południowej, „Pro Georgia”, 1999, vol. 8, p. 46-48; J. D o b o s z y ń -
s k a, P. P r z e ś l a k i e w i c z, Wyprawa do Gruzji. Śladami polskich rodzin, „Pro Georgia”, 1998, 
vol. 7, p. 153-161; P. P r z e ś l a k i e w i c z, Tworzenie tożsamości przez Polaków z Gruzji Połu-
dniowej, [in:] Polacy w Gruzji, p. 273-278; idem, Wpływ kultury gruzińskiej na potomków Polaków 
w Gruzji Południowej, „Pro Georgia”, 1999, vol. 8, p. 49-74; J. D o b o s z y ń s k a, Wyobcowanie 
i drogi odnajdywania korzeni – na przykładzie tbiliskiego środowiska polonijnego, ibidem, p. 279-
288; idem, Mieszkańcy Tbilisi o polskich korzeniach. Obserwacje w okresie przemian społecznych 
i politycznych w Gruzji (1997-1998), „Pro Georgia”, 1999, vol. 8, p. 75-83; A. C h u d z i ń s k a, 
Polonia w Gruzji. Stosunki ofi cjalne między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Gruzji, [in:] Polacy 
w Gruzji. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, p. 108-112.
53 Compare for example: W. G ó r e c k i, Toast za przodków, Wołowiec 2010; idem, Planeta Kau-
kaz, Wołowiec 2010; D. P a r z y m i e s, Życie codzienne w Tbilisi, Warszawa 2004; A. D z i e w i t -
M e l l e r, M. M e l l e r, Gaumardżos! Opowieści z Gruzji, Warszawa 2011.
54 See: P. O l s z e w s k i, Archiwa gruzińskie w Nanterre i ich znaczenie dla poznania historii Gruzji 
w latach 1918-1921, „Pro Georgia”, 1996, vol. 5, p. 54-56.
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MICKIEWICZ NA KAUKAZIE
DZIEJE ZAGUBIONEGO RĘKOPISU 
–  PAN TADEUSZ  PO  GRUZIŃSKU

napisała Nina Taylor-Terlecka
Oxford

 O Adamie Mickiewiczu  ani słowa nie pisnę, bo nie ma potrzeby. 
Za to o Witali Ugrechelidze  wypada chociażby dwa zdania skreślić.
 Rodowity Gruzin, przybrany Polak, Witali Ugrechelidze-Ugorski 
(1902-1983) wywodził się z starej rodziny szlacheckiej, związanej 
w dawnych czasach z dworem królewskim. Urodził się w Kutaisi, na 
brzegach tej samej rzeki, którą płynęli ongiś Jazon i argonauci w wy-
prawie po Złote Runo. Do siódmego roku życia wychowywał się na wsi 
u mamki. Po ukończeniu Gruzińskiego Gimnazjum Szlacheckiego wstą-
pił do szkoły ofi cerskiej i wraz z równolatkami chwycił za broń, żeby 
walczyć o wolność dla kraju napadniętego przez bolszewików.
 Gdy bolszewicy rozgromili i zdziesiątkowali broniących swej nowo 
odzyskanej  niepodległości Gruzinów, udał się na emigrację  do Turcji, 
skąd na zaproszenie Marszałka Piłsudskiego wraz z innymi ofi cerami 
zawodowymi przybył do Polski w 1921 r.  Jako ofi cer 19. pułku ułanów 
bronił wschodniej granicy Polski, i tak skutecznie to robił – wedle rela-
cji córki – że okoliczne gosposie straszyły niesforne potomstwo „Czar-
nym Porucznikiem”, a Stalin imiennie zażądał, żeby został wydany 
w jego ręce. U książąt Bagrationów, również uciekinierów z Bolszewii, 
poznał polską niewiastę, którą niebawem poślubił. Przylatywał do niej 
w konkury awionetką ks. Sanguszki. Był świetnym kawalerzystą, wła-
ścicielem słynnego araba, uczestniczył w wyścigach konnych w kraju 
i za granicą. 
 Powiązawszy swoje losy z Polską, poznał wszystkie jej zakątki i tak 
się zadomowił, że stał się właściwie dwukulturowy. Jak sam wyznał: 
„W ciągu 25-letniego pobytu w Polsce poznałem cały Kraj od Bałtyku po 
Zaleszczyki, od Ostroga i Oszmiany po Śląsk. ... Zetknąłem się w czasie 
długich lat służby z wieloma dowódcami, będącymi wzorem cnót rycer-
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skich... Przywiązałem się zwłaszcza do chłopa polskiego, który impono-
wał mi swym przywiązaniem do Kraju, gościnnością i  serdecznością”.         
 Za wszystkie dowody przyjaźni i koleżeństwa okazane mu w przybra-
nej Ojczyźnie chciał się odwdzięczyć. Najpierw czynem zbrojnym: za 
kampanię wrześniową dostał Virtuti Militari. Zwolniony z obozu, dołą-
czył w Warszawie do ruchu oporu, dostarczał sprzęt wojenny do oddzia-
łów AK, organizował akcję zamachową i sabotażową, organizował obro-
nę przeciwpożarową,  kopał tunel pod domem dla ukrywania Żydów. Za 
młodu złożył ślub, że całe życie będzie zwalczać komunizm, tak że gdy 
na odprawie przed Powstaniem wydano rozkaz do współpracy z armią 
sowiecką, stanowczo odmówił  wykonywania go, mimo że groziło Mu to 
sądem wojennym. Po Powstaniu dostał się na lewych papierach do Włoch 
i  II-go Korpusu, potem zaś z armią generała Andersa  do Anglii.
 Na bruku londyńskim, pracując w fabryce czy zamiatając perony  
na stacji podziemnej Earls Court, emigrant wśród emigrantów, mieszkając 
z rodziną w jednym obskurnym pokoiku, powziął pomysł, żeby tłuma-
czyć na swój język ojczysty Pana Tadeusza. Staropolska obyczajowość 
odzwierciedlana w poemacie pod wielu względami przypominała mu 
dawne obyczaje gruzińskie. W lekturze odkrywał na każdym kroku pokre-
wieństwa i podobieństwa: stary rytuał odchodzącego już świata patriar-
chalnego; kostium szlachecki; przysłowiową gościnność; wszechwładzę 
nauki o grzeczności;  upodobanie do ucztowania oraz skłonność do gawę-
dziarstwa i wypijania nieustannych toastów, ukraszonych kwiecistymi, 
okrągłościowo-barokowymi oracjami. A także pasję do polowania, które 
w podporządkowanej carom Gruzji pozwalało utrzymać formę fi zyczną 
i zastępowało działalność wojenną. Praca przekładowa stanowiła uciecz-
kę od londyńskiej szarzyzny, jeśli nie odzyskanie własnego gniazda ro-
dowego. W wolnych chwilach sporo się udzielał w życiu kulturalnym kół 
emigracyjnych. Był znaną i barwną postacią w środowisku.
 Pan Witalis był rozmiłowany w historii i literaturze ojczystej. Gruzi-
ni mają własny epos, średniowieczny, bo XII-XIII-wieczny, a duchowo 
równocześnie odrodzeniowy i romantyczny, epos rycerski  i na wskroś 
chrześcijański Witeź w lamparciej skórze Szoty Rustawelego (przekład 
Jerzego Zagórskiego p.t. Rycerz w tygrysiej skórze kupiłam w latach 80. 
w antykwariacie na Żelaznej.) Mają również bogaty skarbiec folkloru, 
dawnych ludowych tradycji i legend. Przyszły tłumacz Mickiewicza wy-
niósł z krainy dzieciństwa i młodości duży zasób starych klechd, podań 
gminu, pieśni ludowych, wiedzy o zabobonach i zwierzeniach wieśnia-
ków, także szeroką wiedzę o botanice i zielarstwie, o całej tej przyrodzie, 

NINA TAYLOR-TERLECKA

Pro Georgia vol. 22.indd   224 20-06-2013   09:53:13



225

poznanej kiedyś u mamki.  Zaliczył sobie także lekturę  sienkiewiczow-
skiej Trylogii.
 W 1955 r., z okazji 100-lecia śmierci Adama Mickiewicza, polski 
Londyn, a ściślej Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Związek Pi-
sarzy Polskich na Obczyźnie z udziałem Radia Wolna Europa w Mona-
chium, przystąpił do odpowiednich obchodów. Nad Tamizą powstawa-
ły wówczas dwa nowe przekłady arcypoematu: na angielski Kennetha 
Mackenzie’ego i na gruziński pana Witalisa. Nadmierna liczba imprez 
związanych z rocznicą spowodowała, że niektóre spotkania przerzucono 
na następny rok. Wieczór pod hasłem „Najnowsi tłumacze Mickiewicza” 
odbył się w lutym 1956 r. w Instytucie Sikorskiego. Zgromadzona tam 
publiczność słuchała, jak Mackenzie i Ugrechelidze odczytują urywki 
swoich przekładów. Przewodniczył Tymon Terlecki, z oryginału czytała 
Tola Korian. Trzecią ofertę dla smakoszy stanowił nowy przekład francu-
ski Mariana Pankowskiego. Egzotyczny rękopis pokazano na wystawie 
mickiewiczowskiej w Fawley Court. Ukazało się parę notatek prasowych, 
dla przyszłych badaczy raczej mylących, rękopis oddano pod opiekę któ-
rejś z instytucji emigracyjnych – zapadła cisza. Żyjąca swoimi sprawami 
rodzina o rękopisie pozapominała, a Ugrechelidze zmarł w 1983 r. Gdy 
zmieniła się sytuacja polityczna w Gruzji po rozpadzie Związku Radziec-
kiego, odezwała się rodzina z Tbilisi, wyraziła żywe zainteresowanie 
przekładem.  
 A tu Córka tłumacza w kłopocie: zgłaszała się do kolejnych instytucji emi-
gracyjnych, nikt nic nie wiedział o losie rękopisu. W tym kafkowskim mętliku 
przestała ufać własnej pamięci i po wielu staraniach dała za wygraną.  
 Kilka lat później z okazji 200-lecia urodzin Mickiewicza w 1998 r.  
londyński „Tydzień Polski” (nr z 25 kwietnia 1998) oraz nowojorski 
„Przegląd Polski” ogłosiły mój artykuł Rok Mickiewiczowski przed pół-
wieczem, gdzie była skąpa wzmianka o tym, że na wieczorze Związku 
Pisarzy w 1956 r. odczytano fragmenty przekładu gruzińskiego. Zaalar-
mowana przez przyjaciółkę, oddaną czytelniczkę „Tygodnia”, Córka Tłu-
macza poczuła, że wreszcie ma rzeczowy dowód, że skoro wieczór się 
odbył, to i przekład musi jednak istnieć. Gdy zgłosiła się przez redakcję, 
zadała jedno pytanie: „Pani Nino, gdzie jest ten rękopis?”
 Pojęcia nie miałam. Ani Biblioteka Polska w Londynie, ani polskie 
instytucje w Nowym Jorku, do których dzwoniłam, nic nie wiedzia-
ły, bo nie mogły wiedzieć. Byłam bezradna. To co się wówczas stało, 
usprawiedliwia chyba bałagan i wskazuje na immanentną logikę chaosu. 
Otóż w pewnej chwili,  w moim niebotycznym bałaganie, wśród sto-

DZIEJE ZAGUBIONEGO RĘKOPISU

Pro Georgia vol. 22.indd   225 20-06-2013   09:53:13



226

sów zakurzonych papierów zalegających podłogę i książek czekających 
w kolejce na puste miejsce na półce, przykuł moją uwagę tom korespon-
dencji Marii Danilewiczowej i Stanisława Pigonia. Chociaż są bardziej 
kuszące lektury, wzięłam bez premedytacji do rąk, żeby wreszcie znaleźć 
miejsce. Wnet stał się mały cud: książka sama się otworzyła na stronie, 
gdzie w liście z 20 lutego 1959 bibliotekarka informuje mickiewiczolo-
ga o gruzińskim rękopisie Pana Tadeusza, przekazanym Bibliotece za 
pośrednictwem Mieczysława Giergielewicza, i z fachową rzetelnością 
podaje sygnaturę. Tym razem przyszedłszy do Biblioteki Polskiej w PO-
SK-u, podałam na rewersie tylko sygnaturę, bez nazwiska czy tytułu. 
To starczyło, żeby zagubiony rękopis stał się rzeczywistością. Pojawiła 
się wcześniej umówiona p. Aka, która sprawę przejęła  w swoje ręce. 
 Z dziejów odnalezionego manuskryptu wynika niejedna nauka: dla 
bibliotekarzy, dla piszących listów, dla autorów notatek prasowych, ow-
szem, ale także dla bałaganiarzy wszelkiej maści. Pozwala też na zabawę 
w gdybanie: gdyby nie ten wieczór lutowy, na którym Ugrechelidze od-
czytał część przekładu, gdyby nie wzmianki w prasie, artykuł w „Tygo-
dniu Polskim”, akrybia Danilewiczowej, a także wszechwładny żywioł 
– bałagan, trudno zawyrokować, jaki byłby los tego manuskryptu.  Choć 
warto też czasem robić porządki.
 Sprawa wydawnicza się potem nieco przeciągała. Tu powiem tyl-
ko na marginesie, gwoli pamięci historycznej, że jeszcze w 2003 roku 
Marek Karp wyraził gorącą chęć zapośredniczenia i udzielenia pomo-
cy – chciał od razu zadzwonić do ambasady w Tbilisi. Ale wciąż trwały 
wstępne prace redakcyjne. O kolejnych perypetiach i  trudnościach naj-
lepiej wie Córka, która przy pomocy Kuzyna, a potem i ofi arnych pasjo-
natów-naukowców, razem doprowadzili do mety. Spiritus movens całego 
pięknego wydania książkowego był właściwie profesor Dawid Kolbaia, 
historyk-mediewista na Uniwersytecie Warszawskim, specjalista w dzie-
jach kościoła gruzińskiego. Przygotował do druku, zabiegał o fundusze 
i spowodował, że książka została wydana wspólnie przez Studium Euro-
py Wschodniej  UW i wrocławskie Ossolineum.  
 Wydanie Pana Tadeusza po gruzińsku jest dla mnie osobiście wielkim 
świętem, łączy bowiem dwie moje pasje życiowe. To inwokacja Pana 
Tadeusza w angielskim przekładzie Kennetha Mackenzie’go zadecydo-
wała o moim przyszłym życiu, o mojej polonistyce, o moim Wielkim 
Księstwie Litewskim. Ale znacznie wcześniej dopadł mnie Kaukaz. 
Było to tuż po maturze, gdy po pierwszej lekcji rosyjskiego dla ćwicze-
nia azbuki znalazłam w domu należące do młodszej siostry grube tomi-
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sko wierszy Lermontowa. Trafi łam na początek Kawkazskogo plennika. 
I sylabizowałam: W bol’szom aulie. Zostałam momentalnie zauroczona. 
Po kilku dniach, nie doczekawszy się lekcji o czasownikach zwrotnych, 
zabrałam się do Mtsyri – i odkryłam krainę, gdzie

   […]   cливаяcя, шумят,
   Oбнявшиcь,  будто две  cecтpы,
   Cтpyи Apaгвы  и Kypы […]

 I dalej te wiekopomne słowa, jak to po dobrowolnym przyłączeniu do 
carskiej Rosji:

   И божья  блaгoдaть coшлa
   Ha  Гpyзию! Oнa цвeлa
   C тex пор  в  тeни cвoиx caдoв,
   He oпacaяcя   вpaгoв,
   Зa  гpaнью  дpyжecкиx  штыxoв.

   Oднaжды  pyccкий  гeнepaл….

   I upajałam się  krajobrazem górskim.

   Kpyгoм мeня   цвeл божий caд

   Дepжa кувшин  нaд гoлoвoй
   Гpyзинка yзкoю тpoпой 
   Cxoдилa к  бepeгy. 

   Cчacтливый,  пышный  кpaй  зeмли!

   Potem doleciał Печальный  демон, дуx изгнания –

   Bыcoкий дoм,  шиpoкий  двоp
   Ceдой Гyдaл ceбe  пocтpoил […]

   Пoкpытa  бeлoю  чaдpoй,
   Kняжнa  Taмapa  мoлoдaя
   K Apaгвe  xoдит зa  вoдой 
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 Później, ale też zanim poszłam na polonistykę, zetknęłam się z ogromną 
dziewiętnastowieczną literaturą podróżniczą o Kaukazie. Stosunki polsko-
gruzińskie sięgają dawnych czasów, uległy znacznym zagęszczeniu po po-
wstaniach.  W XIX wieku prawie nie było rodziny w Polsce, która by nie 
miała krewnego na Kaukazie. Aż roiło się od polskich geometrów, inżynie-
rów lądowych, orientalistów i tłumaczy, naukowców, botaników, literatów 
minorum gentium, ofi cerów koniecznie z fantazją. Robotami drogowymi 
kierowali warszawscy Żydzi, Polak też był asystentem wypychacza ptaków 
w muzeum w Tbilisi. W całym kaukaskim korpusie Polacy mieli jedyny 
księgozbiór. W pewnym okresie stanowili półtora procent  ludności Tbilisi. 
W Boże Ciało udawali się razem z Gruzinami i ormiańskimi katolikami 
na katolicki cmentarz na przedmieściu Sololaki, gdzie z czterech ołtarzy 
odczytywano cztery Ewangelie w czterech językach.  
 I Anglicy podróżnicy spotykali Polaków na każdym kroku, zatrudniali 
ich jako służących, przewodników i tłumaczy. Notowali, jak to 10-12 letni 
chłopcy byli zesłani i zwerbowani tysiącami.  I różnie się zachowywali 
nasi rodacy. W  swych relacjach Anglicy zwracali uwagę, jak hrabia Potoc-
ki elegancko uczestniczy w kadrylach na balu u gubernatora. Pułkownik 
Ernest Rzewuski, przywódca umańskiego pułku Kozaków, wcielał jeszcze 
inny model romantyczny. Ubrany w czerkieskę i biały beszmet, obwieszo-
ny orderami, nosząc przy sobie cały arsenał broni, opowiadał niezliczone 
opowieści o miłości i wojnie, w których sam z reguły odgrywał najbardziej 
bohaterską rolę. Ale Polacy na Kaukazie  mieli jeszcze inne sposoby pil-
nowania tradycji narodowej. Zesłani uczniowie z Kroż spisali wspomnie-
nia. Biwakując pod katedrą w Mccheta, wojskowi gotowali sobie krup-
nik, barszcz, kaszę z śmietanką i  pierożki nadziane serem. Niektórzy po 
odbyciu służby wojskowej osiedlili się na roli i stwarzali rodzinną oazę 
zachodniego modelu życia. Inni, żeby chronić polskość przed zakusami 
karierowiczostwa dezerterowali;  uciekali w góry, dołączali do góralskich 
miatieżników albo żenili się z pięknymi góralkami. Natomiast w słynnym 
gimnazjum w Kutaisi, do którego swego czasu uczęszczali nie tylko gru-
zińscy pisarze Georgi Tsereteli, książę Akaki Tsereteli i Niko Lordkipani-
dze, ale także poeta Majakowski, niejaki Rodziewicz, polski zesłaniec, był 
jedynym luminarzem oświaty. Zasiewał ziarna wallenrodyzmu i zapalał 
mózgi uczniów z czwartego roku, wygłaszając wykłady o utraconej nie-
podległości. Po czym, w stanie skrajnej rozpaczy i pewnie zamroczenia 
alkoholowego, zadzierzyście tańczył rodzimego mazura w klasie.
 Z tych licznych lektur trzy miejsca zachowały dla mnie szczególną ma-
gię:  wieś Bodbe nad doliną Alazani w Kachetii, gdzie leżą szczątki patronki 
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Gruzji, św. Niny Równoapostolskiej, siostry stryjecznej św. Jerzego z Kapa-
docji, czyli Tetri Giorgi, oraz pobliska wieś Mirzaani, gdzie urodził się Niko 
Pirosmaniszwili. A w krainie północno-zachodniej wciąż mami i woła, na-
wiedza jak w malignie, dzika Swanecja, gdzie jakiś dew o nadprzyrodzonej 
sile widocznie zabawił się, przewracając potężne masywy do góry nogami. 
I surrealistyczna Uszba przypomina szwajcarski Matterhorn wywrócony na 
opak, stoi bowiem na swym spiczastym wierzchołku, a szerokie podnóże aż 
wisi w powietrzu  na urągowisko wszystkim siłom ciężkości. 
 Promocja odbyła się w lipcu 2011 roku w Warszawie w ramach 
konferencji międzynarodowej, zorganizowanej przez Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 20-letniej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez kraje postsowieckie. Została uświet-
niona obecnością  przedstawiciela ambasady Gruzji w Polsce, p. Nino 
Szekriladze, dyrektora Jana Malickiego, Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego, dr Adolfa Juzwenko, dyrektora Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, ks. Henryka Paprockiego z Polskiego Au-
tokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Warszawie oraz trzech poko-
leń rodu Ugrechelidzów: Córki, Wnuka i Prawnuczki. 
 Spotkanie to stanowiło szczególne święto przeszczepienia dwu kultur. 
W XIX wieku co druga rodzina w Polsce miała swego krewnego na Kau-
kazie, tam między innymi wylądowali uczniowie z Kroż. Jeden z zesłań-
ców najpełniej przedstawia organiczną więź kultury polskiej i gruzińskiej. 
Kazimierz Łapczyński spisał wspomnienia z Kaukazu, a potem – łącząc  
w sobie ducha Mickiewicza i ducha Rustawelego – ogłosił studium o fl orze 
w Panu Tadeuszu i  tłumaczył po części wielki epos Rustawelego.         
 Promocja przekładu odbędzie się w Tbilisi na jesieni. Trzeba założyć, 
że Sędzia i Podkomorzy zadomowią się u swych nowych czytelników, że 
już wychylają turzy róg lub Azarpesz, śpiewają pieśni biesiadne Alaverdi 
i Mrawalżamier, gustują w egzotycznym dźwięku Czonguri i Orototo. 
Karczma – duchan – tak jak sesja naukowa – to miejsce spotkań. Oczyma 
duszy można sobie wyobrazić, jak w przydrożnym duchanie, prowadzo-
nym przez Mikitana-Jankiela, duch Adama unosi się nad oparami szla-
chetnych trunków, styka się z duchem Szoty Rustawelego, którego głos 
sprzed wieków wciąż odzywa się echem:

   А  тебя прошу  как  друга
   В  том  взаимная  заслуга
   Будем  помнить  друг  про  друга
   Небо  в небе,  Бог  есть Бог.
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DYSKUSJE O „CZYSTYM ISLAMIE” 
WŚRÓD KISTYŃSKICH MUZUŁMANÓW 

Z WĄWOZU1 PANKISI2

napisała Anna Iskra
Warszawa

 Kistowie zamieszkują Wąwóz Pankisi w Gruzji, położony w re-
jonie achmeckim, na południe od granicy z Czeczenią. Ich przodkami 
są Czeczeni i Ingusze, którzy w XIX w. rozpoczęli masową migrację do 
Wąwozu. Przyjmuje się, że główna fala migracyjna do Pankisi przypada 
między latami 30. a 80. XIX w. Natomiast pierwsze wzmianki o ludności 
wajnachskiej3 zamieszkującej ten obszar pojawiają się w prasie gruziń-
skiej dopiero w latach 80. XIX w.4 W Pankisi mieszka obecnie ok. 5 tys. 
Kistów5. Posługują się oni spokrewnionym z językiem czeczeńskim dia-
lektem kistyńskim, w którym widoczne są również naleciałości z języka 
gruzińskiego. Z tej przyczyny, jak również z racji sąsiedztwa ludności 
gruzińskiej (przede wszystkim gruzińskich górali Tuszynów, z którymi 
zaczęli dzielić zwyczaje takie jak biesiadowanie połączone ze spożywa-
niem wina czy udział w ceremonii pogrzebowej panichida), nazywani 
są czasem potocznie „gruzińskimi Czeczenami”. 
 Kistowie nominalnie określani są jako muzułmanie sunnici ze szkoły 
hanafi ckiej. Miejscowy system religijny można określić jako islam lu-
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1 Tradycyjna nazwa „Wąwóz” jest w przypadku Pankisi myląca. W rzeczywistości jest to długa 
na 10 km dolina. Jednak ze względu na powszechne stosowanie określenia „Wąwóz”, postanowiłam 
zachować tę formę. 
2 Artykuł powstał na podstawie pracy licencjackiej o tym samym tytule napisanej w Instytucie Etno-
logii i Antropologii Kulturowej (IEiAK) na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem dr. Łukasza 
Smyrskiego i obronionej w 2009 r.
3 Czecz. wajnax – „my, ludzie” jest to zbiorczy etnonim określający Czeczenów i Inguszy. Por. B. S t r u -
m i ń s k i, Czeczenia – Iczkeria okiem językoznawcy: esej naukowo – polityczny, Warszawa 2005.
4 Zob. S. K u r t s i k i d z e, V. C h i k o w a n i, Georgia’s Pankisi Gorge: An ethnographic survey, 
Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies, http://escholarship.org/uc/item/64d7v9hj#pa-
ge-1 (odczyt z dnia 23 marca 2012).
5 Dane z 2002 r. Zob.  Por. S. K u r t s i k i d z e, V. C h i k o w a n i, Georgia’s Pankisi Gorge: 
An ethnographic survey, Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies, http://escholarship.org/
uc/item/64d7v9hj#page-1 (odczyt z dnia 23 marca 2012).
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6 Purytański i fundamentalistyczny ruch wahhabitów zaczął kształtować się w XVIII w. w rejonie 
Zatoki Perskiej. Jego inicjatorem był sunnita Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. Głosił on naukę o je-
dynobóstwie, zwracając się tym samym przeciwko wszelkim formom politeizmu oraz nowinkarstwu 
religijnemu. Zwracał również uwagę na konieczność powrotu do źródeł islamu – Koranu i Sunny 
(spisanej Tradycji Proroka). Kontynuatorzy jego myśli postulują wprowadzenie szariatu zamiast 
miejscowych systemów prawnych oraz zwalczają mistycyzm muzułmański (sufi zm). Potępiają oni 
kult świętych oraz świętych miejsc (z wyjątkiem Mekki i Medyny), jak również podkreślają człowie-
czy aspekt natury Mahometa. Wahhabizm (określany także jako salafi jja czy salafi zm) jest ofi cjalną 
doktryną Arabii Saudyjskiej, która stara się propagować ją w świecie islamu. Por. M. D z i e k a n, 
Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007, s. 105-106. Z racji specyfi cznych znaczeń przy-
pisywanych w Pankisi sformułowaniu „wahhabita”i pozostających w bardzo luźnym związku z rozu-
mieniem tego pojęcia przez historyków i religioznawców, opatrywać je będę zawsze cudzysłowem. 
W dalszej części artykułu zostaną szczegółowo wyjaśnione motywy tej decyzji.
7 Por. S. K u r t s i k i d z e,V. C h i k o w a n i, Georgia’s Pankisi Gorge: An ethnographic survey, 
Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies, http://bps.berkeley.edu/publications/2002_03-
kurt.pdf (odczyt z dnia 30 listopada 2008).

