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King David IV the Builder 
from Gelati Monastery
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daviT aRmaSeneblis istorikosi

cxovreba mefeT-mefisa daviTisi

 amisa Semdgomad movida sultani maliq-Sa moadga samSÂl-

desa da wariRo,  da ivane Ze liparitisi tyue hyo,  moaoÃra 

somxiTi da warvida. xolo masve welsa movida sarangi Zali-

Ta sultanisaTa,  Camodga samSÂldis bars; da mivides laSqarni 

giorgi mefisani,  Seibnes farcxiss,  sZlies spaTa giorgisTa da 

iotnes sparsni,  rameTu didi Zleva mosca RmerTman giorgis. 

 da warvida mefe giorgi mamulsa TÂssa taos,  da movida banas. 

 xolo mun movida winaSe maTsa zorvari aRmosavalisa gri-

gol bakurianis Ze,  romelsa hqondes olTisni,  da karnu-qalaqi,  

da kari,  da didad ganixares da ganisuenes. da mosca giorgi me-

fesa karis cixe-qalaqi da misi mimdgomi queyana,  da ganiyarnes 

xolo mefeman giorgi dautevna kars aznaurni SavSni da warmo-

vida Sina. xolo ganZlierebasa TurqTasa dautevnes berZenTa 

queyanani maTni,  cixeni da qalaqni,  romel aRmosavleTs hqon-

des,  da warvides. romelnica aixunes TurqTa da daemkÂdrnes 

mas Sina. da vinaTgan mezoblobiT moeaxlnes sazRvarTa CuenTa,  

ganmravlda SiSi da Wiri maTgan Cuen zeda. rameTu iwyes mie-

riTgan rbevad,  tyuenvad da mooÃrebad,  wuad,  srvad da ty-

ueobad Cuen qristianeTa.  

 rameTu maT JamTa Sina giorgi mefesa,  yuels gare-mdgomsa,  

daesxnes ugrZneulad Turqni didni,  romelTa Tavadi iyo ah-

mad,  amira Zlieri da magriad moisari,  romelsa mas oden Jamsa 

aeRo kari. movides eseni Sina-gancemiTa qristianeTaTa,  aotes 

giorgi mefe da spa misi uricxÂ.

 xolo saWurWleni didni da samsaxurebelni samefoTa tabla-

Tani,  oqrosa da vercxlisani,  bagrateulni sasmurni da samw-

deoni patiosanni,  karavni samefoni da yovelTa didebulTani 

aixunes iavarad da warvides. xolo giorgi mefe warvida meoti 

aWariT afxazeTad. maT ukue laSqarTa,  eseviTariTa alafiTa 
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Historyk Króla Dawida IV Budowniczego (Agmaszenebeli)