dowy, który charakteryzuje się wyraźnymi wpływami lokalnego prawa 
zwyczajowego (adatu), struktury rodowej, elementów kistyńskiej oby-
czajowości, a także innych religii (przede wszystkim chrześcijaństwa). 
Religijność Kistów w Pankisi uległa wielu przemianom na skutek od-
działywania czynników zewnętrznych – chrystianizacji pod wpływem 
Gruzinów, polityki ateizacji w czasach władzy sowieckiej czy wreszcie 
islamu fundamentalistycznego („wahhabickiego”6), który przeniknął do 
Wąwozu wraz z napływem czeczeńskich uchodźców. Największa fala 
migracyjna z Czeczenii miała miejsce w latach 1999 - 2000 i znacznie 
wpłynęła na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej mieszkańców, wzrost 
przestępczości oraz pojawienie się różnorodnych napięć między lokalną 
ludnością a uchodźcami. W tym samym okresie miał miejsce wzrost ak-
tywności misjonarzy z krajów arabskich (głównie Arabii Saudyjskiej), 
określanych jako „wahhabici”. Nawoływali oni do „oczyszczenia” isla-
mu Kistów z elementów lokalnego prawa i obyczajowości, a tym samym 
powrotu do religii, takiej jaka była w „czasach Proroka”. W krótkim 
czasie udało im się zgromadzić wokół siebie zwolenników, wśród któ-
rych dominowała młodzież. Wraz z „wahhabitami” pojawił się w Pankisi 
zagraniczny kapitał. W latach 1996 – 2002 w Wąwozie wzniesione zo-
stały cztery nowe meczety – środki na ich budowę pochodziły z Arabii 
Saudyjskiej. Największy z nich stoi we wsi Duisi. Oprócz tego „wah-
habici” organizowali lekcje języka arabskiego oraz fi nansowali wyjaz-
dy młodych mężczyzn na studia religijne do krajów arabskich, głównie 
Arabii Saudyjskiej i Syrii7. Pod wpływem opisanych wyżej przemian 
w życiu religijnym kistyńskich muzułmanów pojawiły się nowe napięcia, 
najwyraźniej wyrażające się w wykształceniu się podziału na „tradycjo-
nalistów” (kontynuujących istniejące wcześniej na tym obszarze formy 
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religijności muzułmańskiej)  oraz tzw. „nowych muzułmanów” (określa-
nych czasem przez „tradycjonalistów” jako „wahhabici”, nawet jeżeli nic 
nie wskazuje na jakiekolwiek powiązania z tym ruchem – określenie to 
ma w ich ustach charakter pejoratywny).
 Z Kistami z Pankisi zetknęłam się po raz pierwszy we wrześniu 
2007 r., podczas studenckiego wyjazdu badawczego do Gruzji. Do Wą-
wozu przyjechałam ponownie w październiku 2008 r. Moje drugie ba-
dania terenowe przypadły w dużej części na okres ramadanu, a więc 
miesiąc, który – przynajmniej w teorii – jest dla muzułmanów czasem 
szczególnego wzmożenia manifestacji uczuć religijnych. Bardzo szyb-
ko moją uwagę zwrócił fakt, że niewielu spośród miejscowych muzuł-
manów bierze czynny udział w spotkaniach i zbiorowych modlitwach 
bractw sufi ckich. Szczęśliwie złożyło się, że zamieszkałam w domu, 
gdzie zbierają się członkowie męskiego i żeńskiego bractwa nakszban-
dijja, więc codziennie mogłam obserwować ile osób i kto przychodzi 
wspólnie się modlić. Oprócz tego odwiedzałam też oczywiście inne 
domy modlitwy. Zauważyłam, że miurydzi (członkowie bractw sufi c-
kich) to obecnie w przeważającej części ludzie starsi – młode pokolenie 
przejawia niewielkie zainteresowanie ich działalnością. Alternatywą 
dla młodych ludzi stał się fundamentalistyczny8 islam, przez niektórych 
nazywany „wahhabickim”, który pojawił się w Pankisi wraz z napły-
wem uchodźców w trakcie drugiej wojny czeczeńskiej. Z początku za-
interesował mnie sam wątek polaryzacji w życiu religijnym Kistów po 
pojawieniu się „wahhabitów”. Stopniowo zdałam sobie jednak sprawę 
z tego, że konfl iktu na tle religijnym w Pankisi nie można przedstawiać 
na zasadzie rywalizacji dwóch grup, ponieważ istnieje szereg stanowisk 
pośrednich między byciem „tradycyjnym” muzułmaninem – miurydem 
i „wahhabitą”. Jednocześnie moją uwagę zwróciło co innego - prak-
tycznie w każdym wywiadzie dotyczącym religii wcześniej czy później 
pojawiały się sformułowania: „czysty islam”, „prawdziwy islam”, „czy-
ści muzułmanie” oraz ich przeciwieństwa: „islam skażony”, „niepraw-
dziwy islam”, „nieczyści muzułmanie”. W przypadku ludzi związanych 
z „nurtem fundamentalistycznym”, stosowanie tego typu sformułowań 
nie było zaskakujące. Nie spodziewałam się natomiast, że tą samą reto-
ryką będą posługiwać się „tradycyjni” muzułmanie, określając „swój” 
islam jako „czysty”, a „wahhabicki” – jako „skażony”. Z biegiem czasu 
zaczęłam coraz bardziej zastanawiać się nad przyczynami i znaczeniem 
8 „Fundamentalistyczny” w podanym wcześniej  znaczeniu „odnowy”, polegającej na powrocie do 
źródeł islamu.
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wykorzystywania przez kistyńskich muzułmanów tego rodzaju reto-
ryki. Już po niedługim czasie stało się dla mnie jasne, że stosowanie 
pojęcia „czystego islamu” – zarówno przez „tradycyjnych” jak i „or-
todoksyjnych” muzułmanów – ma znaczenie nie tylko na płaszczyźnie 
stricte religijnej, lecz także w życiu społecznym, w tym w stosunkach 
rodzinnych. Zdałam sobie sprawę, że obie grupy, mówiąc o „czystym 
islamie”, w rzeczywistości odnoszą się do czegoś innego. Porównując 
i analizując różne konteksty stosowania tego pojęcia przez miejscowych 
muzułmanów, chciałam dowiedzieć się dlaczego i w jakim celu może 
być ono stosowane przez Kistów.
 Podstawą źródłową dla mojej pracy była analiza 25 wywiadów 
przeprowadzonych z Kistami podczas dwóch wyjazdów na prakty-
ki terenowe w Wąwozie Pankisi. Wśród nich znaleźli się mężczyźni 
i kobiety w wieku 35 – 88 lat zamieszkujący wsie Duisi, Omalo 
i Dżokolo. Na początku pewnym utrudnieniem była moja nieznajomość 
języka czeczeńskiego oraz niedostateczna znajomość gruzińskiego. 
Z tego względu wszystkie wywiady przeprowadzone zostały w języku 
rosyjskim. Z uwagi na różną znajomość tego języka wśród Kistów, 
w sześciu przypadkach musiałam skorzystać z pomocy tłumacza. 
W doborze rozmówców istotne było dla mnie kryterium różnorodno-
ści. Ważnymi informatorami okazali się ludzie blisko związani z brac-
twami sufi ckimi (czterech tamadów, turak oraz zwykli uczestnicy ry-
tuałów hadżi wirdu, szejch wirdu oraz dagestańskiego wirdu), a także 
imam Wąwozu Pankisi, nieuznawany przez „nowych muzułmanów”. 
Dowiedziałam od nich się bardzo wiele o historii islamu na tym ob-
szarze oraz uzyskałam wyczerpujące wyjaśnienia lokalnych praktyk 
religijnych oraz struktury i funkcjonowania bractw sufi ckich wśród 
Kistów. Dużo czasu spędziłam także na rozmowach z „nowymi mu-
zułmanami”, którzy przedstawili mi własne krytyczne spojrzenie na 
charakter miejscowej religijności. Rozmawiając o „czystym islamie” 
na początku starałam się nie nawiązywać wprost do tego pojęcia. Uni-
kałam pytań typu: „Co to jest czysty islam?” albo „Kim jest czysty mu-
zułmanin?”. Prowadziłam raczej swobodną rozmowę na tematy zwią-
zane z miejscową religijnością. Mimo tego każdy rozmówca prędzej 
czy później sam wprowadzał do rozmowy wątek „czystego islamu”. 
Fakt, że ten temat pojawiał się w wywiadach często i z inicjatywy 
samych Kistów, umocnił we mnie przekonanie, że jest to istotne dla 
nich zagadnienie. Równolegle z robieniem wywiadów, prowadziłam 
notatki terenowe, szczególnie bacznie obserwując praktyki religijne 
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9 Oprócz prywatnego świętowania w gronie rodzinnym, część „tradycyjnych” muzułmanów, w tym 
miurydzi z bractw sufi ckich, zebrała się w domu rodziny Bagakaszwili, gdzie mieszkałam, żeby 
wspólnie się modlić  i odprawić rytuał dzikru. Potem odwiedzili oni kilka domów należących do 
cieszących się szacunkiem rodzin, które sympatyzują z miejscowymi bractwami sufi ckimi. W tych 
obchodach nie uczestniczyło wiele ludzi i byli to przede wszystkim ludzie starsi. Natomiast „nowi 
muzułmanie” zorganizowali wielki festyn w ruinach starego amfi teatru w okolicach wsi Duisi, gdzie 
odbywały się konkursy recytacji Koranu, zawody sportowe (zapasy i wyścigi konne) oraz wspólne 
biesiady przy długich stołach. Uczestników tych obchodów było o wiele więcej i zdecydowanie do-
minowali wśród nich ludzie młodzi. Wielu z mężczyzn miało brody oraz nosiło charakterystycznie 
zawinięte spodnie, a wśród kobiet duża część miała na sobie hidżab. 
10 Samo słowo wymaga dłuższego wyjaśnienia: Sufi zm (arab. tasawwuf) jest nurtem religijnym 
w islamie, który, posługując się zachodnimi kategoriami, określić można jako „muzułmański misty-
cyzm”. Badacze najczęściej przypisuje mu  etymologię od arabskiego słowa suf (wełna),  co nawią-
zywać ma do włosiennic, które mieli nosić pierwsi sufi  (muzułmanie identyfi kujący się z tym nurtem) 
rzekomo na wzór chrześcijańskich ruchów monastycznych. Sufi zm jest zbiorczym określeniem dla 
różnorakich nurtów mistycznych w islamie, popularnych zarówno wśród sunnitów, jak i szyitów. 
Pierwsi sufi  zaczęli pojawiać się już w VIII w. na terenie dzisiejszego Iraku, skąd sufi zm zaczął roz-
przestrzeniać się na cały świat muzułmański, w tym Kaukaz. Asceza wiąże się ze wspólną wielu nur-
tom sufi ckimi pogardą dla świata doczesnego, dlatego życie skromne, czasem na granicy ubóstwa, 
uchodziło wśród sufi ch za ideał. Oprócz ascezy fi zycznej (umartwiania się) ogromną rolę odgrywała 
asceza duchowa. Była ona związana z ogólną tendencją obecną w sufi zmie, która większe znacze-
nie przypisywała samej duchowości, nie poświęcając wiele uwagi rozważaniom teologicznym.  Su-
fi zm opiera się na dwóch podstawowych zasadach: ascezie (arab. zuhd) i medytacji (arab. Fikr). 
Zob. J. D a n e c k i, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2002.

Kistów. W czasie drugiego pobytu w Pankisi miałam również szansę 
brać udział w obchodach Kurban Bajram, co stanowiło dla mnie moż-
liwość porównania obchodów tego ważnego w islamie święta przez 
„tradycyjnych” i „nowych” muzułmanów.9. 
 Aby zrozumieć różnorodne znaczenia, jakie współcześnie Kisto-
wie przypisują sformułowaniu „czysty islam” oraz sposób w jaki jego 
stosowanie przez różne grupy odzwierciedla istniejące antagonizmy 
społeczne, należy najpierw zaznajomić się ze specyfi ką tradycyjnych 
praktyk religijnych charakterystyczną dla Kistów. W publikacjach na 
temat islamu czeczeńskiego czy kistyńskiego często można spotkać się 
z określeniem, że islam, który praktykują miejscowi muzułmanie ma 
w sobie wiele elementów sufi ckich10. Podczas badań terenowych w Pan-
kisi zorientowałam się jednak, że tradycyjni muzułmanie nie rozumieją 
pojęcia „sufi zm” ani „sufi ” – kiedy pytałam ich o to, zwykle wzruszali 
ramionami. Ożywiali się dopiero wtedy, gdy próbowałam dowiedzieć 
się czegoś o „tutejszym”, „miejscowym”, „kistyńskim” islamie. Stop-
niowo zdałam sobie sprawę, że miejscowy islam wchłonął niektóre ele-
menty, które określić można jako „sufi ckie” i które dotarły do Pankisi 
z Kaukazu Północnego (tj. z Czeczenii, gdzie z kolei zostały przynie-
sione z Dagestanu): Wie pani, tu nie ma czegoś takiego jak sufi zm - 
nawet tego nie ma. Oni nie trzymają się tych wszystkich reguł, jakie 
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przewiduje sufi zm. Wybrali sobie tylko jakieś elementy (wyw. 20)11. 
Z tej przyczyny z rezerwą zaczęłam podchodzić do stosowania pojęcia 
„sufi zm”, zastępując go raczej określeniem „islam ludowy” albo „islam 
tradycyjny”. Konsekwentnie będę trzymać się tego w tej pracy. Mimo 
nieadekwatności stosowania pojęcia „sufi zm” wobec lokalnego kom-
pleksu muzułmańskich wierzeń i praktyk religijnych, trzeba zaznaczyć, 
że elementy o „sufi ckiej” proweniencji stanowią jedne z najistotniej-
szych wyróżników kistyńskiego islamu ludowego. Miejscowi tradycyj-
ni muzułmanie dzielą się na wirdy, czyli bractwa religijne. W Pankisi 
istnieją trzy takie wirdy: hadżi wird, szejch wird i tzw. dagestański wird. 
Każdy z wirdów wywodzi się od jakiejś tariki. Tarika (arab. „droga”) 
oznacza nurt w sufi zmie – jest to pojęcie bardziej ogólne od wirdu. 
Istniejące w Pankisi wirdy należą do jednej z dwóch tarik – kadirijji 
(hadżi wird) albo nakszbandijji (szejch wird, dagestański wird). Mimo 
licznych różnic teologicznych między dwoma tarikami, które rozpo-
wszechnione są w świecie muzułmańskim poza Kaukazem12, w Pankisi 
główna różnica między nimi polega na odmiennym odprawianiu rytuału 
dzikru. Określenie dzikr odnosi się do praktyki polegającej na zbioro-
wym powtarzaniu, „wspominaniu” imion Boga13. Muzułmanie należą-
cy do hadżi wirdu (kadirijja) odprawiają tzw. „głośny dzikr”, połączony 
z tańcem i  śpiewem (określa to się wtedy mianem dziratu). Kadirijja 
zasadniczo bardziej nastawiona jest na radosne, spontaniczne przeży-
wanie religijności. Bractwa związane z tą tariką są też bardziej otwarte: 
na przykład dopuszczają czasem do udziału w dzikrze jako obserwato-
rów innowierców. Natomiast ludzie należący do szejch wirdu albo da-
gestańskiego wirdu odprawiają go zwykle w półmroku, bez świadków 
oraz bez towarzyszącego tańca i śpiewu. 
 Każdy wird ma swojego ustaza (arab. „nauczyciel”). Jest on kimś 
w rodzaju mistrza duchowego. W przypadku hadżi wirdu jest to Kunta-
hadżi Kiszyjew, natomiast dla szejch wirdu – Issa Efendi. Dagestański 
wird jako jedyny posiada żyjącego ustaza o imieniu Muhammad. Jeże-
li chodzi o samą organizację wirdów, to ich członków, którzy zbierają 
się wykonywać dzikr lub dzirat, nazywa się miurydami, co po arabsku 
oznacza „uczniowie”. Miurydzi skupieni są wokół tamady, czyli czło-

11 Spis wszystkich wywiadów wraz z zastosowaną w tej pracy numeracją dołączony został 
w formie aneksu do mojej pracy licencjackiej Dyskusje o „czystym islamie” wśród kistyńskich 
muzułmanów z Wąwozu Pankisi dostępnej do wglądu w Archiwum Instytutu Etnologii i Antropo-
logii Kulturowej (UW).
12 Por. M. D z i e k a n, Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007, s. 100-104.
13 Więcej na ten temat w E. M a c h u t - M e n d e c k a, Archetypy islamu, Warszawa 2003, s. 68-69.
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wieka, który przewodzi w wirdzie (do jego obowiązków należy przede 
wszystkim prowadzenie dzikru i dziratu). Pomocnikiem tamady jest tu-
rak, czyli ktoś w rodzaju „zastępcy administracyjnego” – zajmuje się on 
przede wszystkim zwoływaniem miurydów na wspólną modlitwę oraz, 
gdy zachodzi taka potrzeba, przeprowadzaniem odpowiednich rytuałów 
pogrzebowych. 
 Najbardziej rozpowszechniony w Pankisi jest hadżi wird. Praktycznie 
w każdej wsi działa jeden wird męski i jeden żeński, którego członkowie 
spotykają się by robić dzirat. Szejch wird ma tylko jedną grupę męską 
i jedną żeńską – obie działają w Duisi. Dagestański wird to jedna grupa 
skupiona w Duisi wokół domu Bisana Duiszwili.
 Reprezentanci miejscowych „tradycyjnych” środowisk muzułmań-
skich wyznają pogląd, że każdy muzułmanin musi należeć do jakiegoś 
wirdu – nie oznacza to, że jest on absolutnie zobligowany do uczest-
nictwa w rytuale dzikru czy dziratu. Powinien on jednak „mieć w sercu 
ustaza”, to znaczy przynajmniej w warstwie deklaratywnej określać się 
jako zwolennik jakiegoś wirdu: Jak to rzuci, to i w innym wirdzie go nie 
przyjmą i tam skąd odszedł nie wezmą go z powrotem. Zostanie sam, 
bez ojca i bez matki. Jeśli ja rzucę swój wird, to i w szejch wirdzie mnie 
nie przyjmą i w hadżi wirdzie i w tym wirdzie Bisana. Zostanę sam, bez 
nikogo (wyw. 16).
 Na koniec chciałam się jeszcze odnieść do lokalnego rozumienia 
pojęcia „wahhabizm” i „wahhabici”. Jak już wspomniałam wcześniej, 
w wąskim rozumieniu odnosi się ono do purytańskiego ruchu reli-
gijnego w islamie, który zaczął kształtować się pod koniec XVIII w. 
na Półwyspie Arabskim. Jednak w Pankisi znaczenie tego słowa zo-
stało rozszerzone Podczas prowadzenia badań, moją uwagę zwróciła 
szczególna łatwość, z jaką „tradycyjni” muzułmanie przydawali ety-
kietkę „wahhabity” ludziom, którzy interesują się głębiej islamem, 
mają na ten temat szerszą wiedzę niż starsze pokolenie, uczą się języ-
ka arabskiego, regularnie czytają Koran itp. Biorąc pod uwagę fakt, że 
w ostatnich latach zwiększył się dostęp do informacji religijnej, ludzie 
posiadający głębszą wiedzę na ten temat mogli zdobywać ją różnymi 
drogami, niekoniecznie automatycznie identyfi kując się ze środowi-
skami „wahhabickimi”. Moje ogólne wrażenie było takie, że okre-
ślenie „wahhabita” ma w Pankisi pejoratywne konotacje i w takim 
właśnie celu jest stosowane przez tradycyjnych muzułmanów. Najlep-
szym dowodem na to jest fakt, że tzw. „wahhabici” sami nie nazywają 
siebie w ten sposób – wolą raczej określać się jako „sunnici”, „nowi 
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14 Pojawienie się „nowych” muzułmanów jest charakterystyczne nie tylko dla Pankisi, lecz również 
wielu obszarów b. ZSRR. Na przełomie lat 80. i 90. w wielu republikach postradzieckich można było 
zaobserwować zjawisko odrodzenia religijnego miejscowych muzułmanów. Towarzyszyło mu poja-
wienie się ludzi nawołujących do powrotu do islamu „z czasów Proroka”, co oznaczać miało usunięcie 
z niego elementów będących częścią lokalnej obyczajowości, prawa zwyczajowego, muzyki czy sztuki. 
Członkowie tych grup, których w większości stanowili młodzi ludzie, nazywani byli „fundamentalista-
mi” „ortodoksami”, a czasem też „wahhabitami”. Z tych trzech określeń to ostatnie miało szczególnie 
pejoratywne zabarwienie. Dlatego tak osoby same często wolały być określane jako „nowi muzułmanie” 
albo „młodzi muzułmanie”. Sformułowania te nabierają ambiwalentnego charakteru, jeżeli spojrzymy 
na nich, jako kontynuatorów starych napięć między islamem wysokim (ofi cjalnym) a ludowym, które 
zostały wykreowane jeszcze przez władze sowieckie. Na ten fenomen wskazuje wielu wnikliwszych ba-
daczy islamu postsowieckiego. Górecki w swoim artykule o przemianach islamu na obszarze Kaukazu 
Północno - Zachodniego pisze o wykształceniu się na tym obszarze po upadku ZSRR niezależnych od 
Duchownych Związków Muzułmanów (reprezentujących islam „ofi cjalny” za czasów ZSRR) alterna-
tywnych elit muzułmańskich, które z jednej strony krytykowały przesiąknięty lokalną obyczajowością 
islam ludowy, a z drugiej strony odcinały się od religijnych ekstremistów, którzy nawoływali niekiedy do 
przemocy. „Młodzi muzułmanie” skupili swoje krytyki na „tradycjonalistach”, którzy niekiedy ironicznie 
nazywani byli „etnicznymi” (tzn. takimi, którzy są wyznawcami islamu tylko formalnie, przez przyna-
leżność do jakiegoś narodu). „Tradycjonaliści” w tym przypadku reprezentowali zwolenników „islamu 
ludowego”, natomiast rola, która przypadła „nowym muzułmanom” była w wielu aspektach tożsama z tą, 
którą miały w okresie radzieckim Duchowne Zarządy Muzułmanów i skupione wokół nich środowiska 
– była to krytyka „przeżytków” w islamie. Zatem można powiedzieć, że mimo, iż młodzi muzułmanie 
deklarowali całkowitą niezależność wobec przedstawicieli „ofi cjalnego islamu” z czasów ZSRR, to jed-
nak w pewnym sensie kontynuowali oni ich linię myślenia. Zob. W. G ó r e c k i, Przemiany islamu 
na Kaukazie Północno-Zachodnim w okresie proradzieckim. Adygea, Karczajo-Czerkiesja, Kabar-
dyno-Bałkaria i Osetia Północna, [w:] Okręt Koszykowa, red. J. B o r k o w i c z, J. C i c h o c k i., 
K. P e ł c z y ń s k a - N a ł ę c z,  Warszawa 2007; A. R a s z i d, Dżihad. Narodziny wojującego isla-
mu w Azji Środkowej, Warszawa 2003.

muzułmanie”14 albo po prostu „muzułmanie”. Z wyżej wymienionych 
powodów w tej pracy zdecydowałam się przy każdorazowym zastoso-
waniu pojęcia „wahhabizm” czy „wahhabita”, opatrywać je cudzysło-
wem. W ten sposób chcę zaznaczyć, że uwzględniam lokalny kontekst, 
w którym rozpowszechniło się stosowanie tych określeń  oraz wynikającą 
z niego nieco odmienną ich semantykę. Równolegle stosuję także poję-
cia „nowy islam” oraz „ortodoksyjny islam” i analogicznie – „nowi mu-
zułmanie”, „ortodoksyjni muzułmanie”, z podanych wcześniej przyczyn 
również umieszczając je w cudzysłowie. Wszystkim tym nazwom w mo-
jej pracy nadaję znaczenie synonimiczne – ich zadaniem jest desygnować 
formy religijności muzułmańskiej oraz związane z nimi środowiska cał-
kowicie bądź pod jakimś względem dystansujące się od praktykowania 
tradycyjnego kistyńskiego islamu ludowego.

Społeczne wymiary posługiwania się przez Kistów pojęciem 
„czystego islamu”
 Wśród Kistów posługiwanie się pojęciem „czystego islamu” i stoso-
wanie go na określenie praktyk grupy, z którą się identyfi kują, z płasz-
czyzny czysto religijnej przeniosło się na płaszczyznę życia społecznego 
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i zaczęło pełnić szereg funkcji. Wypunktowuję je poniżej w formie haseł, 
aby następnie rozwinąć i uzasadnić każde z nich:
1. Tradycyjny islam to „czysty” islam – próba ochrony zagrożonej tra-

dycji.
2. „Czysty islam” jako środek obronny przed obcymi.
3. Konfl ikt religijny jako konfl ikt pokoleń - „czysty islam” jako wyraz 

krytycznego stosunku młodego pokolenia wobec tradycji.
4. „Czysty” islam – próba utrzymania jedności w niespokojnych czasach:
 Tradycyjny islam to „czysty” islam – próba ochrony zagrożonej tradycji:
 Wielu z moich rozmówców deklarowało istnienie silnego związku 
między religią (islamem) a ich rozumieniem tego, co oznacza „bycie Ki-
stem”. Podkreślali oni, że w Pankisi na przestrzeni ostatnich kilkunastu 
lat religia stała się szczególnie ważnym wyznacznikiem etniczności. Za-
sadniczą rolę miało tu odegrać zjawisko masowej migracji Czeczenów do 
Wąwozu Pankisi w trakcie drugiej wojny czeczeńskiej (1999 – 2004). Ki-
stowie zostali dosłownie zalani falą uchodźców – bliskich im kulturowo 
i językowo, ale często mających inne zapatrywania na sprawy religijne: 
Mówiąc szczerze, trudno określić co to właściwie za ludzie (…) Diabeł 
jeden chyba wie o co w tym chodzi. (…) Jak wojna się zaczęła w Czecze-
nii - stamtąd to przyszło. Przyjechali ci Arabowie i się zaczęło. (wyw. 17). 
Wraz z przybyszami zawitał w Wąwozie „ortodoksyjny” islam. Miejsco-
wi „tradycyjni muzułmanie” szybko poddani zostali fali krytyki ze strony 
„wahhabitów”, którym nie podobał się synkretyczny charakter lokalnego 
islamu, obejmujący elementy sufi zmu, religii pogańskich, chrześcijaństwa 
oraz prawa zwyczajowego. Ci, którzy w oczach wielu Kistów znajdowali 
się w Pankisi w charakterze gości, szybko zaczęli swobodnie szafować 
negatywnymi ocenami dotyczącymi lokalnej religijności. Niektórzy arty-
kułowali to w formie pretensji wobec miejscowych muzułmanów, któ-
rzy jakoby starali się i nadal starają się narzucić im „nieprawidłowy”, 
„spaczony” islam: Ci, którzy wyznają skażony islam, próbują wprowa-
dzać swój dyktat, swoje prawa – oni nie chcą naszych praw. Niestety im 
często się wierzy (wyw. 4). „Ortodoksyjni muzułmanie” posługiwali się 
retoryką opartą na dychotomiach: czysty – skażony, prawidłowy – nie-
prawidłowy itp., przy czym określenia pozytywne przypisywali „swo-
jemu” islamowi, a negatywnymi opatrywali islam wyznawany przez 
„tradycjonalistów”:
 Skażonych nurtów jest wiele. Mieszkamy w takiej małej wsi, a tu jest 
dwa, trzy… cztery nurty. I piąty, którego wyznawców nazywają „wahha-
bitami”. Oni rzeczywiście postępują zgodnie z Koranem, znają hadisy. 
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A skażone nurty… ich nazywa się sufi . Są u nich trzy nurty – nienawidzą 
się, szydzą z siebie nawzajem. Boże spraw, żeby się poprawili. Biedni 
ludzie (wyw. 4).
 Wahhabici walczą za wiarę. Za prawdę. A inni bronią swoich poglą-
dów, skażonych poglądów, i zazdrośnie strzegą prawdy, która prawdą nie 
jest (wyw.  4).
 Nie bierzemy za podstawę narodowych tradycji, zwyczajów. Dla nas 
to jest nie do przyjęcia. Nas nie lubią za to, że u muzułmanów, którzy wie-
rzą w czysty sposób, cena życia jest niższa - człowiek jasno zdaje sobie 
sprawę, że któregoś pięknego dnia umrze. On urodził się, żeby umrzeć. 
Dopóki nas nikt nie niepokoi, jesteśmy taką wspólnotą „niższą od trawy, 
cichszą od wody” (wyw. 11).
 To właśnie fakt, że „wahhabici” nie budują ścisłego związku między 
lokalną tradycją kistyńską (czy czeczeńską) a islamem, a nierzadko skłonni 
są odrzucać tą pierwszą, wzbudził niepokój wśród wielu „tradycyjnych” 
muzułmanów: Nie jesteśmy Arabami. Oni chcą tu wprowadzić takie trady-
cje, których my nie możemy przyjąć. (…) Wie pani, dla mnie tradycja ma 
ogromne znaczenie. To, że do dzisiejszego dnia pozostaliśmy Czeczenami 
ma miejsce dzięki temu, że przetrwała nasza tradycja. I stąd tego typu za-
chowania jakie promują wahhabici, są dla nas nie do przyjęcia. (…)To  są 
nasze tradycje, one nie są nigdzie zapisane - w Koranie czy gdziekolwiek 
indziej. U Arabów nie ma czegoś takiego. Za to my nie mamy czegoś takie-
go, jak wielożeństwo.(…). A ci wahhabici mówią: „Nam muzułmanom Bóg 
zezwala cztery razy się żenić.” (…) Żyją sobie zupełnie inaczej (wyw. 15).
 Miejscowi muzułmanie zaczęli obawiać się, że wraz z rozpo-
wszechnianiem się „wahhabizmu” ich lokalne zwyczaje, obyczajo-
wość, etykieta ulegną zatarciu, a może nawet całkowicie zanikną. 
Islam w wydaniu „tradycyjnym” zaczął być traktowany jako środek 
służący wzmocnieniu identyfi kacji etnicznej utożsamianej z lokalną 
tradycją. Można odnieść wrażenie, że na przestrzeni ostatnich kilku-
nastu lat wśród wielu Kistów określających siebie jako tradycyjnych 
muzułmanów na wielu płaszczyznach życia doszło do utożsamiania 
narodowości z konfesyjnością,  zgodnie z założeniem: „nasi przod-
kowie byli muzułmanami, tak więc każdy Kist jest muzułmaninem”. 
Wielu Kistów odnosi się do obrzędów typu dzikr, dzirat czy saag15 
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15 Saag jest wtedy, jak widzisz, że człowiek czegoś potrzebuje i ty mu to dajesz w imię Boga, nie 
oczekując, że on jakoś ci się za to odwdzięczy, w jakiś sposób na to odpowie. To jest właśnie saag 
(wyw. 19). Saag oddawać można także zmarłemu za pośrednictwem rytuału dziratu – ma to pomóc 
mu osiągnąć spokój po śmierci.
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jak do tradycji etnicznej16: To po tradycji, oni po tradycji przychodzą. 
Z własnej woli, z własnego pragnienia postępują zgodnie z naszą trady-
cją. Dzirat robi się przecież od bardzo dawna. To jest część naszej tra-
dycji. Oni mają takie pragnienie w sercu i dlatego przychodzą. Siłą byś 
pewnie nikogo tam nie zaciągnęła (wyw.  16). 
A: Chodzi o sprawt związane z tym, jak należy odmawiać modlitwę, wy-
konywać saag dla zmarłego człowieka - oni tego nie robią. I to, że potem 
przez kilka lat każdego piątkowego wieczoru oddaje się saag za duszę 
tego zmarłego. Tego też nie robią. 
B: Chodzi o te wszystkie małe szczegóły... to co jest „społecznym” ele-
mentem (wyw.19).
 Bombardowani zarzutami o „nieprawidłowość”, „nieczystość”, a na-
wet „sataniczność” islamu w formie, którą wyznają, miejscowi „trady-
cyjni muzułmanie” znaleźli się w sytuacji pojęciowego chaosu: Oni mają 
czysty islam... tak myślą o sobie. Nasz islam jest czysty – my myślimy 
w ten sposób. A z kolei Gruzini mówią, że ich wiara jest czysta. Bóg jeden 
wie, który z nich jest czysty (wyw. 5). 
 W akcie samoobrony oraz sprzeciwu wobec nierzadko agresywnej in-
gerencji w ich życie religijne, „tradycyjni muzułmanie” zaczęli przejmo-
wać retorykę stosowaną przez „ortodoksyjnych muzułmanów”, tyle że 
odwracając ją o sto osiemdziesiąt stopni: Dawniej cały islam był czysty. 
Nie było takich złych stosunków między ludźmi, sytuacji, które są teraz. 
Wszystko było czyste  i porządne (wyw. 5). Lokalny islam ludowy przez 
identyfi kujących się z nim Kistów zaczął być określany jako „czysty”, bo 
jest on silnie wpisany w miejscową tradycję. Natomiast islam przyniesio-
ny przez „wahhabitów” określany był jako „skażony”, „nieprawidłowy”, 
ponieważ wielu miejscowych traktowało go jako obcy twór, którego nie 
da się wpisać w lokalny kontekst i który stanowi zagrożenie dla tradycji 
przekazywanej przez łańcuch pokoleń: Czysty islam...  Minęło już 1428 
lat od tego jak czysty islam pojawił się na tej ziemi z rąk Boga. Dotych-
czas islam, który wyznawaliśmy uznawany był za czysty islam. A jeżeli 
chodzi o wahhabitów, to oni mówią, że w 701 roku pojawili się na scenie 
religijnej. Ich wszystkich wtedy zniszczono, bo chcieli zniszczyć czysty 
islam. Potem drugi raz pojawili się w 1856 roku - wtedy też ich usunięto. 
Teraz, tak jak Gorbaczow robił tą pierestrojkę dla komunistów, wahhabici 

16 O płynności między tożsamością etniczną a religijną w muzułmańskich społecznościach b. ZSRR 
pisze m.in. S. Z a p a ś n i k w książce Walczący islam w Azji Centralnej. Problem społecznej gene-
zy zjawiska, Wrocław 2006. Podaje on przykład Tadżyków, którzy, interpretują niektóre zwyczaje 
islamskie jako inwarianty kultury tadżyckiej, przecząc ich religijnej genezie.
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pojawili się, żeby zrobić pierestrojkę w religii. Obecnie w tym Wąwozie 
widać, że cała młodzież idzie za nimi. Ale przyjdzie czas, kiedy oni dosta-
ną za swoje, bo nie wolno niszczyć czystego islamu (wyw. 9). 
 Stosowanie pojęcia „czystego islamu” wobec dwóch tak różniących 
się form religijności jest możliwe dlatego, że obie grupy – „tradycyjni” 
i „ortodoksyjni” muzułmanie – zdają się przypisywać mu inne znaczenia. 
„Ortodoksyjni muzułmanie” czystość islamu uzależniają od zgodności 
z Literą Koranu i Sunną: Jest jedna droga - Koran i Sunna. „Sunna” 
po arabsku oznacza „drogę”, „drogę Proroka”. Oprócz tego nie ma nic 
innego. Tam jest tyle informacji, tyle wszystkiego, że dla tutejszych mu-
zułmanów, muzułmanów w Wąwozie Pankisi to jest niewyobrażalne, nie 
do  ogarnięcia rozumem. Ale oni myślą, że mają w posiadaniu wszystkie 
informacje... (wyw. 11) „Czysty” oznacza dla nich tyle co „zgodny z ide-
alnym wzorcem”. Wzorem tym jest islam taki, jakim był za życia Pro-
roka, a raczej taki, jak wyobrażają go sobie muzułmańscy ortodoksyjni 
intelektualiści: 
A:: Wahhabizm nie jest nurtem, wahhabizm jest kontynuacją drogi Proro-
ka. Nas nazywa się jeszcze salafi tami.
I: Co to oznacza?
A: „Przywiązani do Boga”. 
I: A jak wy sami siebie nazywacie?
A: Po prostu „muzułmanami”. Nie dodajemy do tego niczego. Staramy 
się w życiu codziennym postępować tak, jak postępował kierując się Ko-
ranem nasz Prorok Muhammad - salla Allahu alajhi wa salam. Nie mniej 
i nie więcej (wyw. 11).
 „Czystość” islamu rozumiana jest przez nich także w sposób nega-
tywny – jako „wolność od”: naleciałości pochodzących z innych religii, 
lokalnych zwyczajów, prawa innego niż szariackie – jednym słowem 
wolność od wszelkiego „nowinkarstwa”17:
I: Ale jeśli ci starsi ludzie uznają dzirat za formę grupowej modlitwy, 
to się nie liczy? Jeśli oni szczerze wierzą, że to co robią jest modlitwą?
A: Jest Sunna... rozumie pani? Sunna - Droga Proroka. Na Drodze Pro-
roka nie było czegoś takiego. Prorok - salla Allahu alajhi wa salam - tego 
nie robił. To oznacza, że to jest zakazane i jest jakąś nowinką w religii 
- jej praktykowanie jest zabronione. Nowinkarstwo w religii kończy się 
w Piekle. Każde nowinkarstwo. Jeśli człowiek wnosi jakąś nowinkę do 
religii, to oznacza to, że myśli, że Prorok wypełniał swoją misję nie tak. 
17 W teologii muzułmańskiej takie negatywnie postrzegane „nowinkarstwo” określane jest słowem 
bid’a.
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To znaczy, że on myśli, że Prorok nie do końca nauczył ludzi, jak należy 
postępować. To jest przeciw islamowi (wyw. 11).
 Dla „tradycyjnych” muzułmanów sformułowanie „czysty islam” ma 
inne konotacje. Wyodrębnić tu można zasadniczo dwie tendencje. Jak 
już wspomniałam, religia jest dla Kistów sprzężona z etnicznością. Stąd 
„czysty” jest tylko taki islam, w który wpisane są lokalne tradycje, oby-
czajowość, elementy adatu – słowem wszystko to, co pochodzi od przod-
ków i z szacunkiem kultywowane jest obecnie. „Czysty” oznacza zatem 
„zgodny z tradycją”. Z drugiej strony, moi rozmówcy silnie łączyli poję-
cie „czystości” ze sferą etyki. Człowiek „czysty” jest dobry, sprawiedli-
wy, mądry, pobożny, skromny, uczciwy. Musi on szanować wiarę przod-
ków. Jeśli odrzuca on religijność w takiej formie, jaką przekazali mu jego 
rodzice czy dziadkowie, to automatycznie staje się „nieczysty” i traci po-
czucie bezpieczeństwa i stałości jakie daje zakorzenienie we wspólnocie: 
Jeśli nie trzymasz się żadnego ustaza, to w dzień Apokalipsy, kiedy sta-
niesz przed Bożym Sądem, będziesz stać tam jakby bez rodziców. Nikt nie 
będzie wtedy twoim patronem, nikt nie będzie w ten dzień mówić w twoim 
imieniu ani cię chronić. Będziesz jak bez matki. Dlatego uważam, że taki 
człowiek, nawet jak modli się i mówi o sobie, że jest muzułmaninem, nie 
może być uznany za muzułmanina (wyw. 13). Praktycznie wszyscy moi 
rozmówcy utożsamiający się z „tradycyjnym”, „lokalnym”, „tutejszym” 
islamem podkreślali, że jest to bardzo istotny element ich identyfi kacji 
jako Kistów. 
 Po tej krótkiej analizie różnorodnych znaczeń, jakie przypisują „czy-
stemu islamowi” „tradycyjni” i „ortodoksyjni” muzułmanie, nasuwa się 
wniosek, że „tradycyjne” środowiska muzułmańskie w Pankisi przejęły 
to pojęcie od „nowych muzułmanów” w akcie obronnym. Nauki „wahha-
bitów” oraz ich krytykę skierowaną w lokalne formy religijności (uzna-
wane za rdzennie „kistyńskie”) traktowali jako zamach na ich tożsamość 
jako Kistów. Rozmawiając z miejscowymi muzułmanami, często odno-
siłam wrażenie, że przed tym, jak do Pankisi masowo zaczęli przybywać 
uchodźcy, pojęcie „czystego islamu” nie było po prostu tutaj stosowane. 
Przyczyna tego stanu rzeczy wydaje się dość jednoznaczna – żeby móc 
określać coś jako „czyste”, musi istnieć opozycyjny punkt odniesienia, 
coś co jest „skażone”. Zanim do Wąwozu napłynęli „nowi muzułma-
nie”, ludowy islam był jedyną formą muzułmańskiej religijności znaną 
miejscowym. Nie istniała więc potrzeba określania go jako „czystego” 
czy „prawidłowego”, ponieważ nie istniały konkurencyjne interpretacje 
islamu, postrzegane jako potencjalne zagrożenie. Jednym słowem – nie 
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było potrzeby precyzowania, co jest dla miejscowych „ortodoksyjne”. 
Dopiero po przybyciu „wahhabitów” i rozpoczęcia przez nich intensyw-
nej akcji propagandowej wśród młodzieży, starsi mieszkańcy Wąwozu, 
stanowiący większość wśród „tradycyjnych” muzułmanów, musieli się 
skonfrontować z sądami typu: Dzirat nie jest częścią kistyńskiej tradycji. 
To wszystko wzięło się od tych ludzi, o których mówiłem wcześniej... Daw-
niej, u samych początków, kiedy Czeczeni przyjęli islam, nie było czegoś 
takiego. To pojawiło się później. Dlatego wszystko to nie jest częścią tra-
dycji. Te wirdy kłócą się między sobą o to, czyja droga jest bardziej pra-
widłowa. Tak nie powinno być, islam powinien być tylko jeden. Szariacki. 
Wszystko inne to błędy (wyw. 24). W odpowiedzi na takie zarzuty, „tra-
dycjonaliści” zaczęli krytykować „ortodoksów”, zarzucając im, że chcą 
„skazić” miejscowych muzułmanów, oderywając ich od tradycji: A tak 
w ogóle to był czas, kiedy było w modzie wyjść za wahhabitę. Dlatego, 
że po pierwsze oni mieli pieniądze, a po drugie... Mówiłam przecież, że 
nasze tradycje są bardzo surowe - dla kobiet nie zawsze jest łatwo żyć w 
zgodzie z nimi. A oni już poddali się tej arabizacji islamu i niezbyt stosują 
się do lokalnych tradycji. Oni w ten sposób zaczęli wychowywać dzieci. 
Kobiety trzymają w domu, nie muszą taszczyć wodę do obejścia jak tutej-
sze kobiety. To jest dla mnie nie do przyjęcia. Oni niszczą naszą tradycję 
(wyw.15).
 Według mnie Kistowie identyfi kujący się z lokalnym islamem ludo-
wym, przejęli od „ortodoksyjnych muzułmanów” pojęcie „czystego isla-
mu”, chcąc wykorzystać go jako płaszcz ochronny dla lokalnej tradycji 
i obyczajowości. W ten sposób chcą oni nie dopuścić do sytuacji, aby 
z ust mieszkańców Wąwozu masowo posypały się takie deklaracje: Prze-
praszam bardzo, przede wszystkim to ja jestem muzułmaninem, a dopiero 
potem Kistem (wyw.  11).
 
„Czysty islam” jako środek obronny przed obcymi
 Interpretacje form życia religijnego, norm, które powinny obowiązy-
wać we wspólnocie oraz zasad etykiety postulowanych przez „nowych 
muzułmanów” dla wielu miejscowych wydawały się obce i niezrozumia-
łe: Mówiąc szczerze, trudno określić co to właściwie za ludzie. U nich 
dozwolone jest branie wielu żon - trzech, pięciu... Nie wiem ilu. Oni się 
żenią z kuzynkami... Trudno to pojąć. U nich można i tak i siak. Sam nie 
wiem. Nikt tego nie może zrozumieć! Żenią się na krewnych. To jest nie-
zrozumiały ruch. W tej wiosce prawie wszyscy są moimi krewnymi. I oni 
się z nimi żenią. Diabeł jeden chyba wie o co w tym chodzi (wyw. 17).  
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Podczas rozmów z „tradycyjnymi muzułmanami” zauważyłam, że wiążą 
„swój” islam z „czystością”, określając jednocześnie religijność „nowych 
muzułmanów” jako „skażoną” czy „nieczystą”. Na początku, tuż po tym 
jak w Pankisi pojawili się czeczeńscy uchodźcy, miano „obcych” przy-
pisywano grupie zbiorczo określanej jako „wahhabici”. Klasyfi kacja ta 
miała wtedy jeszcze w miarę klarowny charakter – określano tak część 
czeczeńskich uchodźców wyznających „ortodoksyjny islam”18. Zamie-
szanie pojawiło się w momencie, kiedy niektórzy miejscowi, przede 
wszystkim młodzi ludzie,  sami zaczęli określać się jako „młodzi muzuł-
manie”. Lokalna społeczność, dawniej relatywnie spójna (choć oczywi-
ście posiadająca wewnętrzne pęknięcia), podzieliła się na ludzi, którzy 
konsekwentnie trzymają się tradycyjnego porządku oraz tych, którzy sta-
wiają „ortodoksyjny islam” ponad tradycją etniczną albo przynajmniej 
dokonują krytycznej oceny różnych jej elementów. Wcześniej analizowa-
łam, jak przejęte od „nowych muzułmanów” pojęcie „czystego islamu” 
posłużyło „tradycjonalistom” jako kaftan ochronny dla lokalnej tradycji. 
Tu chciałabym ukazać, że istnieje jeszcze drugi aspekt jego zastosowa-
nia  w celach „defensywnych” przez tę grupę. Punktem wyjścia w formu-
łowaniu tego założenia była dla mnie nawracająca obserwacja płynąca 
z rozmów z ludźmi identyfi kującymi się jako „tradycyjni” muzułmanie. 
Zauważyłam, że w kontekście napięć istniejących między nimi a „nowy-
mi muzułmanami” często wiążą oni kategorię „swój – obcy” z opozycją 
„czysty – nieczysty”19: A kiedy człowiek umiera ludzie przychodzą, nor-
malnie, przygotowują wszystko, a tamci zarżną jedną krowę, sprzedają 
surowe mięso - i koniec. A u nas tak nie wolno. Trzeba wszystko zrobić - 
ludzie przecież przyszli - trzeba pojeść. A u nich tak nie ma - wrzucą ciało 
do grobu - i tyle. Wrzucają i już. A u nas trzeba zrobić wszystko dokładnie, 
powoli - żeby było czysto, tak jak trzeba (wyw. 17). Można powiedzieć, 
że zaklasyfi kowanie „wahhabitów” jako „nieczystych” czy „skażonych” 
jest próbą obrony przed obcymi, których postępowanie przez swoją „ezo-
teryczność”, polegającą na odwoływaniu się do „cudzych”, „niezrozu-
miałych” tradycji i rytuałów budzi całą gamę uczuć – od lęku i niepokoju, 
poprzez niechęć, aż do gniewu i agresji: Oni - wahhabici - modlą się na-
wet w samochodzie! Siadają za kółkiem i tak raz - raz  i skończone. U nas 
nie ma czegoś takiego. A oni modlą się gdzie im się podoba. (…) Brudni 
się modlą w tym samochodzie. U Kistów wszystko powinno być staranne. 

18 Czyli de facto taki, który według Kistów w wyraźny sposób różnił się od miejscowej religijności 
i którego zwolennicy odnosili się do niej krytycznie .
19 Tu w znaczeniu: „właściwy – niewłaściwy”.
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A u nich wszystko można (wyw. 17). Ciekawym wątkiem przewijającym 
się w rozmowach z „tradycyjnymi muzułmanami” jest wysuwane przez 
nich podejrzenie, że Koran przywieziony przez „wahhabitów” jest „prze-
robiony”, „pozmieniany”, „inny niż dawne Korany”. Można to rozumieć 
szerzej jako generalny lęk przed tym, co obce,  a tak postrzegana jest 
przez niektórych „tradycjonalistów” powszechna wśród „ortodoksów” 
praktyka czytania i odwoływania się do Koranu. Trzeba przy tym pa-
miętać, że w Pankisi jeszcze do niedawna dostęp do Księgi był bardzo 
ograniczony: 
A: Ci ludzie, których wymieniłam wcześniej jako uczonych w religii - oni 
mieli u siebie te Korany po arabsku. Teraz też są tacy ludzie, którzy nie 
są wahhabitami i czytają Koran po arabsku, ale największe znaczenie 
ma to, że ci ludzie teraz czytali te Korany, które przywieźli wahhabici. 
A to, co uważa się za prawdziwe, dawne Korany - tego oni już nie mieli 
w rękach. Pamiętam, jak tu przyjechał jeden Czeczen, który czytał Koran 
po arabsku i on mówił mi, że ten Koran, który teraz przywieźli ci wahha-
bici, wydaje ci najpiękniejszy, najlepszy, a jak kończysz go czytać - staje 
się najstraszniejszym. Tak oni go przerobili.
I: Są przecież tłumaczenia Koranu na język rosyjski, gruziński, czeczeński 
- je też można przecież czytać? Ludzie to robią?
A: Ludzie je czytają. My przede wszystkim czytamy Korany po gruzińsku. 
Należy zauważyć, że ten Koran pojawił się u nas wraz z przybyciem wah-
habitów. To oni to wszystko fi nansowali. Możliwe, że i w nim są przeróbki 
(wyw. 19). 
 „Czysty islam” w interpretacji „wahhabitów” przez wielu „tradycjo-
nalistów” postrzegany jest jako ciało obce, które „nowi muzułmanie” na 
siłę chcą przeszczepić na grunt miejscowego życia religijnego, burząc 
tradycyjny porządek panujący w tej społeczności:
Jaki czysty islam? Wcześniej w wiosce tu u nas był jeden Koran i jeden muł-
ła. Jeden w Omalo. Nikt tu nie umiał czytać tego Koranu. A teraz u każdego 
- nawet, ot, takiego małego dziecka - jest Koran w rękach (wyw. 17).
 Nasuwa się więc wniosek, że nowi muzułmanie postrzegani są przez 
„tradycjonalistów” jako „nieczyści”, ponieważ nie zachowują się „jak 
Kistowie”. Ta „nieczystość” rozumiana jest jako brak realizacji zobo-
wiązań, jakie w ich oczach na każdego Kista nakłada tradycja. Ta ob-
cość ma często ambiwalentny charakter – przecież „nowi muzułmanie” 
to często dzieci, wnuki czy rodzeństwo osób, które bronią lokalnej tra-
dycji religijnej. 
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Konfl ikt religijny jako konfl ikt pokoleń – „czysty islam” jako wyraz kry-
tycznego stosunku młodego pokolenia wobec tradycji
 Ciekawym fenomenem w życiu muzułmanów w Pankisi jest stosun-
kowo sztywne nałożenie się podziałów pokoleniowych na podziały re-
ligijne. Zdecydowaną większość wśród „tradycyjnych” muzułmanów 
stanowią ludzie starsi. Znajduje to szczególnie wyraźne odzwierciedlenie 
w strukturze wiekowej żeńskich i męskich grup miurydów (wirdów), od-
prawiających rytuały dzikru i dziratu: Tak, to są starsze kobiety - młode 
tam nie chodzą. Jeśli chodzi o młode kobiety... na przykład dla mnie to 
jest bardzo interesujące, ale ja tam nie chodzę. Dlatego, że wiem, że to nie 
jest mój obowiązek. Kiedy starsze kobiety to robią - przyjemnie mi jest na 
to popatrzeć, miło posłuchać, ale sama nie przyjdę. Ja oczywiście pilnuję 
tego, żeby modlić się pięć razy dziennie, jestem bardzo religijna, moje 
córki też się modlą. Trzymam post w miesiącu ramadan. Ale to wszystko 
robię w domu (wyw. 8). Z kolei „nowi muzułmanie” to w ogromnej więk-
szości ludzie młodzi oraz tacy, którzy niedawno wkroczyli w wiek średni: 
Młodzi do nas nie idą. Oni już są w tym wahhabizmie. Przyjęli wahha-
bizm. To tyczy się wszystkich młodych - mężczyzn i kobiet. (...) Niby wszy-
scy są muzułmanami... ale to jest oddzielna wiara. Wszyscy młodzi poszli 
tam, a starzy zostali (wywiad 5). Jak widać z przytoczonej wypowiedzi, 
sytuacja, w której ogromna część młodych ludzi straciła zainteresowanie 
tradycyjnym islamem na rzecz nauk „ortodoksyjnych muzułmanów”, bu-
dzi duże rozgoryczenie w starszym pokoleniu, widzących siebie w roli 
„strażników tradycji”: Tradycyjni muzułmanie z jednej strony oskarżają 
„wahhabitów” o to, że „kupują” młodzież: Jeśli oni chodzą tam do me-
czetu, to dostają za to pieniądze. Dlatego cała młodzież tam biega. (wyw. 
10). Z drugiej strony, starsze pokolenie obawia się, że część „nowych 
muzułmanów” potajemnie dąży do „rozsadzenia” tradycyjnego modelu 
stosunków społecznych, w tym szczególnie sfery związanej z rodziną: 
Niektórzy mówią, że ci wahhabici przyciągnęli tu ten swój islam, żeby 
zniszczyć nasz model rodziny, który kształtował się nie tyle przez lata ile 
przez wieki. I oni szukali, szukali i wreszcie znaleźli taką drogę, drogę 
związaną z religią, dzięki której mogli choć trochę podkopać fundamenty, 
na których stoi rodzina (wyw. 15).
 W odpowiedzi na te zarzuty ludzie sympatyzujący z lub otwarcie 
określający się jako „nowi muzułmanie”, wytykają starszemu pokoleniu, 
że nie rozumiejąc form religijności preferowanych przez młodych ludzi, 
opatrują ich zbiorczą etykietką „wahhabitów” desygnującą burzycieli tra-
dycji, którzy zagrażają integralności wspólnoty: Tak mówią ludzie, którzy 
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niczego nie rozumieją, nie rozumieją tego, co robimy. Oni nas uważają 
za ludzi, którzy podporządkowują się innym prawom i robią wszystko źle. 
I kiedy tylko wyczują, że jakiś człowiek robi coś nie tak jak sufi , od razu 
zaczynają się go bać i nazywać go w ten sposób (wyw. 24). Wolą oni, 
żeby nazywać ich po prostu „muzułmanami” albo „czystymi muzułmana-
mi”: Ja jestem czystym muzułmaninem. Czytam Koran i tyle (wyw. 24).
 To właśnie „wahhabici” jako pierwsi zaczęli posługiwać się opozycją 
„czysty – skażony islam”. Elementy lokalnej tradycji, poza-muzułmań-
skiej religijności czy prawa zwyczajowego będące składowymi miejsco-
wego islamu ludowego były dla nich nie do przyjęcia, ponieważ nie znaj-
dowały swojego uzasadnienia w Koranie i Sunnie: Islam uznaje, że nasze 
tradycje nie są sprzeczne z bogactwem islamu. Jednak mimo wszystko 
istnieją różnice między naszymi adatami a islamem. I tu się rozchodzi-
my. Młode pokolenie wyznające tak zwany islam fundamentalistyczny po-
strzega już wiele zjawisk w tym Wąwozie jako sekty - na przykład sufi zm. 
To już uważane jest czasem za herezję. Podobnie jest w chrześcijaństwie, 
które uznaje niektóre swoje odłamy za sekty. Ludzie, którzy przynależą tu 
do tych ruchów myślą, że jak będą modlić się do świętych, to przyda im 
to pobożności. A tymczasem sam islam odrzuca takie działania. I dlatego 
my staramy się postępować zgodnie z Koranem i Sunną. Mamy tutaj ten 
- jak go tu nazywają - „tradycyjny islam” - do niego należą te wymie-
nione wcześniej sekty. (…) A my - to młode pokolenie - wiemy, że islam 
tego zabrania, więc się temu sprzeciwiamy (wyw. 20). Stąd „nowi muzuł-
manie” określają swój islam jako „czysty” czyli pozbawiony elementów 
lokalnej tradycji, której wiernie trzyma się starsze pokolenie. Lokalny 
islam uznawany jest natomiast za „skażony” ze względu na obecność tych 
– zdaniem „ortodoksyjnych muzułmanów” – nie-islamskich elementów 
(takich jak rytuał dzikru i dziratu, istnienie wirdów czczących ustazów 
czy odwiedzanie przez lokalnych muzułmanów „świętych miejsc”20.
 W tym miejscu należy zadać sobie pytanie: Co skłania młodych ludzi 
do dystansowania się od lokalnej tradycji na rzecz „czystego islamu”? 
W tym celu należy dokonać ogólnej charakterystyki dwóch istotnych 
z perspektywy przyjętej przeze mnie w tej pracy elementów kistyńskiej 
tradycji. Jest to hierarchiczność i patriarchalizm. Za jedną z najważniej-
szych wartości Kistowie uznają szacunek wobec tradycji, którego kon-
sekwencją jest otoczenie wielką estymą ludzi starszych, jako jej „straż-