ŻYWOT KRÓLA KRÓLÓW DAWIDA1

Z języka starogruzińskiego przełożył i komentarzem
opatrzył David Kolbaia

 Potem przyszedł sułtan Malik-szach2, okrążył Samszwilde3 i zdo-
był je; Iwan, syna Liparita4, wziął do niewoli Somchiti5, zniszczył je 
i odszedł. W tym samym roku przyszedł Sarang z wojskiem sułtana 
i rozlokował się w dolinie Parcchisi6. Wojska króla Jerzego podeszły 
i stoczyły bitwę w Parcchisi. Wygrała armia Jerzego i zmusiła Per-
sów do ucieczki, ponieważ Pan dał Jerzemu wielkie zwycięstwo.
 Jerzy wyruszył do swojej ojczyzny w Tao7 i przybył do Bana. 
 Tam spotkał się z zorwarem8, wodzem pułków Wschodu Grzego-
rzem, synem Bakuriana, władcą Oltisi, Karnu-kalaki i Kari. Spędzili 
czas nader przyjaźnie, weseląc się i oddając odpoczynkowi. Przekazał 
on (Grzegorz) królowi miasto-twierdzę Kari wraz z przylegającą do 
niego ziemią. Król Jerzy zaś zostawił w Kari aznaurów9 z Szawszeti 
i wrócił do domu. Gdy Turcy się wzmocnili, Grecy opuścili należące do 
nich ziemie, twierdze i miasta na Wschodzie. Turcy (je) przejęli i osie-
dlili się w nich. A przybliżywszy się do naszych granic, zostali naszymi 
sąsiadami. Z tego powodu namnożyły się lęki i nieszczęścia wyrządzo-
ne nam przez ich niewolę, bo od tego czasu zaczęli niszczyć (mienie), 
pustoszyć ziemie chrześcijan, zabijać (ich) i brać do niewoli.
 W tym czasie na króla Jerzego władającego osadą Kweli napadli 
potajemnie liczni Turcy dowodzeni przez amira Ahmada, (człowie-
ka) silnego i celnego łucznika, który niewiele wcześniej przejął Kari. 
Przybyli oni w rezultacie zdrady chrześcijan, zmusili do ucieczki 
króla Jerzego i jego niezliczone wojska. Przechwyciwszy wielkie 
skarby, złote i srebrne naczynia i sztućce przeznaczone dla królew-
skiego stołu, drogocenne puchary do wina, czerpaki, szatry należące 
do króla i możnowładców, (Ahmad) odszedł, zaś król Jerzy uciekł 

Pro Georgia, 2014, t. 24, s. 9-67
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savseTa mimavalTa,  wina daemTxÂvnes amirani didni,  iasi vinme 

da buJRuS,  da maT Tana simravle uricxÂ TurqTa,  saberZneTs 

mimavalTa. romelTa ixiles ra eseodeni simravls oqrosa da 

simdidrisa romeli hqonda d cnes meotoba giorgisi,  da esmaca 

maTgan,  viTarmed: „rad warxvalT saberZneTad? aha queyana sa-

qarTvelo,  ukacuri da savse eseviTariTa simdidriTa”. xolo 

maT myis moaqcivnes gzani maTni da moefinnes pirsa yovlisa 

queyanisasa,  viTarca mkalni.

 da dResa ivanobisasa asisforni da klarjeTi zRvis piram-

dis,  SavSeTi,  aWara,  samcxe,  qarTli,  argueTi,  samoqalaqo da 

Wyondidi aRivso TurqiTa. moisra da tyue iqmna amaT queyanaTa 

mkÂdri yoveli. da masve erTsa dResa dawues quTaTisi,  da ar-

tanuji,  da udabnoni klarjeTisani. da dayves amaT queyanaTa 

Sina TurqTa vidre moslvadmde Tovlisa,  moWames queyana da 

moswyÂdes,  Tu sadRa vin darComil iyo tyeTa,  kldeTa,  quabTa 

da ÃurelTa queyanisaTa. da ese iyo pirveli da didi Turqoba; 

rameTu qronikoni iyo samasi xolo Tu vinme mTiuleTs anu 

simagreTa sadame vin daSTa kaci,  zamTrisa sificxiTa,  usaxlo-

biTa da SimSiliTa egreca moisra.

 da gangrZelda eseviTari Wiri qristianeTa zeda; rameTu 

aresa Tana gazafxulisasa movidian Turqni da maTve pirvel-

Ta saqmeTaebr iqmodian,  da zamTris warvidian. da ara iyo 

maT JamTa Sina Tesva da mka: mooÃrda queyana da tyed garda-

iqca,  da nacvlad kacTa mÃecni  da nadirni velisani daemkÂdr-

nes mas Sina. da iyo Wiri mouTmeneli yovelTa zeda mkÂdrTa 

queyanisaTa,  Seusworebeli da aRmatebuli odesve yofil-

Ta smenilTa da gardasrulTa oÃrebaTasa. rameTu wmidani 

eklesiani Seqmnes saxlad huneTa TÂsTa,  xolo sakurTxe-

velni RmrTisani adgilad arawmidebisa maTisa. da mRdelni 

romelnime TÂT Sewirvasave Sina saRmrTosa msxuerplisasa 

munve maxviliTa Sewirul iqmnes da sisxlni maTni aRirivnes 

meufisaTa Tana da romelnime mwaresa tyueobasa micemul 

iqmnes,  moxucebulni ara Sewyalebul iqmnes,  xolo qalwulni 

ginebul,  Wabukni dakueTebul,  xolo CCÂlni mimodatacebul. 