20 Przede wszystkim chodzi o grób matki Kunta-hadżiego znajdujący się w Czeczenii. Z powodów 
politycznych dostęp do niego jest obecnie utrudniony. Inny znanym „świętym miejscem” jest grób 
ustaza szejch wirdu Issy Efendi, który pochowany jest w Azerbejdżanie.
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ników” i największych znawców. Stąd młodzi ludzie zobligowani są 
do okazywania respektu i bezwzględnego szacunku wobec starszych. 
W praktyce często przekłada się to na fakt, że rodzice decydują o więk-
szości spraw związanych z życiem ich potomków, nawet jeżeli weszli już 
w wiek młodzieńczy: Ja mam takich synów, że żaden z nich nigdy by do 
wahhabitów nie poszedł. Oni są bardzo wobec mnie posłuszni - pomagają 
mi w domu i w ogrodzie. Nawet jednego słowa złego mi nie powiedzą. Pie-
niądze do domu przynoszą. Czego tylko potrzeba, to oni dadzą, pomogą. 
Wszyscy moi synowie pracują i przysyłają pieniądze do domu. A mi mówią: 
„O nic się nie troszcz, nie martw. Siedź sobie, jedz, odpoczywaj.” Tacy są 
posłuszni - wszyscy. Żaden z nich nie pił wódki, wina - w naszej wierze 
to jest przecież zakazane. Od najmłodszych lat tego unikają - niczego 
takiego nie włożą sobie do ust. Wiedzą, że nie wolno. Od dwunastego, 
trzynastego roku się modlą... Są posłuszni. Żaden z nich nie poszedłby 
do tamtego  meczetu [wybudowanego przez „nowych muzułmanów”] 
(wyw. 10). Dopóki przepływ ludności, a tym samym – informacji, między 
tym obszarem a resztą kraju czy świata był mniej dynamiczny, hierarchicz-
ny model stosunków społecznych Kistów zasadniczo pozostawał integral-
ny. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, a następnie dwoma wojna-
mi w Czeczenii i pojawieniem się w Pankisi tysięcy uchodźców, sytuacja 
ta uległa zmianie. Przede wszystkim szerszy stał się dostęp do informa-
cji religijnej. Młodzi ludzie dzięki przeczytanym książkom i broszurom, 
a w późniejszym okresie szerokiej akcji propagandowej prowadzonej 
przez „wahhabitów” zyskali większą wiedzę związaną z tematyką mu-
zułmańską, a tym samym nowy punkt odniesienia. Ta nowo zdobyta per-
spektywa pozwoliła wielu z nich krytycznie odnieść się do miejscowe-
go islamu ludowego: Siedemdziesiąt lat temu zaczęła się tu bezbożność. 
W okresie sowieckim. W tych czasach wsadzali cię do więzienia jak mia-
łeś dwie czy cztery żony, za to jak na pogrzebie robiłeś dzirat. Ciągle 
powtarzali, że nie ma Boga i inne takie rzeczy. Ludzie masowo odchodzili 
wtedy od islamu, w ogóle od wszystkich religii. Nie było wtedy wiedzy 
na ten temat. Gdzie oni mogli ją otrzymać? Tyle co usłyszeli od dziadka 
czy gdzie indziej przypadkiem - tyle wiedzieli. Wielu nie umiało wtedy 
czytać i pisać - mam na myśli język arabski. Dlatego ludzie nie znali is-
lamu. Teraz - proszę bardzo! - są możliwości: wielu uczy się o islamie 
- już od ośmiu, dziesięciu lat. Są też tacy, co dopiero zaczęli się o tym 
uczyć. Można znaleźć ludzi, którzy świetnie znają Koran i o tym uczą 
(wyw. 20). Młodzi ludzie zyskali zatem większy dostęp do informacji 
religijnej, a tym samym świadomość, że islam ich rodziców i dziadków 
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nie jest jego jedyną i uniwersalnie obowiązującą formą religijności mu-
zułmańskiej: „Ja sam, kiedy jeszcze nie miałem związków z islamem, my-
ślałem, że cały islam tak wygląda. Nie byłem nawet w stanie zrozumieć, 
że to nie jest islam. Myślałem sobie: „Dzikr - to islam”. Nie wiedziałem, 
że to nie jest islam, nic nie rozumiałem” (wyw. 20). Ponadto pojawili się 
„wahhabici”, którzy pod sztandarami „powrotu do czystego islamu” pro-
wadzili dobrze zorganizowaną akcję propagandową, werbując młodych 
ludzi i skupiając ich wokół meczetu wybudowanego w 2001 roku przez 
uchodźców w Duisi, a w późniejszym okresie wznieśli oni także swoje 
meczety w Omalo i Dżokolo:
I: A dlaczego chodzi pan tylko do nowego meczetu?
Rz: To jest prawidłowa droga, prawidłowe miejsce. Tam mi wszystko wy-
jaśniają odnośnie religii i tego jak mam postępować (wyw. 24).
 Dla młodych ludzi zbliżenie się do „nowych muzułmanów” nie ozna-
czało jedynie szansy na przedefi niowanie własnej religijności i oczysz-
czenie jej z „wypaczeń i naleciałości”. „Wahhabici” zaproponowali mło-
demu pokoleniu akces do nowej wspólnoty w wielu aspektach będącej 
w opozycji do starszego pokolenia – nie tylko na płaszczyźnie religijnej, 
ale także, a może przede wszystkim, w kwestii pojmowania norm spo-
łecznych, a w szczególności  stosunków panujących w rodzinie: 
D: No na przykład rodzice wyganiali dzieci z domu: „Jeśli ty będziesz 
wahhabitą i będziesz po ichniejszemu się modlił, drzwi naszego domu są 
dla ciebie zamknięte.” Ale w takich przypadkach ci młodzi ludzie gotowi 
byli odejść. 
I: I odchodzili?
D: Odchodzili, oczywiście. Wahhabici ich przyjmą, jak jakiś członków 
rodziny. Oni ciągle powtarzają: „Jesteśmy tacy sami - jesteśmy braćmi 
i siostrami” (wyw. 18).
Oni nie szanują starszych, szczególnie rodziców. Dla nich ten wahhabizm 
jest okazją, żeby postępować wbrew woli ojca. A dla nas takie postępowa-
nie jest nie do przyjęcia. A oni mimo wszystko idą tą drogą (wyw. 15).
 Można powiedzieć, że „nowi muzułmanie” dość radykalnie próbowa-
li odwrócić miejscową hierarchię wartości – z jednej strony defi niowali 
oni własną tożsamość odwołując się przede wszystkim do religii, a nie 
etniczności (w którą islam według wielu przedstawicieli starszego po-
kolenia wbudowany jest jedynie jako element składowy tradycji): Dla 
Boga jest ważniejsze, żeby być bardziej bogobojnym, a nie to, że ktoś 
jest Czeczenem czy jeszcze kimś innym. Kiedy mówię, że jestem Czecze-
nem, mówię to w takim sensie: „Jestem muzułmaninem, a dopiero potem 
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Czeczenem” (wyw. 11). Z drugiej strony, na pierwszym miejscu stawia-
li oni wspólnotę interpretowaną jako wspólnota religijna (muzułmańska 
umma), a nie etniczna: Dlaczego mówi się, że powinniśmy podążać jedną 
droga? Właśnie po to, żebyśmy się nie rozchodzili, żebyśmy byli jednością 
- ummą. Jedną, niepodzielną ummą. (wyw. 20). 
 W świetle przedstawionej argumentacji zaryzykować można twier-
dzenie, że „nowy islam” tak szybko rozprzestrzenił się wśród młodych 
ludzi, ponieważ dla wielu z nich stworzył przestrzeń do krytyki starsze-
go pokolenia postrzeganego jako ostoja tradycji, której niektóre aspekty 
(głównie hierarchiczność, z której wypływała konieczność bezwzględne-
go podporządkowania woli starszych) postrzegane były jako opresyjne. 
Dlatego też, bynajmniej nie tylko z powodów religijnych, opozycja „czy-
sty – skażony” została tak chętnie przejęta przez młodych ludzi. Pozwa-
lała ona zaklasyfi kować religijność swoich rodziców i dziadków, a tym 
samym dużą część kistyńskiej tradycji jako „skażoną”, „nieprawidłową”, 
co legitymizowało bunt młodych ludzi wobec niektórych jej aspektów. 
W ten sposób mogli oni wprowadzać własne porządki pod sztandarami 
„obrony czystości islamu”, ingerując w wiele aspektów życia społecz-
nego i uniezależniając się tym samym na wielu płaszczyznach od opinii 
i decyzji starszych: Kiedy jest u nas jakiś konfl ikt, od razu idziemy do 
jakiegoś starszego albo w ogóle zbiera się grupa starszych i oni nad tym 
radzą między sobą. U nas tak to wygląda. Starsi wyjaśniają, jak nale-
ży postępować. A u wahhabitów nie ma czegoś takiego. Oni zawsze mó-
wią: „My wszystko sami między sobą rozwiążemy!” Niedawno u jednego 
z wahhabitów umarła babcia, ojca nie było w domu. A on ją po prostu 
wrzucił do ziemi! A to przecież jego babcia! Tacy oni są. To zupełnie 
nie do pojęcia (wyw. 17). Nic dziwnego, że „ortodoksi” wkrótce zaczęli 
być postrzegani, jako ci, którzy nie szanują „czystej” tradycji kistyńskiej, 
opierającej się w dużej mierze na prymacie autorytetu starszych: Kto jest 
zdrowy na umyśle, to do nich nie idzie. Na przykład jak pani porozmawia 
z takim wahhabitą, zda pani sobie sprawę, że coś jest z nimi nie tak. Matki 
nie szanują, ojca nie słuchają, tutejszych zwyczajów też nie uznają. U nas 
jest przyjęte, że bardzo szanujemy starszych ludzi. Kiedy starszy człowiek 
wchodzi do pomieszczenia, wszyscy wstajemy. A oni na to mówią: „Nie 
należy przed nikim tak wstawać prócz Boga!” A przecież to jest po prostu 
wyraz szacunku dla starszego człowieka, kiedy tak się podnosisz! A oni 
na to: „Nie należy tak wstawać przed nikim oprócz Boga!” Sama pani 
widzi jak to z nimi jest... (wyw. 1). Pytani o źródła tej negatywnej opinii, 
„nowi muzułmanie” bronią się, przypisując tego typu postawę jedynie 
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niektórym młodym ludziom i upatrując jej źródeł w czynnikach, które nie 
są związane z religią: A wśród tych młodych ludzi jest wielu takich, którzy 
sami niczego nie rozumieją, nic nie wiedzą o islamie. Są po prostu tacy, 
którzy są... durniami. Ci ludzie idą do tych starszych sufi ch i zaczynają 
podniecać się, krzyczeć, mówić tamtym: „Jesteście tacy a tacy! Robicie 
wszystko źle!” I taki ktoś poucza innych, podczas gdy sam nic nie wie! 
Właśnie z powodu takich ludzi oni uważają, że wahhabici nie szanują 
starszych (wyw. 24).
 Pęknięcie w ramach wspólnoty religijnej zaowocowało często bardzo 
dramatycznymi podziałami w rodzinie. Modelowym przykładem jest tu 
sytuacja pani M. Ma ona ponad 80 lat i jest tamadą hadżi wirdu w Duisi 
oraz jednym z największych autorytetów religijnych w Pankisi. Jej wnuk 
po powrocie ze stypendium naukowego w Syrii, fi nansowanego przez 
środowiska wahhabickie, zaczął identyfi kować się z „ortodoksyjnymi 
muzułmanami”: Kiedy dowiedziałam się, że on ma ciągoty w tą stronę, 
dużo z nim rozmawiałam, przekonywałam go. Stosowałam wszelkie ar-
gumenty, tłumaczyłam mu, że to nie jest dobra droga, że w życiu mu nie 
będzie dobrze, jeżeli on wybierze tą drogę. Ale on mnie nie słuchał. (…)  
Mówił mi, że to co robię jest nieprawidłowe, a ja mu mówiłam, że dro-
ga, którą idzie nie jest prawidłowa. Taka to była rozmowa. Tam wśród 
tych wahhabitów są ludzie, którzy zarażają młodych takimi ideami, że 
oni mogą nawet przestać szanować swoją babcię. On był takim dobrym 
dzieckiem, szanował babcię i innych ludzi... (...)... Ale ci wahhabici tak 
dużo potrafi ą... wydaje mi się, że to wszystko stało się dlatego, że nie wpu-
ściłam ich do meczetu i oni specjalnie owładnęli mojego wnuka, napchali 
mu tych idei do głowy i skierowali go przeciwko mnie. Wychodzi na to, 
że ja mam swoją drogę i on ma swoją drogę. Czasami przychodzi do 
mnie, ale o religii, a w szczególności na ten konkretny temat, nie prowa-
dzimy żadnych rozmów (wyw. 19). Inną dramatyczną sytuację opisał mi 
młody człowiek, określający siebie jako „czystego muzułmanina – sunni-
tę”: Mój ojciec tak mnie tym zamęczył... On ciągle powtarzał: „Przyjdzie 
taki czas, że wam wszystkim odrąbią głowy. Wszystkich was pozabijają.” 
Któregoś pięknego dnia wszedłem do domu, wziąłem broń, naładowałem, 
przystawiłem do siebie lufę, położyłem jego rękę na spuście  i powie-
działem: „Ojcze, czy wiesz czym jest krwawa zemsta? Jeśli mnie ktoś 
jutro zamorduje, będziesz zmuszony wyjść na ulicę i mnie pomścić. Le-
piej zabij mnie teraz, własnymi rękoma. Ludzie będą ci wdzięczni za to, 
że zabiłeś syna - wahhabitę. Wszystkie problemy będą wtedy rozwiąza-
ne.” U niego pojawiły się łzy w oczach, rozumie pani? Po tym wydarzeniu 
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on nie powiedział już słowa na ten temat. Rzekł tylko: „Rób, co chcesz. 
Ty dokonałeś swojego wyboru, a ja swojego.” Mój ojciec ma osiemdzie-
siąt lat i nadal praktykuje religię na swój sposób (wyw. 11). 
 Trzeba zaznaczyć, że obecnie zdarzają się sytuacje, w których dzie-
ciom udaje się wprowadzić rodziców do środowiska „nowych muzuł-
manów”. To zjawisko ma charakter raczej sporadyczny, co nie oznacza, 
że nie należy go odnotować: Niektórzy synowie podporządkowują się 
prawom ojcowskim, ale są na tyle mądrzy, że delikatnie, powolutku, po-
wolutku biorą ojca na swoją stronę. […] Niektórzy ojcowie po to, żeby 
nie było w domu kłótni, sporów, przechodzą na tą drogę (wyw. 15).
 Z powyższych wypowiedzi wynika, że pojawienie się „nowych mu-
zułmanów” spolaryzowało miejscową wspólnotę religijną w najbardziej 
dotkliwy sposób – oddolnie, poczynając od rodzin. W wielu z nich zro-
dziły się konfl ikty, które utrudniły komunikację między młodym i star-
szym pokoleniem. Dodatkowym źródłem frustracji dla młodych ludzi 
była reakcja ich rodziców czy dziadków na podejmowane przez nich pró-
by podzielenia się nabytą wiedzą religijną, do której starsze pokolenie nie 
miało dostępu: Młodzi znają już różne książki, czytają - wiedzą więcej. 
Jeśli młody człowiek powie starszemu coś, co nie jest prawdą, to tamten 
zaraz się obrazi, zacznie się denerwować: „Czego ty ode mnie chcesz, 
ty taki i owaki?” I zaraz się zaczyna. Ja już pytałem tych miurydów: 
„Dlaczego obrażacie młodszych? W ten sposób oni tracą zainteresowanie 
wami, ledwie taki jeden coś powie, a wy już na niego najeżdżacie. A tak, 
między Bogiem i prawdą, co wy wiecie? Wy nawet nie umiecie czytać. Po-
wtarzacie jakieś rzeczy, sami nie umiecie ich dobrze dalej przekazać (…) 
Dlaczego obrażacie młodych ludzi i pozbawiacie ich zainteresowania?” 
I prawdę im mówię. Ja tam nie chodzę, bo nieprawdę musiałbym im mó-
wić. Bo jak prawdę im powiem, to oni będą mnie nienawidzić (wyw. 18). 
Taka postawa prezentowana przez większość starszego pokolenia przez 
wielu młodych była postrzegana jako trwanie w błędzie, wyrażające się 
w uporczywym trzymaniu się „skażonego islamu”: Starsze pokolenie 
to są dzieci Boga. Oni późno przyjęli islam, a czysty islam późno 
tu przyszedł... Dlatego oni mają negatywne zdanie na temat czystego is-
lamu. To są przecież dorośli ludzie - trudno im to w ogóle pojąć, tak od 
razu zmienić się. Starszym ludziom trudno zmienić się w tym względzie 
(wyw. 24). Jednocześnie towarzyszyło temu odrzucenie przez starszych 
„oświeceniowej misji” młodego pokolenia, które miałoby poprowadzić 
tkwiących w błędzie rodziców czy dziadków ku „czystemu islamowi” 
– ku Koranowi i Sunnie: Ludzie w Wąwozie Pankisi zrzucą z siebie cały 
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ten bród i z pomocą Boga wstąpią na tą czystą drogę, która będzie świa-
tłem dla młodego, dorastającego pokolenia. Nie będzie pijaństwa, narko-
tyków. Będzie nauka (wyw. 11).
 Podsumowując, wielu młodych Kistów traktuje konfl ikt między „no-
wymi muzułmanami” a „tradycjonalistami” jako przejaw napięć między-
pokoleniowych oraz próbę rewizji kistyńskiej tradycji w odniesieniu do 
współczesnych przemian społeczno - kulturowych. Pojęcie „czystego 
islamu” w wielu przypadkach wykorzystywane jest przez młodych ludzi 
jako sposób na manifestację krytycznej postawy wobec tradycji, której 
niektóre elementy postrzegają oni jako „opresyjne”. Ta krytyka odnosi 
się przede wszystkim panujących stosunków społecznych, w tym szcze-
gólnie do relacji w ramach rodziny. Jest ona także skutkiem utrudnionej 
komunikacji ze starszym pokoleniem, które podpierając się autorytetem, 
często nie chce słuchać wysuwanych przez młodych ludzi postulatów 
zmian dotyczących różnych sfer życia, w tym religii. 
 
„Czysty islam” – próba utrzymania jedności w niespokojnych 
czasach
 Przemiany społeczne zachodzące w Pankisi po upadku Związku 
Radzieckiego dla wielu Kistów okazały się wstrząsem. Nowa gospo-
darka oparta na stosunkach kapitalistycznych bynajmniej nie przyczy-
niła się do poprawy sytuacji ekonomicznej tej społeczności. Stało się 
odwrotnie – upadek sowchozu pozbawił setki ludzi pracy. Wraz z licz-
nymi konfl iktami militarnymi, w jakie popadła Gruzja po odzyskaniu 
niepodległości oraz zamknięciem granicy z Czeczenią (najczęściej 
wybieranym przez Kistów miejscem emigracji zarobkowej), bezrobo-
cie w Pankisi rosło w zawrotnym tempie. Druga wojna w Czeczenii 
i związany z nią napływ uchodźców do Wąwozu (w szczytowym mo-
mencie było ich około 12 tys.) dodatkowo nadwątliły sytuację eko-
nomiczną miejscowych oraz doprowadziły do licznych konfl iktów 
i napięć w lokalnej społeczności (Sanikidze 2005). 
 Obecnie, życie w Pankisi na pewno nie jest proste, szczególnie dla 
młodych ludzi, dla których niemożność znalezienia pracy jest szczegól-
nie frustrująca. Niestabilna sytuacja ekonomiczna oraz brak perspektyw 
odczuwany przez młodzież stały się podatnym gruntem, na którym mogła 
rozwijać się działalność propagandowa „wahhabitów”. Młodym ludziom 
nie mogącym sprostać wyzwaniom, jakie niosła ze sobą niepewna przy-
szłość oferowali oni  przynależność do nowej, silnej wspólnoty, których 
członków łączą więzy oparte nie na solidarności rodzinnej czy rodowej, 
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ale na wspólnej religii: Islam jest jak ceglana budowla. Zabierzesz jed-
ną cegłę - cały budynek legnie w gruzach. Dlatego powinniśmy być jak 
bracia, bracia! (wyw. 20). „Nowi muzułmanie” źródła istniejących pro-
blemów społecznych (bezrobocie, rozdarcie młodego pokolenia między 
tradycją a nowoczesnością) upatrywali w rozbiciu jedności miejscowych 
muzułmanów, które dokonało się w poprzednim ustroju: Kiedy Czecze-
nia była w Związku Radzieckim, ludzie byli jak w więzieniu - znali tylko 
to, co było wokół nich, nie wyjeżdżali za granicę. Z  islamem walczono. 
Niektórych uczonych muzułmańskich zostawiano, ale namawiano ich na 
przejście do skażonych nurtów islamu. Ci, którzy się podporządkowali 
i brali to, co im dawano, skazili innych wiernych, podzielili muzułmanów. 
Władza podzieliła nas i zaczęła niszczyć. Muzułmanie stali się bezsilni 
(wyw. 4). Wiele osób uwierzyło, że wraz z ponownym zjednoczeniem 
muzułmanów w Pankisi pod hasłami „czystego islamu” opartego na Ko-
ranie i Sunnie oraz wprowadzeniu szariatu, problemy te zostaną rozwią-
zane. „Nowi muzułmanie” prezentują siebie jako ruch religijny, który 
oczyści miejscową ludność z „brudu” i wprowadzi porządek, ład i spra-
wiedliwość. Środkiem ku temu ma być przemiana religijna osiągnięta za 
pomocą samokształcenia. Na dodatek, w przeciwieństwie do starszego 
pokolenia, „ortodoksi” nie odżegnują się od nowinek technicznych, ta-
kich jak internet, a nawet wykorzystują go w celu szerzenia własnych 
poglądów oraz zdobywania informacji związanych ze sferą religijną:
A: Zaraz pani pokaże jaką interpretację tego [dziratu] przyjęli współcze-
śni Czeczeni - wcześniej to był bieg po okręgu, teraz to jest bieg wokół 
wioski... [wyjmuje telefon komórkowy, pokazuje prześmiewcze nagra-
nie wideo, pod melodię zespołu Tatoo „Nas nie dogoniat” prezentowane 
jest nagranie grupy czeczeńskich sufi ch, którzy wykonują rytuał biegu 
po okręgu wokół wsi] Ci też uważają, że są muzułmanami! Niech pani 
popatrzy! Naśladowcy czegoś takiego pójdą jeszcze dalej. Oni myśląc, 
że w ten sposób zbliżają się do Boga, faktycznie oddalają się od Pana. 
Rozumie pani?
I: Skąd ma pan to wideo?
A: W internecie pełno jest nagrań tych ich cielesnych rytuałów. Współ-
czesna młodzież w Czeczenii zdała już sobie swobodnie sprawę z wielu 
rzeczy. Teraz jest internet. Ja sam mogę swobodnie go używać. „Fatwa” 
oznacza po arabsku „pozwolenie”. Jest taka strona internetowa „Fatwa 
Online”. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, czy z punktu widzenia islamu 
mogę coś zrobić, zadaję pytanie. Tam siedzą ludzie, którzy są wykształ-
ceni, szejchowie. I ja tam mogę od nich otrzymać odpowiedź. Jest jeszcze 
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inna strona - „Świat Islamu”. Ja tam mogę zadać to samo pytanie innemu 
szejchowi. Jeżeli otrzymuję większość odpowiedzi w jedną stronę, wtedy 
wiem, że mogę tak postąpić, rozumiem to (wyw. 11).
 Młodemu pokoleniu spodobał się  „kosmopolityczny” charakter 
muzułmańskiej ummy – widzieli w nim szansę na  rozwój w opozycji 
do „zaściankowego” charakteru lokalnej wspólnoty opartej na pryma-
cie tradycji. Ta „szansa rozwoju” często przybierała bardzo konkretny, 
praktyczny wymiar – chodziło przede wszystkim o pomoc w zdobyciu 
wykształcenia czy znalezieniu pracy. Do takiego postrzegania „wah-
habitów” z pewnością przyczyniło się oferowane przez nich wsparcie 
fi nansowe oraz zagraniczne stypendia na uniwersytety islamskie: Ale 
jest oczywiście u nas dużo młodych ludzi, którzy jeżdżą uczyć się na 
islamskich uniwersytetach, takich, którzy pojechali tam i wrócili. Oni 
mają już większą wiedzę na tematy religijne. Dla młodzieży są prze-
wodnikami. Młodzi ludzie ich słuchają, radzą się w różnych sprawach 
(wyw. 8). Z tych przyczyn w szeregi głosicieli idei „oczyszczenia is-
lamu” wstąpiło wielu ludzi, którzy do niedawna nie interesowali się 
specjalnie religią, ale którzy propozycję wsparcia fi nansowego uznali 
za okazję nie do odrzucenia. Nie chcę przez to powiedzieć, że pieniądze 
były głównym motywem, który kierował młodych ludzi ku „wahhabi-
tom”. Oprócz pobudek czysto religijnych, nie mniej istotne było poczu-
cie braterstwa i akceptacji, jakie w zamian za przyjęcie konkretnego 
programu ideologicznego oferowała ta wspólnota: Ale najważniejsze 
jest przecież poczucie braterstwa - dlatego tu wszystko robi się razem. 
Jest tak napisane: kolektywna modlitwa dwadzieścia jeden razy prze-
wyższa modlitwę w samotności. Dwadzieścia jeden razy. Dlatego jest 
zalecenie, żeby modlić się w grupie - dwóch, trzech, dziesięciu, pięć-
dziesięciu osób - byle w grupie była modlitwa. Żeby ludzie to wszystko 
poczuli. Mówi się nawet: „brat muzułmanin”. Nie można mu w żaden 
sposób szkodzić, nawet słowem. Kiedy tego potrzebuje, należy mu po-
móc (wyw. 20).
 Przemiany ostatnich kilkunastu lat silnie odbiły się także na starszym 
pokoleniu, Nawracającym wątkiem w rozmowach z ludźmi identyfi kują-
cymi się jako „tradycyjni muzułmanie” jest poczucie destabilizacji i cha-
osu, jakie ich zdaniem wprowadzili w życie miejscowych „wahhabici”, 
którzy pojawili się wraz z falą uchodźców:
I: Rozmawiałam z M. i ona opowiadała mi, że wcześniej miała klucze do 
meczetu. I podobno wahhabici do niej przyszli i chcieli te klucze i jakoś 
bardzo nieprzyjemnie się z nią obeszli. Słyszał pan o tym?
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R: Tak, były takie historie. Oni nawet zamki wyważali w drzwiach, nawet 
strzelali ze karabinu, tam gdzie dzirat robiliśmy...
M: Oni nie strzelali prosto w niego, ale w pomieszczenie, gdzie robili 
dzirat.
R: (po rosyjsku) Ale my tam siedzieliśmy cały czas - noc i dzień - i nie 
wpuszczaliśmy ich do środka.
M: Mieli dyżury na zmianę, żeby oni nie weszli.
I: Ile czasu trzeba było pełnić te dyżury, żeby oni dali wam spokój i zabra-
li się za budowę własnego meczetu?
R: Jak nam dali spokój, to zabrali się za budowę meczetu.
M: Oni zrozumieli, że walka z nimi jest bezcelowa i zaczęli budować wła-
sny meczet.
R: W tych czasach chodzili z pistoletami, strzelbami po ulicach. Wtedy 
bałem się chodzić bez broni. 
M: On gotowy był umrzeć, byle wypełnić swój dyżur w meczecie. Wtedy to 
były takie czasy, że wszyscy chodzili z karabinami, automatami, tak jakby 
to było normalne (wyw. 16).
 Symboliczne znaczenie miało wzniesienie przez „wahhabitów” 
nowego meczetu, który oddany został do użytku w 2001 roku i skupia 
wokół siebie „nowych muzułmanów”. Po pierwsze była to reakcja na 
nagły przypływ muzułmańskiej ludności w Wąwozie związany z napły-
wem uchodźców. Po drugie – i chyba przede wszystkim – stanowiło to 
odpowiedź na zamknięcie przed „ortodoksyjnymi muzułmanami” drzwi 
„starego meczetu” przez „tradycyjnych muzułmanów”, którzy odczuwali 
wobec nich szeroką skalę emocji: od nieufności poprzez lęk, aż do otwar-
tej wrogości: Ja sam byłem świadkiem takiego wydarzenia: Za chwilę 
ma być modlitwa, imam się szykował. Ludzie odwracają się, a tam z tyłu 
siedzi młody chłopak. A imam do niego mówi: „Dawaj, wstawaj!” Ten 
młody człowiek wstał z uwagi na szacunek do starszej osoby, szacunek do 
jego wieku - wiedział przecież, że sam kiedyś będzie taki stary. On wstał 
nie z uwagi na samą osobę imama - ludzie przecież mogą być różni, nie-
zależnie od wieku. Jeden może być pijaczyną, a drugi może być bogoboj-
nym człowiekiem. No więc on wstaje i mówi: „W czym rzecz?” A tamten 
odpowiada mu: „Jesteś wahhabitą. Masz opuścić meczet!” A młody mu 
mówi: „Jesteś imamem. Lepiej zajmij się prowadzeniem modlitwy, a już 
Bóg nas osądzi.” Imam na to: „Ludzie, ja nie będę się modlił, dopóki ten 
człowiek nie wyjdzie z meczetu!” (wyw. 11).
I: (...) Dowiedziałam się, że były takie przypadki, że jeśli u nich wśród 
modlących się był młody człowiek z brodą, to imam nazywał go wahha-
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bitą i mówił: „Nie zacznę modlitwy dopóki stąd nie wyjdziesz”. Co pan 
o tym myśli?
A: No... oczywiście, że jak oni nie chcą, to taki człowiek sobie od nich 
pójdzie. Właśnie dlatego tyle ludzi ich opuściło. Wcześniej wszyscy razem 
się tam modlili, potem pojawiły się konfl ikty, ludzie odeszli do czasowego 
miejsca modlitwy, które zbudowaliśmy - na okres kiedy duży meczet nie 
był jeszcze ukończony (wyw. 20).
 W obliczu zachwiania tradycyjnych podziałów i hierarchii we wspól-
nocie po pojawieniu się „wahhabitów”, a następnie pogłębienia tej po-
laryzacji przez masowe zainteresowanie młodzieży „ortodoksyjnym 
islamem”, „tradycjonaliści” szukali narzędzia, które pomogłoby im po-
nownie przywrócić jedność w społeczności. Tym narzędziem okazało się 
stosowanie pojęcia „czystego islamu” na określenie tradycyjnych form 
religijności, rozumianych jako immanentnie wpisanych w samo „bycie 
Kistem”. Oprócz opisanej wcześniej próby ochrony tradycji oraz obrony 
przed obcymi, jest to według mnie trzecia funkcja jaką spełnia stosowanie 
opozycji „czysty – skażony” przez „tradycjonalistów”. Tak jak wahhabi-
ci, podkreślali oni znaczenie „wspólnoty” (dżamaat), która wytwarza się 
w środowisku muzułmanów, ale w tym wypadku miała to być wspólnota 
zakorzeniona w miejscowym islamie ludowym, a tym samym w lokalnej 
tradycji:
I: Dlaczego właściwie przychodzicie tu wszyscy razem robić ten dzirat? 
Nie wystarczy modlić się i chodzić do meczetu w piątek?
A: To ma dużą wartość. Kiedy my się tu zbieramy, to nazywa się dżamaat. 
To ma większą wartość niż samotna modlitwa. Dlatego kiedy jest Rama-
dan, co wieczór tu przychodzimy i robimy to razem. A jak nie ma Rama-
danu, to spotykamy się co piątek i po dziracie robimy jeszcze wspólną 
modlitwę. W ten sposób ma ona większą wartość (wyw. 2).
 W moim odczuciu wynalezienie „czystego islamu” – najpierw wśród 
„nowych muzułmanów”, a potem tradycjonalistów, stanowi próbę rato-
wania jedności wspólnoty w „niespokojnych czasach”, które sprzyjają 
konfl iktom, a więc tworzeniu się podziałów. Wynika to z zachwiania 
poczucia bezpieczeństwa oraz pojawienia się niepewności związanej 
ze świadomością, że istniejące tradycje są za mało elastyczne i chłonne 
wobec przemian, które niesie ze sobą współczesność. Należy jednak za-
znaczyć, że daje się tu zaobserwować wyraźna asymetria, jeżeli chodzi 
o środki i metody, jakimi dysponują obie strony. „Tradycjonalistom” 
trudno jest podjąć jakieś konkretne działania propagandowe, choćby 
z braku środków fi nansowych, którymi dysponują „wahhabici”.
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Dagestański wird – zapowiedź umiarkowanego islamu?
 Zamykając rozważania na temat roli „pojęcia czystego islamu” 
jako narzędzia integracji wspólnoty w niespokojnych czasach, warto 
oddzielne omówić istnienie tzw. dagestańskiego wirdu jako szczegól-
ny przypadek budowania wspólnoty „na rozdrożu”. O jego istnieniu 
dowiedziałam się podczas drugiego pobytu w Pankisi: Tym wirdem 
zajmuje się tylko trójka ludzi. Oni najpierw byli w szejch wirdzie. Wy-
szło na to, że oni zmienili wird. A tak nie może być - nie może być, żeby 
człowiek zmieniał wird, bo każdy z ustazów jest dla drugiego ustaza 
bratem. „Jeśli my jesteśmy braćmi, a on najpierw był w twoim wir-
dzie, a potem przyszedł do mojego, ja z uwagi na ciebie go nie przyj-
mę.” Każdy z ustazów szanuje pozostałych i nie przyjmie do swojego 
wirdu człowieka, który zostawił innego ustaza i przyszedł do niego. 
A jeżeli chodzi o ich wird, oni zadecydowali tak, że skoro ich ustaz 
umarł, oni nie chcą być w takim wirdzie. Oni chcą być w wirdzie, gdzie 
ustaz jest żywy (wyw. 9). Okazało się, że we wsi Duisi istnieje mały 
wird, wywodzący się od tariki nakszbandijja. Bisan Duiszwili – czło-
wiek, który sprowadził go do Pankisi – należał wcześniej do wirdu 
Kunta-hadżiego (hadżi wirdu), związanego z tariką kadirijja. Obecnie 
skupia on wokół siebie stosunkowo niewielu zwolenników – według 
samego Bisana jest to dwadzieścia osób, a zdaniem jego krytyków – 
od trzech do siedmiu. Jak wskazuje popularne określenie tej grupy, ich 
nauczyciel (ustaz) pochodzi z Dagestanu. Zasadniczym wyróżnikiem 
muzułmanów związanych z dagestańskim wirdem jest to, że w przeci-
wieństwie do szejch wirdu czy hadżi wirdu, nie uznają oni „martwego 
ustaza”, co oznacza, że ich nauczyciel musi być żywym człowiekiem. 
Krytycznie odnoszą się do miurydów z innych wirdów, bo ich zdaniem 
zanoszą oni swoje prośby do nauczyciela (mistrza), który od dawna 
nie żyje, a więc nie jest w stanie im pomóc – w przeciwieństwie do 
„żywego ustaza” wirdu Bisana Duiszwili. Przypadek dagestańskie-
go wirdu jest wyjątkowy, ponieważ jego członkowie – podobnie jak 
tradycyjni muzułmanie identyfi kujący się z szejch wirdem czy hadżi 
wirdem -  przejęli od „wahhabitów” pojęcie czystego islamu, ale usta-
wili się oni w pozycji „w pół drogi” między „tradycyjnym” islamem 
a islamem „ortodoksyjnym”. Z jednej strony w swojej działalności 
religijnej kultywują oni elementy charakterystyczne dla miejscowego 
islamu ludowego (istnienie wirdów, kult ustaza, rytuał dzikru), zaś 
z drugiej prezentują o wiele szerszą wiedzę na temat islamu jako re-
ligii (nauka języka arabskiego, czytanie Koranu w oryginale, znajo-
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mość hadisów oraz komentarzy do Świętej Księgi) – to z kolei zbliża 
ich do środowisk „nowych muzułmanów”. Sam założyciel dagestań-
skiego wirdu przekonany jest o tym, że jego wird jest jedyną słuszną 
drogą i bezustannie podkreśla on, że ich religijność jest najbardziej 
„prawidłowa”, a islam w ich wydaniu jest „nieskażony”, „czysty”: 
I: Powiedział pan, że jesteście skrytym wirdem, modlicie się po cichu. 
Czy zatem mieszkańcy Duisi wiedzą o waszym istnieniu?
B: Wszyscy o nim wiedzą! Nawet w całym okręgu ludzie o nas wiedzą. 
Jest już nawet książka.
I: Jaka książka?
B: Książka o naszym Wąwozie Pankisi. Autorem jest Chaso Chan-
goszwili. Tam jest napisane, że Duiszwili przyniósł tu ten wird z Azer-
bejdżanu [pierwszy ustaz i założyciel tego wirdu - Mahmud Apand 
– pochodził właśnie z Azerbejdżanu]. Tam jest tak napisane. Tam jest 
moje imię i nazwisko. On tam pisze: „Ich wird jest prawidłowy, bo oni 
mają żyjącego ustaza. On jest żywy i rzeczywiście może im pomagać. 
Ten wird Duiszwili jest rzeczywiście prawidłowy.”
I: W tej książce tak jest napisane?
B: Tak, jak najbardziej. „Ich wird jest najczystszym i najbardziej pra-
widłowym” (wyw. 10).
 Warto zwrócić uwagę na dość nietypową pozycję wśród muzułma-
nów w Pankisi, jaką zajmują miurydzi z tej grupy. Mimo, że kontynu-
ują oni część tradycji związanych z miejscową religijnością, ze wzglę-
du na argument „martwego ustaza”, dość wyraźnie odcinają się oni od 
innych wirdów, nie szczędząc krytyki  miurydom z innych grup: Po 
tym jak pierwszy raz tam pojechałem [do Dagestanu], zmarł mój ojciec. 
Ja podczas pogrzebu nie robiłem żadnego dzikru. Wcześniej byłem 
w Kunta-hadżi wirdzie i oni chcieli przyjść i machać nogami i rękami. 
Ja im powiedziałem: „Dla mojego ojca tego nie róbcie.” Na początku 
oni bardzo się denerwowali - najważniejsi wśród nich mówili: „Co to 
ma być?” Ale stopniowo, z upływem czasu, oni zobaczyli jaka jest na-
sza praca.[…] „U was jest dużo pracy - my nie damy rady pracować 
tak jak wy. Ale my wiemy, że wasza droga jest czysta i prawidłowa.” 
Teraz oni już to wiedzą (wyw. 10). Należy zaznaczyć, że założyciel 
dagestańskiego wirdu skłócony jest z tamadą kobiecego hadżi wirdu 
w Duisi– największym autorytetem wśród tradycyjnej społeczności 
muzułmańskiej: Ludzie, którzy umieli dobrze czytać, uczyć się, Issę 
[Maczalikaswiili, członka ”dagestańskiego wirdu”] chcieli na to sta-
nowisko [imama], ale on powiedział, że woli sam dla siebie czytać 
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w domu Koran, robić ibadat21. Dużo do niego chodzili, ale on nie 
chciał. A te kobiety... ja im powiedziałem: „Wy nie umiecie czytać Koranu. 
Uspokójcie się. Przecież nie wiecie, co dla innych jest dobre.” […] Kiedy 
ja wtedy powiedziałem to kobietom, to ich tamda - dawaj! - zaczęła się ze 
mną wykłócać! „Nie będę cię tu wpuszczać do meczetu!” (wyw. 10). Od 
tamtego momentu Bisan Duiszwili faktycznie nie uczęszcza do starego 
meczetu. Do „nowych muzułmanów” w niektórych kwestiach odnosi się 
pozytywnie: Tak w ogóle to według naszej wiary kobiety nie powinny 
chodzić w piątki do meczetu modlić się. A one i tak tam chodzą i kręcą 
się między mężczyznami. A nasza wiara przecież tego zakazuje. W dru-
gim meczecie [„wahhabickim”] nie uświadczysz kobiety - ani jednej! One 
oddzielnie wchodzą. A w naszym meczecie wszyscy są zmieszani (wyw 
10). Jednak mój rozmówca nie uczęszcza również do nowego meczetu, 
bo mimo wszystko on i jego miurydzi w zbyt wielu aspektach krytycznie 
odnoszą się do „wahhabitów”: Kto wierzy w Boga, nie pójdzie do nich. 
Wśród nich są tacy młodzi ludzie, co w sekrecie piją i robią złe rzeczy 
(wyw. 10). Sami „ortodoksyjni muzułmanie” do wirdu Bisana odnoszą 
się nieco przychylniej niż pozostałych grup miurydów, co nie oznacza, 
że nie podejmują oni krytyki, czasami mocno zabarwionej agresją: A ja 
słyszałem, że ci ludzie czczą takiego żyjącego szejcha z Dagestanu i że oni 
piją wodę, która zostaje po jego ablucjach. Niech pani to sobie wyobra-
zi - na ile człowiek musiał zostać niewolnikiem innych ludzi, żeby wypić 
wodę, która posłużyła do oczyszczenia! To jest nie do pojęcia dla normal-
nego człowieka. Kiedy w tych społecznościach, w tych wirdach zachodzą 
takie nienormalne procesy, młodzież raczej tego unika - ma większą świa-
domość. I mnie Bóg chroni przed tym (wyw. 11).
 Na przykładzie dagestańskiego wirdu można wysnuć wniosek, że nie 
należy zbyt pochopnie interpretować stosowania pojęcia „czystego isla-
mu” przez Kistów jako narzędzia, służącego integracji wspólnoty, której 
jedność zostało nadwyrężona przez szereg czynników społeczno – eko-
nomicznych. Przykład tego wirdu pokazuje, że istnieją w Pankisi grupy, 
które, odwołując się na płaszczyźnie religijnej  do opozycji „czysty – ska-

21 Lokalna wymowa słowa ibadah, tudzież ibada. Nazwa  ta pochodzi  z języka arabskiego i zwykle 
tłumaczona jest jako “zachowania kultowe”, “kult”. W islamie oznacza to ostateczne posłuszeństwo, 
podporządkowanie i uniżenie przed Bogiem oraz bezwarunkową miłość do Niego. Muzułmanie wie-
rzą, że żyją po to, by robić ibadah, czyli oddawać cześć Bogu, co w praktyce oznacza przestrzeganie 
zasad islamu – obowiązków i zakazów, które on nakłada, unikanie tego, co jest zakazane (haram) 
i wykonywanie tego, co dozwolone (halal). Ibadah musi pochodzić z głębi serca i nie może być 
nikomu narzucony. Zob. M. B a i a n o n i e, Ibadah in Islam, Islamic Center of Raleigh, 24.01.1997, 
www.islam1.org (odczyt z dnia 2 lutego 2009).
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żony”,  w rzeczywistości jedynie pogłębiają własną izolację i wyobcowa-
nie w ramach społeczności. Przytoczony przeze mnie przykład ukazuje 
także chaos pojęciowy, jaki wprowadziło stosowanie pojęcia „czystego 
islamu” wśród niektórych muzułmanów. Znaleźli się oni „na rozdrożu” 
między tradycyjnym islamem ludowym a „nowym islamem”, nie mogąc 
identyfi kować się w pełni z żadnym z nich ani nie będąc całkowicie ak-
ceptowanymi przez zwolenników obu tych lokalnych interpretacji mu-
zułmańskiej religijności. W moim odczuciu grupa ludzi, którzy w sferze 
religijnej nie będą wyraźnie identyfi kować się ani z „tradycjonalistami” 
ani z „ortodoksyjnymi muzułmanami” prawdopodobnie będzie z czasem 
rosnąć. Mam na myśli przede wszystkim młode pokolenie wykształco-
nych muzułmanów, którzy z jednej strony nie będą chcieli być bezkry-
tycznymi kontynuatorami religijnych tradycji przodków, a z drugiej – nie 
będą zajmować skrajnych pozycji w kwestii światopoglądu religijnego, 
jakie reprezentuje część „wahhabitów”. 

Wnioski
 Przeprowadzona wyżej analiza podstawowych motywacji, które we-
dług mnie przyczyniły się do stosowania przez kistyńskich muzułma-
nów pojęcia „czystego islamu” stanowi jednocześnie próbę syntetycz-
nej prezentacji szeregu problemów, które na przestrzeni ostatnich lat 
zagrażają integralności tej grupy. Są wśród nich zarówno zjawiska po-
chodzące całkowicie „z zewnątrz”, tak jak te zbiorowo określone przeze 
mnie jako składające się na tzw. „niespokojne czasy” (zmiana sytuacji 
geopolitycznej i ekonomicznej, napływ uchodźców czeczeńskich), jak 
i te, o których można powiedzieć, że zrodziły się raczej „wewnątrz” ba-
danej społeczności (nasilający się na skutek krytycznej rewizji różnych 
elementów tradycji przez ludzi młodych konfl ikt międzypokoleniowy). 
Według mnie o wszystkich z nich można powiedzieć, że istotnie przy-
czyniły się do pobudzenia dużej części tej społeczności do krytycznej 
refl eksji nad tym, co właściwie oznacza „bycie Kistem”. Tym samym 
stosowanie pojęcia „czystego islamu” przez wielu mieszkańców Pankisi 
można interpretować jako próbę odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”. 
To pytanie stawiane jest w społeczności, która na skutek dynamicznych 
i często niespodziewanych przemian (politycznych, ekonomicznych, spo-
łecznych) przeobraziła się na tyle, że dla wielu przestała być relatywnie 
„uporządkowana” i „przejrzysta”, a miejscami stała się „niezrozumiała”, 
czy wręcz „obca”. W moim odczuciu współczesna  krytyczna refl eksja 
mieszkańców Wąwozu Pankisi nad tożsamością oscyluje między dwoma 
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głównymi pytaniami: „co to znaczy, że jestem Kistem?” i „co to znaczy, 
że jestem muzułmaninem?” oraz tym czy i jak te dwie identyfi kacje będą 
się ze sobą łączyć w przyszłości. 
 Konfl ikt o to, czyj islam jest „czysty” to zjawisko społeczne, którego 
nie należy traktować ahistorycznie czy statycznie– nie jest wykluczone, 
że w nieodległej przyszłości może ono stracić na znaczeniu lub zupełnie 
zaniknąć. Do tego przypuszczenia skłonił mnie m.in. opisany wcześniej 
przykład dagestańskiego wirdu, znajdującego się na rozdrożu między 
miejscową tradycją religijną, a „nowym islamem” i nie identyfi kujący się 
wyraźnie z żadnym z tych dwóch środowisk. Zmiana sytuacji politycznej 
(wyznawcy islamu nie są w Gruzji poddawani tak opresyjnej polityce jak 
za czasów Gruzińskiej ASRR) oraz zwiększony dostęp do informacji re-
ligijnej niewątpliwie przyczyniały się i będą przyczyniać się do wykształ-
cenia nowego pokolenia kistyńskich muzułmanów. Z racji większej zna-
jomości podstawowych dogmatów islamu będą oni krytyczniej odnosić 
się do miejscowych tradycji religijnych. Natomiast większy dostęp do in-
formacji religijnej może sprawić, że w kwestii światopoglądu religijnego 
środowiska „wahhabickie” dla wielu przestaną stanowić jedyną alterna-
tywę wobec miejscowego islamu ludowego. Tym samym może przestać 
istnieć potrzeba – tak charakterystyczna dla miejscowych „ortodoksyj-
nych” muzułmanów - aby grubą kreską oddzielać to, co „kistyńskie” 
i to, co „muzułmańskie”. Jeżeli dodatkowo sytuacja ekonomiczna regionu 
ulegnie poprawie, może przyczynić się to do zmniejszenia radykalnych 
nastrojów religijnych wśród młodego pokolenia, w wielu przypadkach 
będących wyrazem frustracji i bezsilności wobec trudnych warunków 
życia. Dlatego być może w nieodległej przyszłości spory o to, czyj islam 
w Pankisi jest „najczystszy” zaczną stopniowo cichnąć.