cecxli ucxo da mbrZoli,  romliTa moiwua Senebuli yoveli,  

mdinareni sisxlTani. nacvlad wylisa nakadulTa,  mrwyvelni 

queyanisani. da raTa TÂT maT ieremiasTa vityodiT,  rame-

Tu aman oden keTilad uwyoda Jamisa amis jerovani godeba,  

viTarmed: `Zeni sionisani,  patiosanni da borotisa gamouc-

delni,  ucxoTa gzaTa tyueobisaTa mogzauroben. xolo gzani 

sionisani igloven arayofisaTvis maT zeda medReseswaule-

Tasa. da Ãelni dedaTa mowyaleTani ara sazrdelisa SvilTa 

micemad moqmedeben,  aramed sazrdel TÂssa hyofen TÂT TÂsTa 

maT sayuarelTa“. da eseni esreT da friadca uZÂres. 

cxovreba mefeT-mefisa daviTisi
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z Adżarii do Abchazji. Wojska wracające z podobnym łupem na-
potkały możnych amirów10 – niejakich Iasi i Bużgusza, za który-
mi podążała niezliczona ilość Turków, a kierowali się oni do Grecji. 
Zobaczywszy podobną ilość złota i bogactw u Turków (Ahmada) 
i dowiedziawszy się o ucieczce Jerzy, a także usłyszawszy od nich: 
„Dlaczego udajecie się do Grecji? Oto kraina – Sakartwelo11, ona nie 
jest zamieszkana, (jest) pełna podobnych bogactw”, (Turcy) zawróci-
li i jak szarańcza rozsiali się po całej powierzchni (naszej) ziemi. 
 W dzień Jana Chrzciciela Asisporowie i Klardżeti aż do brzegów mo-
rza, Szawszeti, Adżara, Samcche, Kartli, Argweti, Samokalako i Czkon-
didi zapełniły się Turkami. Tego samego dnia spalili oni Kutaisi i Arta-
nużdi i (zajęli) pustynię Klardżeti. Turcy zostali w trzech krajach dopóki 
nie spadł śnieg, spustoszyli ziemię i zniszczyli wszystkich, którzy pozo-
stawali w lasach, na skałach, w pieczarach i podziemnych schronieniach. 
Było to pierwsze wielkie najście Turków; według chronikon był to rok 
trzechsetny12. Jeśli ktoś przebywał w górach lub w twierdzach, również 
zginął od okrutnego zimowego chłodu, braku schronienia lub z głodu. 
 Podobne nieszczęścia wciąż dotykały chrześcijan, ponieważ z na-
stąpieniem okresu wiosennego Turcy najeżdżali te ziemie i dokony-
wali czynów podobnych do tych, które czynili wcześniej, zimą (zaś) 
opuszczali te miejsca. Nie było w tych czasach ni siewu, ni żniw, 
ziemia była zniszczona i zarosła lasem, a zamiast ludzi zamieszki-
wały ją dzikie zwierzęta i stworzenia polne. I nastąpiła nieznośna 
dla wszystkich żyjących na ziemi niedola, która nie miała sobie po-
dobnej, przewyższająca wszystkie nieszczęścia kiedykolwiek przez 
nich przeżyte oraz te, o jakich kiedykolwiek słyszeli. A to dlatego, 
że (Turcy) zamienili święte kościoły w stajnie dla swoich koni, a oł-
tarze Boże – w miejsca dla swoich nieczystości. Niektórzy duchowni 
sami padli ofiarą miecza na miejscu sprawowania najświętszej ofia-
ry i krew ich zmieszała się z krwią Pańską; niektórzy zaś byli oddani 
w ciężką niewolę. Starców oszczędzili, dziewczęta znieważali, mło-
dzieńców trzebili, dzieci uprowadzali. Był ogień niebywały, bucha-
jący, dymiący, spalający wszystkie budowle; zamiast potoków zie-
mię nasycały strumienie krwi. Mówiąc słowami samego Jeremiasza 
– ponieważ tylko on mógł należycie opłakiwać te czasy: „Synowie 
Syjonu, uczciwi i niedoświadczeni w (doświadczaniu zła), wędrują 
po nieznanych drogach niewoli i ręce miłosiernych matek nie dają 
pożywienia dzieciom swoim, ale same (matki) zjadają dzieci swoje”. 
Wiele było wydarzeń podobnych i jeszcze cięższych.