DYSKUSJE O „CZYSTYM ISLAMIE”
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RUCHY DYSYDENCKIE W SOWIECKIEJ GRUZJI
ZARYS PROBLEMATYKI

napisała Aleksandra Gryźlak
Warszawa

 Problem ruchów dysydenckich w Gruzji sowieckiej jest zagad-
nieniem na tyle poważnym i obszernym, że zasługuje na oddzielną 
monografi ę, której – jak dotąd – brak. Niniejszy artykuł jest próbą 
wstępnego zarysowania tego tematu, wskazania głównych jego aspek-
tów, wymagających badań źródłowych. Staram się nakreślić tło hi-
storyczne i przedstawić genezę powstawania ruchów dysydenckich 
w Gruzji, ich dynamikę, cele, program oraz późniejsze podziały 
w jego łonie. Pragnę również przybliżyć sylwetki najważniejszych jego 
uczestników. Cezura problemu przedstawionego w artykule obejmuje 
okres 1956-1990. Pierwsze  lata, 1956-1974, wymagają wydzielenia 
jako swoiste wprowadzenie, okres narastania fermentu społecznego 
w Gruzji. Poprzedza on lata 1974-1990 – okres narodzin i rozwoju 
ruchów dysydenckich. 
 Na potrzeby niniejszego zarysu ruchy dysydenckie defi niuję  jako 
powstające oddolnie pozasystemowe organizacje, kontestujące so-
wiecką rzeczywistość. Ich programy początkowo oparte były niemal 
wyłącznie na negacji systemu, jak też wyraziście eksponowanych 
wątkach historycznych, nawiązaniach do okresu niepodległości. 
W późniejszym etapie ewoluowały w kierunku postulatów pozytywnych, 
tzn. wizji programowych porządku polityczno-społecznego po upadku 
systemu komunistycznego. Na tle innych organizacji nie identyfi ko-
wanych z ustrojem wyróżniała je walka o przestrzeganie obowiązują-
cych przepisów, praw człowieka oraz o ustanowienie swobód demo-
kratycznych.
 Od momentu ustanowienia w Gruzji władzy sowieckiej komuniści 
nie cieszyli się popularnością w społeczeństwie gruzińskim. Zdecy-
dowana jego większość traktowała ich jako okupantów i początko-
wo stawiała czynny opór sowietyzacji republiki. Te aktywne prze-
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jawy oporu zanikły po krwawym stłumieniu powstania narodowego 
w 1924 roku1. Masowe czystki wśród inteligencji gruzińskiej, które 
po nim nastąpiły pozbawiły naród elity myślącej i działającej w duchu 
patriotycznym. Do prób wybicia się na niepodległość doszło w latach 
II wojny światowej, ale ich oparcie o współpracę z Trzecią Rzeszą okaza-
ło się poważnym błędem politycznym2.
 W pierwszym okresie powojennym nie dochodziło do większych pro-
testów i wystąpień przeciw władzy sowieckiej. Dopiero po śmierci Stalina 
sytuacja w Gruzji zmieniła się diametralnie. Referat Nikity Chruszczowa 
wygłoszony na XX Zjeździe KPZR był ciosem w kult Stalina. Obwiniał 
go o masowe zbrodnie i błędy, co stało się pretekstem do potężnych de-
monstracji w Tbilisi, w marcu 1956 roku. Atak na Stalina odebrano jako 
atak na Gruzinów i potraktowano jako wyraz rosyjskiego szowinizmu.3 
9 marca 1956 roku na ulice Tbilisi wyległy tłumy protestujących. 
W trakcie demonstracji wznoszono okrzyki domagające się ograniczenia 
w republice władzy Moskwy, respektowania gruzińskiej odrębności, sza-
cunku dla narodowej kultury. Niesiono portrety Stalina i Berii. W obawie 
przed eskalacją tych nastrojów Moskwa zdecydowała się na użycie siły. 
Demonstracja została brutalnie rozpędzona przez wojsko, które otworzy-
ło ogień do protestującego tłumu. W wyniku tych działań padło kilka-
dziesiąt, lub nawet wg. niektórych źródeł ponad 150 ofi ar. Całą sprawę 
kierownictwo Komunistycznej Partii Gruzji pragnęło jak najszybciej wy-
ciszyć.4
 Po tych zajściach masowe wystąpienia na taką skalę nie pojawiały się 
w Gruzji przez około 20 lat. Nie oznacza to, iż zanikły przejawy oporu. 
Dochodziło do nich szczególnie w środowisku studenckim stolicy. 
 W drugiej połowie lat 50., w okresie tzw. „odwilży” zaobserwować 
można zwrot w nastrojach kontestacyjnych – od polityki w stronę religii, 
kultury, narodowej historii, języka i generalnie obrony dziedzictwa naro-

1 Szerzej zob. D. d e  S o u r a m y, Sirdar de la Géorgie Insurgée. Tifl is contre Moscow, Bruxelles 
1939 ; Gruzja. Terytorium i ludność. Historia. Literatura i sztuki piękne. Sytuacja polityczna, tłum. 
z franc. Warszawa 1939, s. 116-119; A. F u r i e r, Relacja Józefa Łaszkiewicza o gruzińskim powsta-
niu antybolszewickim 1924 r., „Pro Georgia”, t. VII, 1998, s. 137-149; W. M a t e r s k i, Powsta-
nie narodowowyzwoleńcze 1924 r. w Gruzji, „Studia z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, 
t. XXXIV, Warszawa 1999, s. 57-67.
2 Por. J. T h o r w a l d, Iluzja. Żołnierze radzieccy w armii Hitlera, tłum. z niem., Warszawa-Kra-
ków 1994; O. R o m a ń k o, Sowietskij legion Gitlera. Grażdanie SSSR w riadach wiermachta i SS, 
Moskwa 2006.
3 L. A l e k s i e j e w a, Istorija inakomyslija w SSRR. Nowiejszyj pieriod, Wilno-Moskwa 1992, 
s. 83.
4 W. M a t e r s k i, Gruzja, Warszawa 2010, s. 213-214.
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dowego. Cerkiew Prawosławna, a dokładnej Gruziński Prawosławny Ko-
ściół Autokefaliczny stał się w tym okresie symbolem narodowej kultury 
i gruzińskiego charakteru narodowego. Szczególną rolę odgrywał tutaj 
ówczesny Patriarcha Efrem II – nieugięty patriota.5
 W roku 1972 szanowany i podziwiany Patriarcha umiera, a jego miej-
sce zajmuje uległy wobec władz komunistycznych i niepopularny Dawid 
V. Obejmował on funkcję w warunkach skandalu związanego po pierw-
sze, z rzekomym sfałszowaniem testamentu Efrema, w którym ten wy-
znaczył innego następcę, a po drugie, w związku z kradzieżą cennych 
kosztowności z patriarszej zakrystii.6 Zwiększyło to rozdźwięk między 
Patriarchatem, a społecznością chrześcijańską w Gruzji. W wyniku tego 
Cerkiew, jako instytucja, nie odegrała w rodzącym się w tym okresie ru-
chu dysydenckim ważniejszej roli, mimo iż większość gruzińskich dy-
sydentów była bardzo religijna, a wiara była istotną częścią identyfi kacji 
dla bardzo wielu ruchów dysydenckich. 
 W tymże 1972 roku doszło do zmiany I Sekretarza Komitetu Central-
nego Komunistycznej Partii Gruzji. W we wrześniu kluczowe stanowi-
sko w państwie obejmuje dotychczasowy minister spraw wewnętrznych 
Eduard Szewardnadze, który rozpoczyna swoje rządy od szeroko zakro-
jonych prób tzw. „przywrócenia porządku w republice”. Oznaczało to 
walkę z korupcją, ponad miarę rozrośniętą biurokracją, nepotyzmem oraz 
szarą strefą gospodarki. Surowe, administracyjne metody jakie stoso-
wał Szewardnadze, rzeczywiście przyniosły pewien postęp, szczególnie 
w rolnictwie, jednak zostały okupione znacznym pogorszeniem nastro-
jów społecznych.7 Powszechna niewiara w potencjał rozwojowy socjali-
stycznej gospodarki, cenzura, patologie społeczne – to wszystko stało się 
impulsem dla powstawania jawnych, zorganizowanych form sprzeciwu 
– organizacji dysydenckich. 
 Pierwsza z nich to powstała w 1974 roku, Inicjatywna Grupa Obrony 
Praw Człowieka w Gruzji. Jej założycielami byli dwaj najbardziej znani 
przedstawiciele gruzińskich dysydentów – Zwiad Gamsachurdia (1939-
1993) i Merab Kostawa (1938-1989). Obaj urodzili się w Tbilisi i byli 
przyjaciółmi już od wczesnego dzieciństwa. Zwiad był synem znanego 
pisarza gruzińskiego, Konstantina Gamsachurdii. Należał do rodziny 
z mocno ugruntowanymi tradycjami patriotycznymi, co odegrało ogrom-
ną rolę w jego późniejszym życiu. Obaj działacze już w 1953 r. założyli 

5 L. A l e k s i e j e w a, op. cit., s. 83.
6 Ibidem, s. 83 i 86.
7 W. M a t e r s k i, op. cit., s. 246.
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szkolną, podziemną grupę „Gorgaslani”. Kolejna grupa, założona przez 
nich w 1956 r., została zdekonspirowana w trakcie akcji rozpowszechnia-
nia ulotek antysowieckich. Obaj, wraz z innymi członkami grupy zostali 
aresztowani i skazani na wyrok w zawieszeniu. Zwiad ukończył studia 
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Tbilisi, robiąc magisterium 
z literatury anglo-amerykańskiej. Merab na początku lat 60. ukończył 
klasę fortepianu konserwatorium w Tbilisi i pracował jako nauczyciel 
muzyki.8  
 Gamsachurdia i Kostawa już od 1972 roku utrzymywali ścisłe kon-
takty z rosyjskimi obrońcami praw człowieka. Gamsachurdia przekazy-
wał informacje o sytuacji w Gruzji do „Kroniki Bieżących Wydarzeń”.9 
Pisał do niej m.in. o niszczeniu przez władze pomników historii Gruzji, 
o sytuacji deportowanych z republiki w 1944 r. Turków Meschetyńskich 
i o aresztowaniach działaczy opozycyjnych. Grupa Inicjatywna wzoro-
wana była na moskiewskich organizacjach tego typu.10 Zajmowała się 
kolportażem w Gruzji rosyjskiego samizdatu – zarówno literackiego, jak 
i związanego z tematyką obrony praw człowieka. W Gruzji, dzięki ak-
tywności Grupy, pojawiają się teksty Aleksandra Sołżenicyna, Andrieja 
Sacharowa, Jurija Orłowa i innych dysydentów. 
 Bardzo aktywny był w tym okresie Gamsachurdia. Brał udział w pod-
ziemnym druku dwóch pierwszych tomów „Archipelagu GUŁag” Soł-
żenicyna, a w 1975 r. został członkiem założonej w Moskwie sowieckiej 
sekcji Amnesty International. W latach 1975-1977 podpisał kilka listów 
w obronie moskiewskich dysydentów.11 
 W drugiej połowie lat 70. następuje rozwój gruzińskiego samizdatu. 
Pierwszym dokumentem, jaki uważa się za gruziński „drugi obieg” były 
kolportowane wśród inteligencji notatki śledczego badającego sprawę 
kradzieży w Patriarchacie z 1973 roku. Dwa lata później w Tbilisi zaczę-
ło wychodzić literacko-publicystyczne samizdackie czasopismo „Okros 
Sacmisi” (Złote Runo). Redaktorem naczelnym wydawnictwa został 
Zwiad Gamsachurdia. W czterech wydanych zeszytach opublikowano 
artykuły gruzińskich historyków, fi lologów, kulturoznawców itd. W roku 

8 L. B e r d z e n i s z w i l i, Zwiad Gamsachurdia, (w:) Słownik Dysydentów – tom 2, Warszawa 
2007, s. 204 oraz W. R c c h i l a d z e, T. C z a n t u r i s z w i l i, Merab Kostawa, (w:) Słownik Dysy-
dentów – tom 2, Warszawa 2007, s. 210.
9 L. A l e k s i e j e w a, op. cit., s. 86.
10 P. L i t w i n o w, Narodziny ruchu obrony praw człowieka w ZSRR, Warszawa 1985; M. S h a t z, 
Soviet dissent in historical perspective, Cambridge 1980; R. G. S u n y, The Making of the Georgian 
Nation, Bloomington i Indianapolis, 2 wyd., 1994, s. 309.
11 L. B e r d z e n i s z w i l i, op. cit., s. 205.
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1976 rozpoczęto wydawanie innego podziemnego periodyku, mianowi-
cie „Sakartwelos moambe” (Gruziński Goniec). Redaktorami czasopisma 
byli Gamsachurdia i Kostawa, a celem wydawnictwa miała być infor-
macja o problemach narodowych i społecznych w Gruzji oraz o sytuacji 
w całym Związku Radzieckim.12 Gamsachurdia w 1975 r. zredagował 
w języku rosyjskim zbiór  „O torturach w Gruzji”, w którym po raz pierw-
szy opublikowano świadectwa o tzw. komorach ciśnieniowych – specjal-
nych celach, w których torturowano więźniów.13

 W styczniu 1977 roku Gamsachurdia i Kostawa zakładają Gruziń-
ską Grupę Helsińską – w obronie ustaleń tzw. trzeciego koszyka (prawa 
człowieka) Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy 
(podpisanego w Helsinkach 1 sierpnia 1975 r.). Oprócz dwóch założycie-
li, w ramach Grupy działali również Wiktor Rccheladze14, a także bracia 
Isaj i Grigorij Goldsztejn. W kwietniu 1977 roku w związku z aresztowa-
niem wszystkich głównych działaczy grupy, przestała ona działać. 
 Aresztowany w ramach tej akcji Zwiad Gamsachurdia został odesłany 
do moskiewskiej centrali KGB (Komitet Bezpieczeństwa Państwowego). 
Po dwóch miesiącach publicznie, w głównym wydaniu wiadomości te-
lewizyjnych („Wremia”) odciął się od swoich poglądów. Zwolniono go 
z więzienia i nagrodzono pracą w prestiżowym Instytucie Literatury Gru-
zińskiej w Tbilisi.15 Wielu z jego towarzyszy odwróciło się odeń, zerwa-
ło wszelkie kontakty. Dopiero po wyjściu z więzienia Meraba Kostawy, 
który łącznie spędził w nim i łagrach 10 lat, za jego wstawiennictwem 
wybaczono Gamsachurdii to co zrobił. 
 Aresztowania działaczy jawnych stowarzyszeń opozycyjnych w 1977 
roku zadały silny cios gruzińskim strukturom dysydenckim. Wysiłki 
gruzińskich obrońców praw człowieka, by stworzyć nowe struktury za-
pewniające kontynuację działań skończyły się niepowodzeniem. Aresz-
towanie kluczowych postaci spowodowało przerwanie na czas dłuższy 
działalności przez wiele organizacji.16

 W październiku 1977 roku przyjęto nową Konstytucję ZSRR. Cały 
projekt zmian konstytucyjnych miał w dużej mierze charakter propa-
gandowy. Podkreślić miał zasługi Leonida Breżniewa oraz postępujący 

12 L. A l e k s i e j e w a, op. cit., s. 88.
13 L. B e r d z e n i s z w i l i, op. cit., s. 205.
14 Historyk, zajmował się problemem Turków Meschetyńskich, redaktor samizdatów, w 1988 r. 
stanął na czele Związku Gruzińskich Chrześcijan im. św. Dawida Budowniczego. Por. T. C z a n t u -
r i s z w i l i, Wiktor Rccheladze, (w:) Słownik Dysydentów – tom 2, Warszawa 2007, s. 218-219.
15 W. M a t e r s k i, op. cit., 248.
16 A. D a n i e l, Gruzja .Wprowadzenie, (w:) Słownik Dysydentów – tom 2, Warszawa 2007, s. 192.
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jakoby rozwój demokracji socjalistycznej.17 W ślad za tym w kwietniu 
1978 r. uchwalono nową Konstytucję Gruzińskiej SRR. Największe kon-
trowersje wywołał projekt poprawionego artykułu 75. tejże Konstytucji, 
zamieszczony w gazecie „Zaria Wostoka” 24 marca 1978 roku. Brzmiał 
on następująco: 
 „Gruzińska SRR gwarantuje wykorzystywanie w organach państwo-
wych i społecznych, instytucjach kulturalnych i innych języka rosyjskiego 
oraz realizuje wszechstronną troskę o jego rozwój. W Gruzińskiej SRR 
zagwarantowane jest na zasadach równouprawnienia swobodne posługi-
wanie się we wszystkich organach i instytucjach językiem rosyjskim oraz 
innymi językami, używanymi przez ludność. Wszelkie przywileje lub ogra-
niczenia w posługiwaniu się tymi czy innymi językami są niedopuszczal-
ne.”18

 Poprzednia redakcja tego artykułu jako język państwowy defi niowała 
język gruziński. Organizacje społeczne, szczególnie społeczność akade-
micka w Tbilisi – studenci i wykładowcy, natychmiast rozpoczęli dzia-
łania skierowane przeciwko zmianom zagrażającym w społecznej opinii 
językowi i kulturze gruzińskiej. Drukowano ulotki, plakaty, organizowa-
no spotkania – wszystko, aby uświadomić jak największej liczbie osób 
grożące niebezpieczeństwo i namówić do stawienia oporu. Największą 
aktywność wykazywał tu Związek Walki o Wyzwolenie Gruzji, podziem-
na grupa młodzieżowa, której członkami byli m.in. Gia Czanturia, Tamar 
Czcheidze. 
 Posiedzenie Rady Najwyższej Gruzińskiej SRR, które miało zadecy-
dować o ostatecznym tekście artykułu 75. Konstytucji zostało wyznaczo-
ne na 14 kwietnia 1978 roku. Do tego momentu miała odbywać się tzw. 
„społeczna ocena” zmian. W tym okresie gazety gruzińskie zostały niemal 
sparaliżowane ogromem listów i petycji domagających się pozostawienia 
artykułu 75. bez zmian, a więc z określeniem języka gruzińskiego jako 
języka państwowego. Na wszystkich uniwersytetach i innych uczelniach 
wyższych pojawiły się ulotki nawołujące do przyjścia 14 kwietnia pod 
budynek władz. 
 13 kwietnia wieczorem Eduard Szewardnadze wystąpił na spotkaniu 
dziekanów stołecznych uniwersytetów. Zwrócił się do nich z apelem 
o przekonanie młodzieży do odwołania protestu. Przypomniał o tragicz-
nych wydarzeniach z marca 1956 roku – ostrzegając przed ponownym 
dramatem. Było już wiadome, iż ósmy pułk wojsk wewnętrznych został 
17 W. M a t e r s k i, op. cit., s. 249.
18 L. A l e k s i e j e w a, op. cit., s. 84.
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postawiony w gotowość bojową. Mimo tego następnego dnia pod Pań-
stwowym Uniwersytetem w Tbilisi zebrała się masa ludzi, którzy roz-
poczęli marsz pod budynek Rady Najwyższej. W demonstracji wzięło 
udział nie mniej niż 10 tysięcy osób.
 Przemarsz został zablokowany przez milicję, na szczęście bez rozle-
wu krwi. Władze nie zdecydowały się siłą rozpędzić demonstracji i nikt 
spośród jej uczestników (poza Awtandilem Imnadze, który fi lmował pro-
testy) nie został wtedy aresztowany. 
 Protest jednakże odbił się w Gruzji i całym ZSRR tak szerokim echem, 
iż władze zdecydowały się na ustępstwo. Pozostawiły artykuł 75. Kon-
stytucji bez zmian.19 Było to wydarzenie bez precedensu. Decyzję Rady 
Najwyższej ogłosił sam Szewardnadze. Sukces ten stał się niezwykłym 
impulsem dla gruzińskich ruchów obrony praw człowieka i ruchów naro-
dowych. Decyzja władz ukazała, jak niepewnie czują się wobec rozwoju 
tych ruchów. 
 Sukces walki o art. 75. Konstytucji spowodował chwilowe uspokojenie 
nastrojów. Tym bardziej, iż kierownictwo partyjne i państwowe republiki 
starało się pośrednio tworzyć wrażenie, iż w konfl ikcie społeczeństwo 
– moskiewska centrala, stoi po stronie społeczeństwa. Jednakże ruchy 
dysydenckie były czujnie monitorowane przez struktury bezpieczeństwa, 
a liderzy protestów, w ciągu kilku miesięcy po demonstracji, zostali „po 
cichu” aresztowani.20

 W tym kontekście warto przedstawić sylwetki dwojga wspomnia-
nych wyżej, wyłaniających się nowych liderów ruchów dysydenckich, 
którzy wkrótce odegrają w nim niemałą rolę. Gia Czanturia (1959-1994) 
już jako uczeń klasy maturalnej, w 1976 r. wstąpił do wspomnianego 
wyżej Związku Walki o Wyzwolenie Gruzji. W 1978 r. rozpoczął studia 
na Wydziale Historycznym Uniwersytetu w Tbilisi. W tym okresie zaj-
mował się powielaniem i kolportażem ulotek nawołujących do różnych 
akcji protestacyjnych, m.in. przeciwko obchodom dwusetnej rocznicy 
przyłączenia Gruzji do Rosji. W 1983 r. został skazany na 3 lata więzie-
nia, który to wyrok spędził w Kirowo-Czepiecku (obwód kirowski). Po 
wyjściu z więzienia w 1985 r. na nowo rozpoczął działalność opozycyjną. 
Został członkiem Stowarzyszenia Ilii Czawczawadze, a w 1988 r. prze-
wodniczącym odrodzonej Partii Narodowo Demokratycznej. Wzięła ona 
w 1990 r. udział w wyborach do, konkurencyjnego względem Rady Naj-

19 L. A l e k s i e j e w a, op. cit., s. 84-85.
20 D. S l i d e r, Democratization in Georgia, (w:) red. K. Dawisha, B. Parrott, Confl ict, Cleavage 
and Change in Central Asia and the Caucasus, Cambridge 1997, s. 159.
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wyższej, Kongresu Narodowego. Od drugiej połowy lat 80. narastał jego 
spór ze Zwiadem Gamsachurdią, który przeniósł się również na okres po 
odzyskaniu przez Gruzję niepodległości.  Zginął w 1994 r. w zamachu 
terrorystycznym przed bramą własnego domu w Tbilisi.21

 Drugą organizatorką protestu w kwietniu 1978 r. była Tamar Czche-
idze (ur. 1960), córka znanego reżysera fi lmowego Rewaza Czcheidzego. 
Już w szkole średniej rozpoczęła działalność w Związku Walki o Wy-
zwolenie Gruzji, jako jedna z założycieli. Ukończyła studia na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu w Tbilisi. Była aktywną uczestniczką wie-
lu akcji protestacyjnych. W 1983 r. skazana na 3 lata więzienia, wyrok 
odbywała w areszcie śledczym. Zwolniona przedterminowo w 1985 r. 
od razu podjęła działalność opozycyjną. W 1987 r. weszła do zarządu 
Stowarzyszenia Ilii Czawczawadze. Od 1992 r. posłanka do parlamentu 
Gruzji, w opozycji wobec prezydenta Szewardnadzego.22

 Gruzja, podobnie jak wiele republik związkowych ZSRR, nie była jed-
nolita pod względem narodowościowym. W jej ramach funkcjonowały 
Abchaska Republika Autonomiczna, w której około 18% ludności dekla-
rowało narodowość abchaską (1,8% populacji Gruzińskiej SRR), a tak-
że Południowoosetyjski Obwód Autonomiczny, gdzie ok. 60% stanowili 
Osetyjczycy. Większa część mniejszości osetyjskiej zamieszkiwała poza 
terytorium Obwodu – łącznie stanowili 3% populacji Gruzińskiej SRR. 
Dodatkowo na terytorium Gruzji zamieszkiwała duża mniejszość azerska 
(5,7% populacji Gruzińskiej SRR).23 Do lat 70. kwestie narodowościowe 
w Gruzji pozostawały w swoistym uśpieniu. Władze w równym stopniu 
sprzeciwiały się nacjonalizmowi gruzińskiemu, jak i abchaskiemu, ose-
tyjskiemu czy azerskiemu. 
 Decyzją Moskwy z 1931 r. status Abchazji, która w pierwszych la-
tach funkcjonowania ZSRR była oddzielną republiką związkową, został 
zredukowany do republiki autonomicznej w ramach Gruzińskiej SRR. 
Lokalne władze abchaskie już w 1957 r. zwróciły się z prośbą o wcielenie 
Abchazji jako autonomicznej republiki w skład Rosyjskiej SRR – mimo 
zamieszkiwania jej w zdecydowanej większości przez ludność gruzińską. 
Prośba ta została jednak odrzucona przez Moskwę. W 1958 i 1967 r. mia-
ły miejsce masowe mitingi w abchaskiej wsi Łychny. 