ŻYWOT KRÓLA KRÓLÓW DAWIDA
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 amaT ra saqmeTa esreT xedvida mefe giorgi da rameTu ara-

sadaT iyo Rone Ãsnisa da Sewevnisa,  arca ra dam/Ãsneli amaT 

ZÂrTa,  romel moecva piri yovlisa queyanisa,  rameTu Zali 

berZenTaca Semcirebul iyo,  da romelni queyanani maT aRmo-

savleTs hqondes zRuasa gareT,  yoveli TurqTa daepyra. maSin 

hyo ganzraxva didebulTa TÂsTa Tana,  da daamtkices warslva 

maRalsa sultansa maliq-Sas winaSe. 

 da esreT dadva suli TÂsi da sisxlni qristeaneTa ÃsnisaTÂs. 

da mindobiTa RmrTisaTa da warZRuanebiTa Zelisa cxovrebisa-

Ta warvida aspans,  naxa sultani da Sewynarebul iqmna misgan 

viTarca Svili sayuareli. 

 rameTu iyo kaci igi maliq-Sa viTarca sididiTa kideTa mpy-

robelobisaTa Seusworebel,  egreTve saxiTa sitkboebisaTa 

da saxierebiTa aRmatebul yovelTa kacTasa,  romlisani mra-

val arian da sxuanica uricxuni sacnaurebani,  marTlmsaju-

lobani,  mowyalebani,  qristianeTa siyuarulni,  da raTa ara 

ganvagrZoT sityua,  yovlad uboroto rame goneba yovliT-

kerZo aqunda amisTÂsca yoveli saTxoveli aRusrula mefesa 

giorgis,  umetesca sasoebisa da samefo misi ganaTavisufla 

zedamarbevelTagan da mosca kaxeTi da hereTi,  garna xaraja 

iTxova samefosa misisa,  romelsa aiRebdes JamTa mravalTa. da 

esre gandidebiTa da mravliTa didebiTa gamogzavna TÂsad sa-

mefod da warmoayolna spani didni,  raTa warvlon gza mSÂdo-

bisa da raTa aarTvan kaxeTi. da Jamsa sTulisasa movides kaxe-

Tad da moadges cixesa veJinisasa da,  vidre brZodesRa,  movida 

Tovli. 

 xolo mefesa giorgis moeÃsena nadiroba ajameTisa,  arRa-

ras zrunvides sxuasa,  arca eloda aRebasa veJinisasa da ka-

xeTisa,  aramed laSqarTa TurqTasa,  romel hyva,  misca niWad 

sujeTi da yoveli queyana ioris piri kuxeTi,  romeli mooÃrda 

mun dReindelad dRedmde. xolo TÂT gardavlo mTa lixTa da 

STavida afxazeTad. 

 maT JamTa kaxTa mefe aRsarTan warvida maliq-Sas winaSe,  

dauteva qristianoba da SeeZina sarkinozTa sjulsa,  da amiT 

RoniTa aiRo sultanisagan kaxeTi. amaT eseviTarTa JamTa ara-

ve damSÂdna queyana,  arcara iqmna lxineba kacTa ukeTurebisa-

TÂs mkÂdrTa misTasa,  rameTu yovelman asakman da yovelman 

pativman yovliTurT Sescodes RmerTsa da miiqces gzaTagan 

wrfelTa yovlisa mimarT ukeTurebisa,  da bunebiT mowyale da 

saxieri RmerTi eseoden ganarisxes,  vidremdis TÂT moixades 

ganCineba risxvisa,  qadebuli usjuloTaTÂs esaias mier mety-

uelisa esreT: „vaÁ naTesavsa codvilsa,  eri romeli savse ars 

usjuloebiTa,  kualiTgan ferÃTaT vidre Tavadmde,  ara ars 

mas Sina sicocxle,  arca brZÂl,  arca Sesaxuevel,  da Semdgom-

cxovreba mefeT-mefisa daviTisi
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 Zaś król Jerzy, widząc wszystkie te wydarzenia, wiedział, że zni-
kąd nie można było oczekiwać pomocy czy wybawienia od tych nie-
doli, które rozprzestrzeniły się po całym kraju – ponieważ osłabła 
siła Greków i wszystkie należące do nich ziemie na Wschodzie za 
morzem były zdobyte przez Turków, dlatego też utrzymywał on so-
jusz ze swoimi wielkimi książętami i postanowił, że powinien stanąć 
przed wielkim sułtanem Malik-szachem. 
 Tym samym poświęcił swoją duszę i swoją krew dla ratowania 
chrześcijan. Powierzywszy się Bogu, udał się do Isfahanu, prowa-
dzony przez życiodajne drzewo (Krzyża) przybył do sułtana i został 
przez niego przyjęty jak ukochany syn.
 Był bowiem Malik-szach nie tylko człowiekiem posiadającym niezrów-
nane pod względem wielkości kraje; przewyższał on wszystkich ludzi pod 
względem swojej cnoty i wielkoduszności, posiadając również inne niezli-
czone (podobne) cechy: był sprawiedliwym sędzią, miłosiernym, kochał 
chrześcijan i – by nie być wielosłownym – jego rozumu w ogóle nie ima-
ło się zło. Dlatego też wypełnił wszystko, o co poprosił go Jerzy, nawet 
przewyższając jego oczekiwania. Uwolnił jego królestwo od najeźdźców 
i grabieżców i oddał mu Kachetię i Heretię13, jednak zażądał haraczu od 
podległego królowi królestwa (Dawida), który (Turcy) pobierali od dłuż-
szego czasu. Wywyższonego tym sposobem wyprawił go (Jerzego) do jego 
królestwa, dając mu liczne wojska, aby przeszedł swoją drogę w spokoju 
i aby (mógł) odbić Kachetię. Jesienią dotarli oni do Kachetii i podeszli do 
twierdzy Weżini. I gdy jeszcze trwała wojna, spadł śnieg. 
 Król Jerzy przypomniał sobie o polowaniu w Adżametii i, nie mając 
innych trosk, nie zaczekał, aż zostaną zdobyte Weżini i Kachetia. Dał w 
darze będącemu z nim wojsku tureckiemu Sudżeti i całą ziemię Kucheti 
wzdłuż brzegów Iori, które są zniszczone po dziś dzień; sam przeprawił 
się przez górę Lichi14 i zeszedł do Abchazji. 
 W tym czasie również Agsartan, król Kachetii15, stanął przed Malik-
szachem, odrzucił wiarę chrześcijańską i przyjął wiarę Saracenów. Tym 
sposobem otrzymał Kachetię od sułtana. Nie było w tych czasach po-
koju na ziemi, nie było pocieszenia dla ludzi za nieuczciwość żyjących 
na niej, ponieważ (ludzie) w różnym wieku i różnych stanów zgrzeszyli 
przed Panem we wszystkim. Schodząc ze ścieżki prawdy ku wszelkiemu 
bezprawiu, tak rozgniewali Boga, z natury Swej miłosiernego i dobrego, 
że ściągnęli na siebie gniewny wyrok, przepowiedziany niecnym przez 
Izajasza, który rzekł: „Biada narodowi grzesznemu, narodowi, który pe-
łen jest bezprawia od stóp do głów. Nie ma w nim zdrowia ani więzów”. 
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ni: „amisTÂs queyana Tqueni oÃer,  qalaqni cecxliTa momwuar,  

sofelTa TquenTa ucxoTeslni mosWamden,  da mooÃrebul da 

daqceul ars erisagan ucxotomTasa“.