21 G. S o s e l i a, Giorgi Czanturia, (w:) Słownik Dysydentów – tom 2, Warszawa 2007, s. 200-201.
22 Idem, Tamar Czcheidze, (w:) Słownik Dysydentów – tom 2, Warszawa 2007, s. 202-203.
23 Dane pochodzą z sowieckiego spisu z roku 1989 zob. S.E. Cornell, Autonomy and Confl ict: 
Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia, Uppsala 2002, 
s. 152 i 158.
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 Asumpt do wznowienia przez Abchazów tych starań stworzyły zmia-
ny do konstytucji ZSRR w 1977 r. Ponownie zwrócono się o zmianę sta-
tusu oraz przyłączenie do Rosji. Z Moskwy przybyła specjalna komisja, 
która przyznała pewne koncesje – np. otwarto uniwersytet w Suchumi, 
ale nie zmieniono statusu republiki.24

 Analogicznie sprawa wyglądała w przypadku Osetyjczyków i Azerów. 
Władze Południowoosetyjskiego Obwodu Autonomicznego zwróciły się 
w 1983 r. do Jurija Andropowa z petycją zawierającą prośbę o ponowne 
połączenie tego obwodu z Północnoosetyjską ASRR w składzie RFSRR. 
Z kolei Azerowie, zamieszkujący pogranicze Gruzji i Azerbejdżanu do-
magali się objęcia rejonu ich zamieszkiwania autonomią.25

 W okresie lat 70. i 80. przedstawiciele mniejszości narodowych 
w Gruzji nie prowadzili działalności, którą można by określić mianem 
dysydenckiej. Nie kontestowali systemu komunistycznego, nie domaga-
li się przestrzegania obowiązujących w ZSRR praw czy poszanowania 
dla praw człowieka – zgodnie z ich defi nicja przyjętą w grudniu 1948 r. 
przez ONZ czy Międzynarodowymi Paktami Praw Człowieka (1966). 
Ich działalność ograniczała się do walki o koncesje dla własnego narodu 
w ramach systemu komunistycznego. 
 W 1981 roku dochodzi do reaktywowania w podziemiu Narodowo-
Demokratycznej Partii Gruzji (PND). Powstała ona w 1917 r., a autorem 
jej pierwszego programu był Ilia Czawczawadze. PND odegrała istotną 
rolę w wyżej wspomnianym powstaniu antybolszewickim w 1924 r., po 
stłumieniu którego przestała funkcjonować.26 W grupie inicjatywnej zna-
leźli się m.in. Gia Czanturia i Mamuka Giorgadze. Partia głosiła potrzebę 
zjednoczenia ruchów opozycyjnych w celu doprowadzenia do rozpadu 
ZSRR i odrodzenia niepodległości Gruzji.27 Po jednej z organizowa-
nych przez grupę demonstracji, w 1983 r. większość jej członków została 
aresztowania i zesłana.
 W roku 1983 ogromne niezadowolenie a wręcz oburzenie społeczne 
wywołało zorganizowanie przez władze obchodów 200-lecia podpisania 
gruzińsko-rosyjskiego Traktatu o Przymierzu i Protekcji (tzw. Georgiew-
skiego). Władze sowieckie podkreślały długotrwały związek obu krajów 
oraz fakt, że Rosja obroniła Gruzję przed najazdami muzułmańskimi. 
W świadomości ogromnej części społeczeństwa traktat ten nie był (jak to 

24 S.E. C o r n e l l, op. cit., s. 151.
25 A. D a n i e l, op. cit., s. 191.
26 Narodowo-Demokratyczna Partia Gruzji, „Herold” [nr 1], Warszawa 1993, s. 7-15. 
27 E. G u d a v a, Georgia: 1989, „Nationalities Papers”, vol. XVII, no 2, 1989, s. 238.
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próbowały przedstawić władze) wyrazem ogromnej przyjaźni rosyjsko-
gruzińskiej i ogromnej mądrości obu narodów, ani też nie przyczynił się 
do rozwoju Gruzji. Pokolenia Gruzinów traktują fakt podpisania tego do-
kumentu jako zdradę Moskwy wobec Tbilisi, jako wymuszoną okolicz-
nościami konieczność, tragedię historyczną. Fakt uroczystych obchodów 
tej rocznicy wydawał się patriotom gruzińskim obrażaniem ich narodu. 
Był to przejaw ogromnej ignorancji kierownictwa partyjnego i objaw co-
raz silniejszego rozmijania się jego działań z nastrojami społeczeństwa 
republiki.28 W samizdacie wyszło specjalne wydanie czasopisma „Sa-
kartwelo” (Gruzja), w całości poświęcone Traktatowi Georgiewskiemu 
– jego przyczynom i skutkom. Rosja zobowiązała się chronić niepod-
ległość Gruzji wschodniej i w wypadku zbrojnego wystąpienia państw 
islamskich pospieszyć jej z pomocą wojskową. Tymczasem wykorzystała 
traktat do zwasalizowania i anektowania ziem gruzińskich.
 W wielu miastach gruzińskich krążyły ulotki wzywające do bojkotu 
uroczystości. Za rozpowszechnianie ulotek oraz demonstracje sprzeciwu 
wielu działaczy opozycyjnych zostało aresztowanych i skazanych na kil-
kuletnie wyroki więzienia (m.in. Irakli Cereteli, Tamar Czcheidze, Tariel 
Gwiniaszwili, Gia Czanturia).29 
 W marcu 1985 r. sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego KPZR 
zostaje Michaił Gorbaczow, deklarujący się jako reformator. Rozpoczęła 
się próba zawrócenia Związku Radzieckiego z drogi gospodarczego i cy-
wilizacyjnego regresu – pierestrojka. W ekipie nowego sekretarza partii 
ważne miejsce zajął Eduard Szewardnadze, który w lipcu 1985 roku objął 
funkcję ministra spraw zagranicznych ZSRR. W jego miejsce sekretarzem 
generalnym KC KPG został Dżumber Patiaszwili – znacznie mniej cha-
ryzmatyczny i o dużo słabszej pozycji niż Szewardnadze. Ówczesne kie-
rownictwo partyjne Gruzji prezentowało bardzo konserwatywne podejście 
do pierestrojki. Dopiero naciski społeczeństwa, które uważnie śledziło co 
dzieje się w pozostałych republikach ZSRR, przyniosły zmiany.30

 W sytuacji większej otwartości życia społecznego i politycznego oży-
wiły się nastroje narodowe, żądania demokratyzacji systemu, poszanowa-
nia praw człowieka i rodzimej kultury. Areną zintensyfi kowanych działań 
opozycyjnych staje się stolica, a w niej – schody pod budynkiem Rady 
Najwyższej (protestacyjne głodówki i tzw. demonstracje siedzące).31 

28 W. M a t e r s k i, op. cit., s. 231.
29 A. D a n i e l, op. cit., s. 195.
30 S. E. C o r n e l l, op. cit., s. 153-154.
31 W. M a t e r s k i, op. cit., s. 254.
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 W tej nowej odsłonie konfrontacji opozycji z władzami dużą aktyw-
nością wykazywał się Zwiad Gamsachurdia – być może chcąc w ten spo-
sób „odkupić”  swoje załamanie się w śledztwie z 1977 roku. Jego drama-
tyczna głodówka z 1989 roku odbiła się głośnym echem w zagranicznych 
mediach.  Kolejną wyróżniającą się postacią był zwolniony jesienią 1988 
roku z łagru Merab Kostawa, najbardziej charyzmatyczna postać gruziń-
skiej opozycji. Wokół tej dwójki wkrótce zaczęła formować się większa 
grupa dysydentów.32

 Po rozpoczętej przez Gorbaczowa w 1987 roku akcji zwalniania 
więźniów politycznych i powrocie gruzińskich dysydentów doszło do 
reaktywowania starych i powstawania nowych organizacji. Wydaje się, 
że doświadczenia wyniesione z łagrów niejako wprowadziły Gruzinów 
w tzw. „ogólnozwiązkowy obieg dysydencki”, a znajomości z dysyden-
tami z innych obszarów ZSRR, zawarte w trakcie odbywania wyroków 
zaprocentowały większą orientacją w temacie i bardziej sprecyzowany-
mi strategiami działania.33 Już w 1986 roku reaktywowano Gruzińską 
Grupę Helsińską. Jesienią 1987 roku powstał Komitet Obrony Więź-
niów Sumienia w Gruzji, członkami którego zostali: Merab Kostawa, 
Zwiad Gamsachurdia, Tamar Czcheidze, Giorgi Czanturia, bracia Eduard 
i Tengiz Gudawa . 
 Latem 1987 r. odbyły się obchody 150. rocznicy urodzin wybitego, da-
rzonego ogromnym szacunkiem gruzińskiego pisarza i działacza społecz-
nego Ilii Czawczawadze. Człowiek ten symbolizował odrodzenie kultury, 
języka i świadomości narodowej, stał się ikoną wszelkich działań sprze-
ciwu wobec pomiatania przez komunizm narodową dumą.34 W tym sa-
mym czasie w samizdacie ukazał się raport prof. Wachtanga Gurgenidze, 
dyrektora gruzińskiego Centralnego Archiwum Państwowego, dotyczący 
śmierci pisarza.  Autor raportu na podstawie dokumentów archiwalnych 
szczegółowo opisał morderstwo popełnione na pisarzu w 1907 r. przez 
bolszewickiego zamachowca.35 Tekst wywołał skandal i ogromny rezo-
nans wśród społeczeństwa gruzińskiego. Na fali tego poruszenia, a także 
w związku z obchodami rocznicy urodzin pisarza, utworzono Stowarzy-
szenie Ilii Czawczawadzego, którego głównym hasłem programowym 
stała się niepodległość Gruzji. Współzałożycielami byli Gamsachurdia, 
32 Ibidem, s. 255.
33 Pogląd wyrażony przez byłego działacza gruzińskich ruchów dysydenckich, Lewana Berdzenisz-
wilego, w trakcie rozmowy z autorką w Tbilisi, w listopadzie 2011 r.
34 A. F u r i e r, Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000, s. 114.
35 T. G u d a v a, E. G u d a v a, A Historical Survey of the Georgia National Liberation Movements, 
„Nationalities Papers”, vol. XVII, no 2, 1989, s. 230.
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Kostawa, Czanturia, Czcheidze oraz Tejmuraz Dżanelidze. Działacze 
zbyt radykalnie różnili się jednak poglądami, toteż wkrótce w ugrupowa-
niu doszło do podziałów. W 1988 roku z organizacji odeszli Czanturia, 
Kostawa i Gamsachurdia. Dwaj ostatni utworzyli bardziej radykalne Sto-
warzyszenie Świętego Ilii Sprawiedliwego.36

 Władze powoli traciły kontrolę nad sytuacją w republice. Ruchy dy-
sydenckie stawały się coraz bardziej radykalne i zdecydowane w swoich 
żądaniach oraz coraz śmielsze w działaniach. Oznaką desperacji kierow-
nictwa partyjnego w poszukiwaniach sposobów na wyciszenie nastrojów 
społecznych była, sprzeczna z konstytucją, decyzja o legalizacji w sierp-
niu 1988 r. działalności Partii Narodowo-Demokratycznej (PND). We-
dług starej, sprawdzonej po wielekroć metody usiłowano w ten sposób 
wywołać podziały w środowiskach opozycyjnych, doprowadzić do ich 
osłabienia i utraty poparcia społecznego.
 W listopadzie 1988 r., w Tbilisi, pod budynkiem Rady Najwyższej  
miał miejsce masowy, kilkutysięczny protest przeciwko propozycji zmian 
do konstytucji ZSRR, które odebrać miały poszczególnym republikom 
związkowym prawo do secesji i przenieść je do decyzji Kongresu Depu-
towanych Ludowych ZSRR. Około 60 osób rozpoczęło strajk głodowy. 
Manifestanci nieśli fl agi narodowe i transparenty z hasłami przywrócenia 
Gruzji niepodległości. Demonstrantów otoczyły kordonem oddziały woj-
skowe. Strajk i demonstracje uliczne zakończyły się po deklaracji władz 
o rezygnacji z proponowanych poprawek konstytucyjnych.37 Jednak spo-
kój zapanował tylko na krótko. 
 Początek roku 1989 upływał w Gruzji pod hasłem niemal permanent-
nych protestów. W lutym odbyły się manifestacje m.in. przeciwko bu-
dowie tamy oraz tzw. autostrady transkaukaskiej, które stanowiłyby za-
grożenie dla równowagi ekologicznej poszczególnych regionów Gruzji. 
25 lutego miała miejsce demonstracja dla uczczenia rocznicy bohater-
skiej obrony w 1921 r. przed Armią Czerwoną stolicy niepodległej Gruzji 
oraz ku czci 500 poległych w jej trakcie kadetów. Manifestowano również 
przeciwko przetrzymywaniu przez władze więźniów politycznych.38

 4 kwietnia grupa demonstrantów, ze Zwiadem Gamsachurdią na czele 
rozpoczęła marsz w stronę stołecznego stadionu piłkarskiego „Dynama”. 
Stamtąd uczestnicy protestu udali się pod budynek Rady Najwyższej. 
Wiele osób rozpoczęło strajk głodowy – ich liczba w krótkim czasie, 

36 A. D a n i e l, op. cit., s. 195-196. 
37 T. G u d a v a, E. G u d a v a, op. cit., s. 231-232.
38 T. G u d a v a, E. G u d a v a, s. 232.
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do 8 kwietnia wzrosła do ok. 600. Początkowo strajk miał rozpocząć się 
14 kwietnia (w rocznicę zakończonego sukcesem protestu z 1978 r., 
w obronie języka gruzińskiego w konstytucji GSRR).39 Jednak marcowe  
wystąpienia w Abchazji, pod hasłem oderwania tej republiki od Gruzji 
stały się powodem rozpoczęcia przez grupę studentów tbiliskich uczelni 
strajku głodowego. To z kolei stało się iskrą do rozpoczęcia masowego 
protestu. Liczba demonstrujących pod hasłami przywrócenia niepodle-
głości, zakończenia sowieckiej okupacji wkrótce sięgnęła 10 tys. osób. 
 Piątego dnia protestu, 9 kwietnia władze moskiewskie zdecydowały 
o rozpędzeniu demonstrantów okupujących schody gmachu Rady Naj-
wyższej w Alei Rustawelego przy użyciu armii. Władze gruzińskie, które 
początkowo wyraziły zgodę na takie rozwiązanie, w ostatnim momen-
cie przed atakiem starały się doprowadzić do odwołania tego rozkazu.40  
Jednak starania te okazały się nieskuteczne. Nad ranem, 9 kwietnia od-
działy Zakaukaskiego Okręgu Wojskowego, dowodzone przez gen. Igora 
Rodionowa ruszyły do ataku. W wyniku tej niezwykle brutalnej akcji, 
według ofi cjalnych, z pewnością zaniżonych danych, zabito 19 osób, 
dziesiątki zostały ranne, setki zatrute gazem.41 W ZSRR, gdzie ofi cjal-
nie nie było opozycji, sił policyjnych, czy wojskowych nie szkolono na 
okoliczność rozpędzania demonstracji. Żołnierze nie dysponowali zatem 
odpowiednim sprzętem – większość używała saperek i broni ostrej.42 Do 
rozpędzenia demonstracji użyto również gazu paraliżującego, który stał 
się przyczyną największej liczby zgonów. 
 Brutalność tej akcji, a także fakt iż zdecydowaną większość ofi ar sta-
nowiły kobiety, zaszokowały społeczeństwo gruzińskie. Odbiły się sze-
rokim echem zarówno z Związku Radzieckim, jak i na całym świecie. 
Wydarzenia, którym niemal natychmiast nadano nazwę „tragedii kwiet-
niowej” przyczyniły się do fundamentalnej radykalizacji życia politycz-
nego w republice.43 Przybyły do Tbilisi Eduard Szewardnadze wymusił 
dymisje Dżumbera Patiaszwilego i premiera Zuraba Czcheidzego. No-
wym pierwszym sekretarzem został Giwi Gumbaridze. 
 Efektem tych wydarzeń było ogromne nasilenie się nastrojów niepod-
ległościowych w republice, a zarazem nieodwracalne skompromitowanie 
się władzy sowieckiej w oczach społeczeństwa gruzińskiego. W latach 

39 Ibidem, s. 233.
40 W. M a t e r s k i, op. cit., s. 257-258.
41 Ibidem, s. 258.
42 A. F u r i e r, op. cit., s. 146.
43 D. S l i d e r, op. cit., s. 161.

RUCHY DYSYDENCKIE W SOWIECKIEJ GRUZJI

Pro Georgia vol. 22.indd   277 20-06-2013   09:53:15



278

1989-1990 ujawniło się około stu grup opozycyjnych. Ogromna część 
z nich skupiła się w powstałym na fali oburzenia kwietniowymi zajściami 
Komitecie Ocalenia Narodowego.  Z uwagi na ogromne zróżnicowanie 
polityczne Komitetu, a tym samym niemożność uzgodnienia satysfak-
cjonującego jego czołowych działaczy programu politycznego i założeń 
taktycznych,  już latem doszło do jego rozpadu.  
 Gruzińskich dysydentów przede wszystkim dzieliły poglądy dotyczą-
ce stopnia radykalizmu, strategii działań i wizji tego jak ma wyglądać 
Gruzja w przyszłości. Zgadzali się tylko co do jednego – Gruzja ma być 
niepodległym państwem. Najsilniejszą, najbardziej wpływową organiza-
cją pozostawał kierowany przez Zwiada Gamsachurdię Związek Helsiń-
ski, będący kontynuacją Gruzińskiej Grupy Helsińskiej. Gamsachurdia 
przewodniczył również Towarzystwu św. Ilii Sprawiedliwego. Ugrupo-
wania te akcentowały potrzebę mobilizacji sił w celu przywrócenia nie-
podległości Gruzji, w tym potrzebę unifi kacji narodu gruzińskiego i gru-
zińskiego terytorium, stąd silne ich zaangażowanie w kwestie konfl iktów 
narodowościowych.44

 Duże wpływy posiadała również Partia Narodowo Demokratyczna, 
kierowana przez charyzmatycznego Gię Czanturię. W listopadzie 1988 r. 
z PND wyodrębniła sią frakcja pod przywództwem Iraklego Ceretele-
go, która założyła własną formację – Partię Niepodległości Narodowej. 
Obie partie negowały wszelkie organy i akty prawne władz sowieckich. 
W kwestii konfl iktów z mniejszościami abchaską i osetyjską PND wyra-
żała pogląd, że to nie one działają na niekorzyść Gruzji, tylko że to Mo-
skwa stara się po raz kolejny stosować starą zasadę „dziel i rządź”.45

 Warto odnotować również mniejsze i mniej radykalne grupy. Zali-
czyć do nich można Front Ludowy pod przywództwem Nodara Natadze. 
Powstały w czerwcu 1989 r. Front był strukturą bardzo różniącą się od 
swoich odpowiedników w innych republikach ZSRR. Nie był masowym 
ruchem jednoczącym różne siły polityczne.46 Wkrótce wydzieliła się 
z niego frakcja Front Ludowy/Związek Radykalny, która przyłączyła się 
do koalicji Zwiada Gamsachurdii. Innymi podobnymi grupami były: To-
warzystwo Szoty Rustawelego, którego liderem był Akaki Bakradze oraz 
Towarzystwo Ilii Czawczawadzego pod przywództwem Tamar Czche-
idze. Organizacjom tym nie udało się zdobyć szerokiego poparcia spo-
łecznego i wkrótce stały się częściami większych koalicji. Wśród ruchów 

44 E. G u d a v a, op. cit., s. 237.
45 Ibidem, s. 238
46 D. S l i d e r, op. cit., s. 162.
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działających w tym okresie wymienić należy jeszcze: Monarchistów po-
stulujących przywrócenie monarchii w Gruzji i wprowadzenie na tron po-
tomka gruzińskiego rodu królewskiego Bagrationów, partię „Zielonych” 
i Partię Socjaldemokratyczną, nawiązującą do tradycji (dominującej 
w I Republice 1918-1921) partii mienszewickiej.47

 W październiku 1989 r. doszło do tragicznej śmierci Meraba Kostawy 
w wypadku samochodowym. Był to ogromny cios dla całego gruzińskie-
go ruchu dysydenckiego. Kostawa był jednym z najważniejszych jego 
działaczy, ogromnie podziwianym i szanowanym. Jego pogrzeb przero-
dził się w wielką, narodową manifestację. Nad jego trumną przemawiał 
nawet Giwi Gumbaridze. W niepodległej Gruzji został on ekshumowany 
i pochowany w panteonie Mtacminda w centrum Tbilisi (spoczywa tam 
m.in. Ilia Czawczawadze). 
 Nowe przywództwo Partii Komunistycznej wykonało jesienią 1989 r. 
całą serię kroków mających na celu uniezależnienie się od moskiewskiej 
centrali, a zarazem uspokojenie napiętej sytuacji wewnętrznej w republi-
ce. Na Plenum KC w Moskwie sekretarz partii gruzińskiej Gumbaridze 
wywalczył prawo do samodzielnego rozstrzygania wewnętrznych pro-
blemów republiki. W listopadzie Rada Najwyższa GSRR przyznała sobie 
prawo veta wobec ogólnozwiązkowych aktów prawnych, jeśli stoją one 
w sprzeczności z interesami Gruzji, a także potwierdziła prawo do ewen-
tualnej secesji z ZSRR.48 W trakcie jej sesji uznano również wkroczenie 
Armii Czerwonej do Gruzji 1921 r. za aneksję. 
 W roku 1990 wydarzenia polityczne następowały niezwykle szybko. 
9 marca Rada Najwyższa Gruzińskiej SRR wypowiedziała umowę 
z 1922 roku o utworzeniu ZSRR. Partiom opozycyjnym udało się, w wy-
niku twardych negocjacji i gróźb masowych demonstracji, przeforsować 
korzystny dla siebie termin wyborów do Rady Najwyższej –  jesienią 
1990 r. Wokół Zwiada Gamsachurdii sformowała się grupa ruchów i par-
tii, które wspólnie stworzyły koalicję „Okrągły Stół – Wolna Gruzja”. 
 W negocjacjach z władzami republiki nie brały udziału tylko dwa 
z liczących się ugrupowań – Partia Narodowo-Demokratyczna (PND) 
oraz Partia Niepodległości Narodowej (PNN). Obie partie wykluczyły 
jakąkolwiek możliwość kompromisu z władzami. Domagały się wyło-
nienia zupełnie niezależnej instytucji w miejsce Rady Najwyższej. Zapo-
wiedziały również bojkot wyborów do Rady.49 Zdaniem przedstawicieli 

47 W. M a t e r s k i, op. cit., s. 260.
48 R. G. S u n y, op. cit., s. 323.
49 W. M a t e r s k i, op. cit., s. 263.
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tych partii udział w wyborach do Rady podkreśliłby jedynie status kolo-
nialny Gruzji i nie zapewniłby jej pełnej niepodległości. Ugrupowania 
kontestujące jakąkolwiek współpracę z komunistami, skupione w tzw. 
Forum Narodowym, na specjalnym zjeździe w maju 1990 r. ogłosiły, że 
we wrześniu odbędą się wybory do całkiem nowego ciała przedstawi-
cielskiego – Kongresu Narodowego. W przeprowadzonym 30 września 
głosowaniu zwyciężyły naturalnie ugrupowania Iraklego Ceretelego 
i Giorgia Czanturii. 
 W tym czasie  życie polityczne w republice stało się niezwykle sper-
sonalizowane. Górę brały nierzadko osobiste sympatie lub animozje. Oba 
obozy – jeden skupiony wokół Gamsachurdii, a drugi wokół Czanturii 
rozpoczęły otwarty konfl ikt, swoistą wojnę. Obie strony w tym konfl ikcie 
nie przebierały w środkach. Ostra retoryka i radykalne działania, dotąd 
charakterystyczne dla poczynań opozycji przeciwko władzom sowieckim 
teraz używane były przeciwko konkurentom politycznym. Obie strony 
oskarżały się o współpracę z KGB i o zdradę.50 Mimo wcześniejszych 
haseł o jedności narodowej, żadna z nich nie była gotowa na kompro-
mis. Konfl ikty oraz bezkompromisowość wyniesiona z tych, jeszcze 
dysydencko-opozycyjnych doświadczeń, odcisną swe negatywne piętno 
w pierwszych latach gruzińskiej niepodległości.
 W trakcie kwietnia i lipca przez republikę przetoczyła się fala demon-
stracji niepodległościowych, domagających się demokratycznych wybo-
rów i systemu wielopartyjnego. Jesienią Komunistyczna Partia Gruzji 
ogłosiła, że opuszcza szeregi KPZR. Jej sekretarz Giwi Gumbaridze po-
dał się do dymisji, zwalniając jednocześnie funkcję przewodniczącego 
Rady Najwyższej. 
 Sześć partii opozycyjnych podjęło walkę z komunistami w wyborach 
do Rady, które odbyły się 28 października 1990 r. Przytłaczające zwycię-
stwo odniosła koalicja „Okrągły Stół – Wolna Gruzja” (81 mandatów na 
125 miejsc), zostawiając drugą z kolei Partię Komunistyczną daleko za 
sobą (44 mandaty).51

 Następujące po wyborach wydarzenia były jak lawina – nie do zatrzy-
mania. 14 listopada 1990 roku na pierwszej sesji Rady Najwyższej doko-
nano zmiany nazwy państwa na Republikę Gruzińską. Przewodniczącym 
Rady został Zwiad Gamsachurdia. 31 marca 1991 roku Gruzja przepro-
wadziła referendum w kwestii powrotu do stanu z 26 maja 1918 roku 
– momentu przyjęcia Aktu Niepodległości. Przy ogromnej, bo 95-pro-
50 R. G. S u n y, op. cit., s. 324.
51 W.  M a t e r s k i, op. cit., s. 266.
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centowej frekwencji za pełną niepodległością opowiedziało się 99% gło-
sujących. 9 kwietnia Rada Najwyższa przyjęła przez aklamację rezolucję 
o reaktywowaniu niepodległości, a 14 kwietnia, podczas posiedzenia nad-
zwyczajnego, jednogłośnie wybrała Zwiada Gamsachurdię na tymczaso-
wego prezydenta Republiki – do momentu przeprowadzenia formalnych 
wyborów prezydenckich, które wyznaczono na 26 maja. Zdecydowaną 
większością głosów zwyciężył w nich Gamsachurdia.
 Jak dotychczas tematyka ruchów dysydenckich podejmowana była 
zarówno w Gruzji, jak i poza nią niezwykle rzadko. Sprowadzała się do 
krótkich wzmianek z tego zakresu w generalnych opracowaniach do-
tyczących historii Gruzji bądź historii całego ruchu dysydenckiego na 
obszarze ZSRR. Na fakcie, iż nawet w Gruzji zagadnienie dysydentów 
nie doczekało się jeszcze całościowego opracowania z pewnością wpływ 
miały wojny domowe oraz zapaść polityczno-gospodarcza państwa w la-
tach 90. Dopiero od kilku lat porządkuje się tam archiwa i podejmuje 
studia nad dziejami opozycji. 
 Poza kilkoma wypadkami, byli dysydenci nie odgrywają obecnie 
większej roli politycznej w niepodległym państwie, nie cieszą się szcze-
gólnym szacunkiem czy zaufaniem. Konfl ikty w Abchazji i Południowej 
Osetii, a także wojna domowa w latach 90. przyćmiły ważne dokona-
nia gruzińskiej opozycji antykomunistycznej. Czeka ona wciąż na swego 
obiektywnego dziejopisa. 
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REVIEWS AND COMMENTAIRES

Temur T O D U A, antikuri polisebi, (The Ancient Polis), Tbilisi Univer-
sity Press, Tbilisi, 2011, pp. 236, illustrations. 

 The history of ancient Greece in essence is history of polisies. On ruins of the My-
cenaean bureaucratic monarchy, In VIII-VII centuries BC in ancient Greece has arisen 
a primitive rural community. The polis which for Ancient Greek authors represents 
a society of citizens was the political centre of a community. In VI century BC the 
city is born. Two opposite tendencies start to express the polis and a city: a city-centre 
industrial manufacture, the polis-association of farmers.
 The developed polis to oppose to the further development of craft. In a number 
of the Greek polisies the laws limiting the rights of citizenship for people, occupied 
with craft work were passed, or to citizens in general forbade to be engaged in craft. 
The structure of polis braked development of commodity-money relations as from refe-
rence sphere considerable money resources were constantly withdrawn. Development 
of commodity-money relations, a market role led to deformations most systems of polis.
 Basis of economy of the polis is agriculture. Commodity relations, a trading 
exchange of a steel of one of bases of all economic life of the polis. The policy eco-
nomy opened the big possibilities for development of commodity relations, and so, 
accumulation of riches, occurrences of large estates in a countryside and the big craft 
workshops in a city.
 The social structure of polisies assumed existence of three basic classes: the Ru-
ling class, free small manufacturers, slaves and dependent workers of the most vario-
us categories.
 Proprietors of the big workshops, solid sums of money concerned the state class 
large the land owner. The basic part of the population of the policy from free small 
workshops, their role in the polis was small.
 The civil collective including full citizens, the aboriginals owning a hereditary 
earthen site, taking part in state the management was a kernel of social structure of the 
antique policy. Arrived on a residence from other Greek polisies, could not be a part 
of citizens and made special estate Metics, not citizens. Ground area loss could lead 
to disfranchisement.
 Possession of the ground area was considered as the main guarantee of performan-
ce by the citizen of the duties before the polis. The prosperous farmer who carefully 
conducts the economy was considered as the worthy citizen average, jealously carries 
out all civil duties.
 From the point of view of the government, the antique polis had the republican de-
vice. The Supreme power belonged to national meeting which consisted basically of 
all full citizens. The national meeting operated the polis in common and Council and 
the offi cials selected for one year. Constant machinery of state did not exist. Repeated 
re-election for the same post was not supposed. 
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 In polisies all system of cultural wealth, was generated by components which 
acted a personal liberty of the person, the option of employment, the right on defi ned 
material maintenance also. The common features described above most are peculiar 
to some extent to each polis, however among set of the Greek policies it is possible 
to allocate two basic types: the polis agrarian, with a poor development of trade and 
crafts and, as a rule, the oligarchy state. The sample of this kind is Sparta, which in 
the middle of VI century BC has defi nitively developed as the policy and had more 
perfect military and political organization of a society, than other Greek policies du-
ring the same period. The originality Spartan structures oh polis was defi ned by extre-
mely high role of the state which carried out the direct control over an everyday life 
f citizens. Stability and relative stability of a Spartan mode which within two centu-
ries has not undergone essential changes was a consequence of it. However such sys-
tem has led to full isolation from an external world, prompt cultural decline was result 
of that. Other type represented a society and the state and big industrial produc-
tions and commodity-money relations, the democratic device. Most a vivid example 
of such policy are Athens where in V-IV centuries BC capitalist the relation takes 
root.
 During the period from the end V to the middle of IV century BC intensity 
of foreign policy communications of policies has increased in Greece. The increase 
in number of contacts between policies promoted formation and development of in-
stitutes regulating relations. At the same time was outlined the tendency to certain 
unifi cation of norms of dialogue, and existing institutes some for a long time have 
got new value.
 The polis became such form of ancient society and the state in which frameworks 
in VIII-IV centuries BC have been created favorable conditions for development 
of rational economy, dynamical public relations, political establishments, the brilliant 
Greek culture, rendered huge value on world civilization development.
 However the ancient polis as the historical form has settled the internal potentia-
lities to the middle of IV century BC and has entered the crisis period. Introduction 
of commodity economy, concentration of riches on one pole and an destisution on 
other, falling of a role of a civil home guard and distribution of mercenaries, growth 
social confrontations undermined unity of a civil society.
 During the period Hellenistic and the Roman epoch the ancient polis though kept 
the important elements of historical traditions, but cotton velvet loses independence 
and as a whole is under the control of the central power.