 ese yoveli moiwia,  da TualiTa CueniTa vixileT da friad 

ufros amaT warmoTqmulTasa,  rameTu viTarmca vin gamoTqua 

TiToeulad romeli dReTa CuenTa moiwia Wiri. amas yovelsa 

zeda arave dascxra gulis-wyroma uflisa Cuen zeda,  rameTu 

ara SevinaneT,  arca gulisxma vyavT,  arca jerovnad moviqe-

ciT gzaTa mimarT uflisaTa. amisTÂsca queyaniT mavalTa bo-

rotTa zeda sxuanica  saSinelebani zegardamoni,  RmrTisa mier 

movlinebulni guemani moiwivnes queyanasa Cuensa zeda,  raTa 

ara Tquan mcodvelTa,  viTarmed: „ese aRZrvani warmarTTani 

ara codvaTa CuenTaTÂs iqmnnes,  arca RmrTisa mier moiwivnes,  

aramed SecvalebiTa raTame JamTaTa da damTxueviTa aRZrvisa 

saqmeTaTa“.

 amisTÂsca dResa aRvsebasa,  TÂT mas aRdgomasa uflisa Cueni-

sa ieso qristessa,  romelsa Sina sixaruli da gansueneba jer 

iyo,  moxedna ufalman risxviTa da SeZra queyana safuZveli-

TurT,  eseoden sastikad,  vidremdis mTani maRalni da kldeni 

myarni saxed mtuerisa daigalnes,  qalaqni da sofenli dairRu-

es,  eklesiani daecnes,  da saxlni dainTqes da dazules,  da iqm-

nes saflav mas Sina mkÂdrTa. romelTa Tana TmogÂca daiqca da 

daipyrna queSe kaxaberi Ze nianiasi coliTurT. da gangrZelda 

eseviTari Zrva queyanisa saSineli vidre weliwdamdis,  romel-

sa Sina moswyda simravle uricxÂ.

 maSin risxvasa Sina moiÃsena wyaloba man,  romeli swavlis 

yovelsa Svilsa,  romeli uyuars,  moakudinebs da acxovnebs, „ro-

meli mza ars wyalobad,  ufros mamisa mowyalisa,  rameTu we-

rilisaebr: araTumca ufalman damiteva Cuen Tesli,  viTarca 

sodomnimca SeviqmneniT da gomorelTamca mivemsgavseniT,  ra-

meTu amieriTgan iwyes niavTa cxovrebisaTa mobervad da Rru-

belTa macxovarebisaTa aRmoWÂrobad,  vinaTgan aTormet wel 

amaT TÂTosaxeTa WirTa gangrZobiTa bnelsa ukunsa Sina iwyo 

aRmociskrebad mzeman yovelTa mefobaTaman,  didman saxeliTa da 

udidesman saqmiTa,  saxelmod gamman daviT,  RmrTisa mamisaman,  da 

TÂT sameocdameaTurameteman Svilman amis daviTisman,  daviT. 