Levan Goderziani
Tbilisi
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Г. М А М УЛ И А, Кавказская Конфедерация в официальных декларациях, 
тайной переписке и секретных документах движения „Прометей”. 
Издательство „Социально-политическая МЫСЛЬ”, Москва 2012. s. 240.

 Данный сборник, который содержит документы и материалы по истории 
проектов Кавказской Конфедерации, выработанных национальными центрами 
Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа, входящими в движение „Прометей” 
(1926-1939 гг.), является результатом кропотливой исследовательской работы 
известного грузинского историка Г. Мамулиа. Он же является автором 
предисловия и примечаний.
 В сборник, в частности, вошли многочисленные протоколы заседаний Совета 
Кавказской Конфедерации и Президиума этой структуры, а также проекты 
Пакта Конфедерации Кавказа и окончательный вариант данного документа, 
подписанного 14 июля 1934 года в Брюсселе полномочными представителями 
Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа. Помимо этого, в сборнике впервые 
опубликованы письма М.Э. Расулзаде, адресованные как представителям 
азербайджанской, так и кавказской эмиграции.
 Как известно, ключевую роль в разработке и подписании Пакта Конфедерации 
Кавказа сыграли представители движения „Прометей”. В отличие от правой 
кавказской оппозиции, которая в освобождении региона от большевистской 
оккупации делала ставку на тоталитарные режимы Германии, Италии и Японии, 
азербайджанские мусаватисты, грузинские меньшевики и левые силы Северного 
Кавказа, сгруппировавшиеся в движении „Прометей”, опирались на поддержку 
демократических государств Европы, и в первую очередь, Польши.
 Опубликованные в сборнике документы со всей наглядностью свидетельствуют 
о том, что в 20-30-х гг. прошлого века, никакая другая иностранная держава 
не оказывала политическим деятелям, борющимся за независимость народов 
Кавказа, такой длительной, последовательной и искренней поддержки, как 
Польша. Но это вовсе не означает, что участники движения „Прометей” являлись 
простыми исполнителями воли субсидирующего его польского правительства, 
как об этом раньше твердили в советской, а сейчас твердят в российской 
исторической науке.
 Публикуемые Г. Мамулиа документы со всей очевидностью доказывают на-
учную несостоятельность подобных утверждений. Напротив, они свидетель-
ствуют о том, что руководители кавказских организаций прометейского фронта 
не чуждались твердо отстаивать перед представителями Варшавы свою пози-
цию, что, как правило, завершалось компромиссом, так или иначе приемлемым 
для обеих сторон.
 Как справедливо отмечает Г. Мамулиа, опубликованные в сборнике документы 
не потеряли своей актуальности и в наши дни, когда народы и политические деятели 
Кавказа, все больше и больше осознают необходимость сплочения своих сил во имя 
достижения мира и процветания региона. Необходимость сплоченности кавказских 
народов диктуется и тем фактом, что Россия, верная своему традиционному 
экспансионизму, не собирается отказываться от попыток восстановить своей 
контроль над геополитическим пространством бывшей советской империей. В этом 
отношении лишь достижение общекавказского единства, даст возможность народам 
региона нейтрализовать угрозы, исходящие с севера.
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 Безусловно, сегодняшние реалии Кавказа, в частности, созданные и искусно 
подогреваемые Москвой трения между отдельными кавказскими народами, 
на первый взгляд, не дают повода для особого оптимизма относительно 
реализации идеи Кавказской Конфедерации. Однако, не все так безнадежно. 
В частности, хорошей основой для реализации в перспективе идеи кавказского 
единства являются масштабные проекты, осуществляемые в рамках грузино-
азербайджанского сотрудничества.
 В предисловии сборника автор выражает глубокую признательность 
Рамизу Абуталыбову, который в течение более чем тридцати лет занимается 
возвращением на Родину материалов по истории азербайджанской эмиграции. 
Как отмечает Г. Мамулиа, без любезного содействия Р. Абуталыбова, эта книга 
не могла бы увидеть свет.
 Думается, что документы, опубликованные уважаемым Г. Мамулиа 
в настоящем сборнике, являются весьма ценными источниками по истории 
политических организаций народов Кавказа, входящих в движение „Прометей”. 
Их дальнейшее научное изучение поможет дать ответ на целый ряд кардинальных 
вопросов, стоящих на сегодняшний день перед историками Кавказа.

Айдын Балаев
Москва
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DZIĘKUJE PANIE JERZY!  

napisała Halina Krzywicka
Warszawa

 W 1937 r. jesienią zamieszkałam wraz z rodzicami i ciocią (siostrą mojej mamy) 
na ul. Dobrej 53 w Warszawie. Budynek był nowoczesny jak na owe czasy i posiadał, 
jako jeden z nielicznych w mieście, betonowy schron przeciwlotniczy.
 Nie pamiętam kiedy się sprowadzili, lecz mieszkanie nad nami zajmowała  p. Maria, 
której mężem był p. Jerzy N a k a s z y d z e1. Wiadomo było, że pochodzi z Gruzji i jest 
porewolucyjnym emigrantem pochodzenia arystokratycznego. Państwo N a k a s z y d z e 
wychowali razem córkę p. Marii z pierwszego małżeństwa.

Pro Georgia, 2012, t. 22, s. 287-293
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1 Prof. Jerzy Nakaszydze (ur. 25 lipca 1894 w Ozurgeti w Gruzji, zm. 18 kwietnia 1990 w Nowym 
Yorku), gruziński polityk i publicysta, działacz ruchu prometejskiego, uczestnik walki z bolszewi-
kami pod Tbilisi. Pochodził z książęcego rodu. Po ukończeniu gimnazjum w Kutaisi studiował na 
Uniwersytecie w Tbilisi (1922). W 1922 r. został aresztowany i uwięziony w klasztorze Metechi 
w Tbilisi. Ambasador Gruzji w Berlinie Włodzimierz Achmeteli pod naciskiem europejskich po-
lityków zmusił do uwolnienia 62 uwięzionych i uzyskał zgodę na ich emigrację. Studiował prawo 
i fi lozofi ę na Uniwersytecie w Haiderberger, następnie na Uniwersytecie w Pradze. Uzyskał stopień 
doktora prawa i fi lozofi i. W 1930 r. objął katedrę języka i literatury gruzińskiej w Uniwersytecie 
Humboldt w Berlinie. Ponadto reprezentował interesy Demokratycznej Republiki Gruzji w różnych 
krajach Europy. Był pracownikiem naukowym Instytutu Wschodniego i utworzonej przy nim Szko-
ły Wschodoznawczej w Warszawie. Wykładał też na Uniwersytecie Warszawskim. W 1927 r. został 
wiceprzewodniczącym Klubu Prometeusz w Warszawie. Na Uniwersytecie warszawskim groma-
dził materiały źródłowe, wydawał publikacje naukowe i popularnonaukowe, przyczynił się do opra-
cowania m.in.: centralnego katalogu orientaliów w Polsce, transkrypcji nazewnictwa orientalnego 
i unifi kacji alfabetu północnego Kaukazu. Podczas okupacji niemieckiej zmienił w 1940 r. Grzego-
rza Alszibaję na stanowisku przewodniczącego Komitetu Kaukaskiego. Współpracował z Gruzińskim 
Komitetem Narodowym w Berlinie. W czasie okupacji i Powstania Warszawskiego (1944) ratował 
Gruzinów, Polaków i Żydów. Po zakończeniu drugiej wojny światowej mieszkał z żoną w Monachium, 
a następnie w Argentynie. Po śmierci żony w 1948 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Wy-
kładał na Uniwersytecie Harvarda. W latach 1960-1966 był profesorem języka i literatury gruzińskiej 
w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W swoich wystąpieniach głosił poglądy jawnie anty-
bolszewickie (wystąpienia w Komisji w Kongresie Amerykańskim  w 1960 r.), krytykował politykę 
I sekretarza KC KPZR Nikity Chruszowa wobec Gruzji w 1956 r. W latach 1974-1978 sporządził w ję-
zyku angielskim katalog dokumentów Demokratycznej Republiki Gruzji znajdujących się w Archiwum 
w Uniwersytecie Harvarda. Ostatnie lata życia spędził pod opieką Elzy Mdiwani, żony gruzińskiego 
działacza na emigracji Aleksandra Comaji. Jerzy Nakaszydze zmarł w 1990 r., w wieku 96 lat. Został 
pochowany w Nowym Jorku. (Por:. Guram S z a r a d z e, amerikeli qarTvelebi, Tbilisi 1992; 
Rusudan D a u s h v i l i, Grigol K a l a n d a d z e, Rusudan K o b a k h i d z e, Gocha J a p a r i d z e, 
Temur T a r t a r a s h v i l i, Georgians Abroad, Book I, Tbilisi 2012; I. Maj, Działalność Instytutu 
Wschodniego w Warszawie 1926-1939, Warszawa 2007 (przyp. D.K.).
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 p. Marię zwaliśmy wszyscy „panią Maryjkę”. Być może wynikało to z faktu, 
że tak do niej zwracał się p. Jerzy. Wspólne zagrożenia wojenne zbliżało ludzi.
 W ten sposób nastąpił zaprzyjaźnienie naszych rodzin. W okresie okupacji 
powszechnie było nienawiść do munduru niemieckiego. O dziwo, się dotyczyło to 
p. Jerzego. Być może instynktownie wychowaliśmy i rozumieliśmy, że zarówno 
on jak i my walczymy o wolność naszych ojczyzn, choć po różnych stronach ba-
rykady.
 Wieczorami nierzadko p. Jerzy spotykał się u nas z ojcem moim, którzy od 
początku okupacji zaangażowany był w konspirację antyniemiecką (kontrwywiad 
ZWZ-AK)2. Jako dziecko do rozmów ich nie byłam dopuszczana. Ojciec mój był 
człowiekiem prawym i bezkompromisowym i nawet potrzeby organizacji ZWZ-
AK nie zmusiłyby go do przyjmowania wroga. Polski do domu.
 Myślę, że p. Jerzy mógł udzielać pewnych informacji, które mogły być przy-
datne w pracy konspiracyjnej mego taty. Ojcu mego gestapo aresztował w listopa-
dzie 1942 r. 1. 04. 1943 r. został stracony w obozie koncentracyjnym w Majdan-
ku.
 Wówczas ja zaangażowałam się w konspirację w tajnej organizacji harcer-
skiej Szare Szeregi. W powstaniu Warszawskim udziału jednak nie wzięłam, gdyż 
w dniu jego wybuchu, na skutek upadku doznałam silnego urazu kręgosłupa. 
W piwnicy, gdzie schroniliśmy się, przeleżałam do dnia 7.09. 1944 r. W tym dniu 
do naszego domu podchodzili Niemcy. Wiadomo było, że leżących chorych i ran-
nych zabijają na miejscu.
 Zwlekłam się z posłania i w bólach piwnicami i wykopami wraz z mamą 
i ciocią doszliśmy do ogrodu na tyłach szpitalu oftalmicznego na ul. Smolnej3. 
Noc spędziliśmy w okopie. Rano, gdy ustał ostrzał, usłyszeliśmy nich w ogrodzie. 
Ciocia Zosia wychyliło się i w tym momencie otrzymał postrzał w głowę od żoł-
nierza niemieckiego. Ciocia w agonii musieliśmy wstawić w szpitalu na Smolnej, 
(który był w tym czasie w stanie ewakuacji), gdyż natychmiast wstaliśmy dołą-
czone do grupy ludności wypędzanej z miasta do obozu Pruszkowie4.

2 ZWZ-AK, oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy) Komendy Głównej SZP/ZWZ/AK zajmował 
się wywiadem, kontrwywiadem, sprawami bezpieczeństwa, legalizacją i łącznością polskiego ruchu 
oporu (przyp. D.K.).
3 Przed II wojną światową Instytut prowadził szpital na 82 łóżka. W tym czasie jego dyrektorem 
był prof. Władysław Melanowski. Budynek przy Smolnej 8 przetrwał do Powstania warszawskiego. 
Już 2 sierpnia dyrektor spytała otrzymał rozkaz ewakuacji chorych i personelu Instytutu do gmachu 
Muzeum Narodowego; wieczorem tego dnia Niemcy podpalili budynek. (przyp. D.K.).
4 […] To, co działo się w obozie przepełniłoby żalem serce nawet najbardziej bezlitosnego człowieka. 
Zdesperowani, zmęczeni, często ranni więźniowie byli bardzo osłabieni fi zyczne i nocowali na podwórzu. 
Jeśli ktoś miał jakąś żywność ze sobą, dzielił ją wśród innych. Opłakiwali stracony majątek i stracone 
szczęście. Opowiadali jeden drugiemu o swoim ciężkim losie. Piekło zaczynało się z rana, kiedy ludzie 
podzielonych na grupki, ładowano do wagonów towarowych i wywożono z obozów. Jak zauważyłem, 
ludzi podzielono na trzy części: 1) młodzież zdolna do pracy fi zycznej; 2) chorzy, ranni, weterani walk; 
3) starsi ludzie, nie będący w stanie pracować. „Sortowaniem” ludzi zajmował się niemiecki ofi cer wyż-
szego stopnia. Każdy musiał przejść przed nim a on pokazywał palcem do jakiej grupy ma być skierowany. 
Nie miało znaczenie wiek dzieci. Oddzielano ich od rodziców i zabraniano pożegnać się z nimi, mimo, że 
większość z nich widziała się chyba po raz ostatni. Nikoloz M a t i k a s z w i l i, Micheil K w a l i a s z -
w i l i, Podchorążowie, [w:] Avowed Servats of Motherland Georgia Contract Offi cers of the Polish 
Army 1921—1944, Edited by David K o l b a i a „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies, 
Centre for East European Studies, Oriental Institute Warsaw University”, 16(2008), 74. (przyp. D.K.).
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5 […] Warszawa się paliła. Wisiał nad nią czarniejszy od smoły dym. Niszczyciele krążyły na jej niebie 
i zrzucały ogromną liczbę bomb. Niemcy mieli tam dwa obozy. Jeden w samej Warszawie a drugi nie-
opodal stolicy w Pruszkowie. Wziętych do niewoli najpierw przywieziono do obozu, który nazywał się 
Belniak. Tam ich ograbiano i lub gwałcono i odprawiano do innego obozu. Jeśli ktoś chciał zdobyć infor-
mację o swoich bliskich, musiał skontaktować się z tym obozem. Tak też zrobiłem. Słupy telegrafi czne 
były zawieszany przez krótkie ogłoszenia. Proszono o informację o swoich krewnych, którzy pozostawali 
w Warszawie. Mnóstwo ludzi krążyło dookoła. Kościoły były przepełnione. Kilka dni spędziłem przy 
bramie obozu, ale nie dowiedziałem się niczego o mojej rodzinie ani o moich gruzińskich kolegach. Kie-
dy zrozumiałem, że tracę czas, napisałem do „berlińskich Gruzinów” i wytłumaczyłem w jakiej sytuacji 
byli ich ziomkowie w Warszawie. Po dwóch-trzech dniach z Berlina przyjechał profesor Jerzy (George) 
Nakaszidze. Administracja niemiecka dała mu pozwolenie, aby pomógł znalezionym w obozie Gruzinom. 
Na kilka dni został w Warszawie, a potem przekazał mi swoje pełnomocnictwo i wrócił do Berlina. Od 
tego dnia miałem prawo wchodzić do obozu, wywodzić stąd Gruzinów i pomagać im. Krążyłem w tym 
piekle i wyprowadzałem z obozu tylu Gruzinów, ilu znalazłem. Niejednokrotnie podawałem Polaków za 
Gruzinów i w ten sposób im również ratowałem życie.  Nikoloz M a t i k a s z w i l i, Micheil K w a -
l i a s z w i l i, Podchorążowie (Iunkrebi), [w:] „Pro Georgia”, 16(2008), 75. (przyp. D.K.).
6 Gruzja blisko nas, TVP Polonia – (09.03.2012) (przyp. D.K.).

 Grobu cioci nie znalazłyśmy nigdy.
 Mama moja zachorowała, była nieprzytomna z bólu, a także z rozpaczy po 
stracie siostry.
 W pewnym momencie ktoś z uwięzionych powiedział, że w jedynym z bara-
ków obozu jest Jerzy Nakaszydze.
 Miał on pełnomocnictwo do wyszukiwania i zwolnienia z obozu rodzin kolo-
nii gruzińskiej w Warszawie.
 Pod drutami kolczystymi dzielącymi zony obozu dopełzłam do baraku, w któ-
rym był p. Jerzy. Poszukiwał on p. Maryjki i córki, z którymi kontakt straciłyśmy 
7.09.1944, podczas ucieczki z obozu. Powiedział mi: „Dziecku zrób listę 20 osób 
to wyprowadzę was”, tak też uczyniłam. Ocalił nas i 18 innych osób5.
   Po wojnie, w czasie wycieczki do Gruzji w latach siedemdziesiątych, usiłowa-
łam się czegoś dowiedzieć o jego losie. Ludzie milczeli lub wręcz szybko od-
chodzili, gdy pytałam o niego. Miałam obawy, że podzielił tragicznej los wielu 
innych emigrantów przekazanych przez Anglików Stalinowi.
 Dzięki audycji w TV „Polonia”6 dowiedziałam się, że historyk doktor Dawid 
Kolbaia z UW zajmuje się dziejami kolonii gruzińskiej w Polsce w okresie mię-
dzywojennym i w czasie okupacji. Pan D. Kolbaia udzielił mi informacji na temat 
szczęśliwego ukończenia wojennych losów Jerzego Nakaszydze i jego rodziny.
 Jeżeli dzięki staraniom Pan doktora D. Kolbaia wspomnienie moje zosta-
nie opublikowane, to niech będzie ono choć takim podziękowaniem i wyrazem 
wdzięczności za wolność i życie moje i mojej mamy. 
 Dziękuje panie Jerzy!

 P.S. Nazwisko zwolnionych z Pruszkowa. Dzięki staraniom p. Jerzego Naka-
szydze nie pamiętam poza p. Florentynę Rybińską, znajomą mojej mamy, wdowę 
po zamordowanym przez NKWD w Katyniu oficerze Wojska Polskiego.
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Legitymacja Związek Nauczycielstwa Polskiego, nr 427006, Warszawa 1959 r. 
Hanna Krzywicka 

Moja mama 
 Maria Koczalska (1901-2001)

 

Florentyna Rybińska (1901-2001) trzecia od lewej
Fotografi a z 1965 r.
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PRZEMÓWIENIA DOKTORA NAKASZYDZE NA AKADEMII 
ŻAŁOBNEJ KU CZCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 
która odbyła się w Instytucie Wschodnim, w dniu 23 maja 1935 r.1

 Nas, Gruzję i Polskę, wiele łączy:
 Ciężki i zły los w przeszłości, niewola, walki o wolność, północny trzaskający 
mróz, katorga. Ale nic tak nie łączyło Polskę i Gruzję, jak wspólna miłość i hołd 
ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego; nigdy tak nie zjednoczyła się Gruzja i Pol-
ska, jak dzisiaj we wspólnej żałobie po Jego śmierci. Nie jest przypadkowym zjawi-
skiem to, że gdy straciliśmy nadzieję, kiedy wokół Tbilisi toczyła się walka na śmierć 
i życie, prezydent Gruzji Noe Żordania2, żeby w ludziach rozpalić ogień do walki, aby 
wzbudzić w nich wiarę i nadzieję, z historii całego człowieczeństwa podał jeden przy-
kład i wezwał ludzi do jego naśladowania! „Tbilisi powinna się stać drugą Warszawą 
i podobnie jak tam, trzeba skończyć z bolszewizmem i pogrzebać go!”3 Ku naszemu 
nieszczęściu Tbilisi nie stało się drugą Warszawą, a to dlatego że, Tbilisi, Gruzja 
i cały Kaukaz nie miały swojego Piłsudskiego, człowieka genialnego i dbającego 
o swój kraj, dzielącego zły los swojej Ojczyzny. Taki przez wieki tylko raz się obja-
wia ku szczęściu współczesnych!
 Gruzja kolejny raz przegrała, kolejny raz westchnęła w niewoli, ale wzmocniła 
się i stokrotnie wzrosło w niej dążenie ku wolności. A także fascynacja i pokłon wo-
bec tego nieznajomego bohatera, który swój umarły kraj wskrzesił i mury rosyjskie 
zniszczył, i zwyciężył. Pogłębiła się w niej miłość wobec tego człowieka: imię jego 
jednego przyniosło niepokój i bezsenność zaciętemu wrogowi narodu gruzińskiego, 
rosyjskiemu katu i tyranowi.
 I stało się, że wszyscy: i młodsi, i starsi wspominali go szacunkiem, modląc się 
za potężnego Piłsudskiego. Dlatego czy to w czasie żałoby, czy radości w Gruzji 
rozchodził się tajemniczy ale jasny toast za potężnego Piłsudskiego. Dlatego nasza 
ojczyzna z nadzieją, z bezgraniczną ufnością przyglądała się każdym jego krokom 
i przysłuchiwała każdym jego słowom. A dziś ta nadzieja została wytępiona z narodu 
Gruzji. Nieuchronna śmierć odebrała życie temu, kto stał się symbolem oddania życia 
za swój kraj.

1 Dokument  w języku gruzińskim (Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I. 303.4. 5663, 
II Oddział Sztabu Generalnego, k. 139-140). Na dokumencie znajduje się napis w języku pol-
skim: Przemówienia dra Nakaszydze na Akademii Żałobnej ku czci Marszałka Józefa Piłsudskie-
go odbytej w Instytucie Wschodnim. (przyp. D.K.).
2 Noe Żordania, (ur.1868 r. w Lanczuczi w zachodniej Gruzji, zm. 11 stycznia 1953 r. w Pary-
żu), gruziński polityk socjalistyczny (mienszewik), od 1918 do 1921 roku premier niepodległej 
Gruzji. (przyp. D.K.).
3 Bitwa warszawska stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprze-
strzenienia rewolucji na Europę Zachodnią. (przyp. D.K.).
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 Nieszczęśliwa społeczność gruzińska, uwięziona w niewoli, nawet nie miała moż-
liwości, by otwarcie przejawiać żałobę po śmierci wielkiego przyjaciela, by przeka-
zać Polsce żal i współczucie, wywołane jego śmiercią. Dlatego przybyłem tu, aby 
w imieniu społeczności gruzińskiej, nieszczęśliwy jej syn, Państwu, polskiemu społe-
czeństwu, przekazać nasze serdeczne wsparcie i współczucie oraz to, iż przysięgamy, 
że imię waszego wspaniałego promienistego legendarnego bohatera Marszałka Józefa 
Piłsudskiego pozostanie nieśmiertelne we wdzięcznej pamięci narodu gruzińskiego.

CHRONICLE

Pro Georgia vol. 22.indd   292 20-06-2013   09:53:15



293

PRIX ST-GREGOIRE-PERADZE 2012

Comite du Prix St-Gregoire-Peradze
Varsovie – Tbilissi

PRIX ST-GRÉGOIRE-PERADZE
COMITE DU PRIX ST-GREGOIRE-PERADZE VARSOVIE/TBILISSI - 2012

 Le 7 Décembre 2010, le Conseil scientifi que „Pro Georgia. Journal of Kartvelolo-
gical Studies, University of Warsaw” a créé le Prix international St-Grégoire-Peradze. 
Cest le seul prix européen portant le nom dun savant orthodoxe d’avant-guerre, pro-
fesseur à l’Université de Varsovie destiné aux personnalités de la science et de la cul-
ture. Le prix sera accordé sur la demande du Comité réuni qui comprend des membres 
du Conseil scientifi que „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies, University 
of Warsaw” ainsi que le Recteur et le Conseil d’administration de l’Université Geor-
gian Patriarchate Holy Queen Tamar University of Tbilisi. 
 La réunion du Comité de la deuxième édition du Prix St-Grégoire-Peradze a 
eu lieu le 20 Avril 2012 à l’Université de Varsovie, au Palais Potocki. Après avoir 
examiné les réalisations des candidats au Prix St-Grégoire-Peradze, il a été décidé 
à l’unanimité que les lauréats de l`année 2012 seront les suivants: le Professeur 
Włodzimierz LENGAUER, Vice-Recteur de l’Université de Varsovie et le Professeur 
Bernard OUTTIER, Université de Paris. 
 Le prix est décerné tous les deux ans à des personnes qui, dans leur oeuvre de 
recherche représentent les valeurs auxquelles était fi dèle saint Grégoire Peradze. 
Le prix vise à distinguer les personnes dont les réalisations exceptionnelles sont di-
gnes dêtre un modèle à suivre pour les autres. 
 Dawid Kolbaia, président du Comité du Prix St-Grégoire-Peradze Université 
de Varsovie. Membres: Metropolitan ANDRIA (Gvazava), Tbilissi; Archimandrite 
ADAM (Akhaladze), Recteur Georgian Patriarchate Holy Queen Tamar University 
of Tbilisi; Henryk Paprocki, Église orthodoxe de Pologne, Varsovie; Jan Malicki, 
Directeur des Études de l’Europe de l’Est Université deVarsovie. 
 Le Prix St-Grégoire-Peradze a été réalisé sur le modèle de la Panagia du monastère 
de Martwili du Xe siècle selon la technique du cloisonné, présente dans l’art ancien 
géorgien, richement décoré d’or, d’argent et de perles. Le prix a été réalisé à Tbilissi 
par l’artiste géorgienne Nino Burkadze.

David Kolbaia, président du Comité 
du Prix St-Grégoire-Peradze Université de Varsovie
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