 mas Jamsa iyo hasakiTa Tequsmetisa wlisa,  xolo qronikoni 

samas da cxra. amas martod Sobilsa giorgisgan TÂT mamaman 

daadga gÂrgÂni mefobisa da,  uWeSmaritesi vTquaTa,  „TÂT mama-

man zecaTaman pova daviT,  mona TÂsi,  da sacxebeli misi wmida 

scxo mas rameTu Ãeli misi Seeweoda mas,  da mklavman misman 

ganaZliera igi“; „wyaloba da WeSmariteba Seemoseboda mas“; da 

„uzeSTaes yo igi ufros yovelTa mefeTa queyanisaTa“ vidrem-

dis „davsdva zRuasa zeda Ãeli misi da mdinareTa zeda mar-
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I dalej: „Dlatego ziemia wasza jest opustoszona, miasta spalone ogniem, 
pola wasze żywią obce plemiona i (kraj wasz) jest opustoszony i znisz-
czony przez cudzoziemców”. 
 Wszystko to przyszło na nas i widziały (to) nasze oczy, a także 
(było tego) dużo, więcej niż tu opowiedziano, któż bowiem mógł-
by opowiedzieć o tym wszystkim, co się wydarzyło, i kto zdołałby 
opowiedzieć z osobna o każdej napaści, która nas spotkała? I po tym 
wszystkim nie ustał gniew Pana na nas, ponieważ nie okazaliśmy 
skruchy i nie zmądrzeliśmy i nie wróciliśmy, jak należało, na ścieżki 
nakazów Boskich. Dlatego ziemskie zła i inne idące z góry nieszczę-
ścia i zesłane przez Boga kary dotknęły kraju, aby nie mówili grzesz-
nicy: „Trwogi tych narodów wydarzyły się nie przez nasze grzechy 
i nie były zesłane przez Boga, ale miały miejsce w rezultacie pewnej 
zmiany czasów, która miała miejsce z trwogami”.
 Dlatego w dniu Paschy, w samym dniu Zmartwychwstania Pana, 
kiedy powinna panować radość i pokój, spojrzał Pan z gniewem na 
ziemię i wstrząsnął jej podstawami tak silnie, że wysokie góry i twarde 
skały obróciły się w proch, miasta i wsie zostały zniszczone, kościoły 
runęły, ziemia pochłonęła domy, które zawalając się stały się mogiłą 
dla ich mieszkańców. Przy tym zniszczony został Tmogwi i zginął pod 
ruinami Kachaber syn Nianii z żoną. Podobne straszne drżenie ziemi 
trwało do końca roku, w którym zginęła niezliczone mnóstwo ludzi.
 Wtedy przypomniał sobie o łasce ten, który poucza każdego syna, 
który kocha, który uśmierca i ożywia, który zawsze gotów jest oka-
zywać łaskę, podobnie jak miłosierny ojciec, ponieważ napisano 
w Piśmie: „Jeżeli Pan nie zostawiłby nam ziarna, bylibyśmy jak So-
domici i upodobnilibyśmy się do Gomorian”. Albowiem od tego cza-
su zaczęły wiać tchnienia życia i zaczęły podnosić się obłoki zbawie-
nia; po dwunastu latach, podczas których trwały różne nieszczęścia 
w nieprzeniknionej ciemności, zaczęło wschodzić słońce wszystkich 
królestw, (mianowicie) wielki imieniem i największy czynami imien-
nik Dawida, ojca Pana i sam będący siedemdziesiątym ósmym synem 
w kolejności pokoleń Dawida – Dawid. 
 Miał wtedy szesnaście lat; według chronikon był (rok) trzysta i 
dziewięć16. Na niego, jednorodzonego syna Jerzego, sam Ojciec wło-
żył królewską koronę – by powiedzieć dokładniej – sam Ojciec Nie-
bieski wybrał Dawida, swojego niewolnika, i namaścił go świętym 
olejem, albowiem ręka jego pomagała mu i jego prawica wzmocniła 
go; otoczył go łaską i prawdą i wywyższył go ponad wszystkich kró-
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juene misi“. garna SromiTa friadiTa da RuawliTa ZlieriTa 

mravalTa dReTa Semdgomad iqmna ese,  viTarca winamdebareman 

sityuaman cxad yos.

 rameTu mefe iqmna ra daviT,  mooÃrebul iyo qarTli da 

TÂnier cixeTa sadame ara sada iyo kaci sofelsa Sina,  arcara 

Senebuloba. da maT JamTa Sina hqondes TrialeTi da klde-kar-

ni da mimdgomi misi queyana liparits da mefesa daviTs winaSe 

iyo reca erTgulad. egreTve niania kaxaberis Zesa da sxuanica  

aznaurni mcired-mcired Semokrbian daSTomilni sadave da so-

flebadca iwyes STamoslvad da dasxdomad.  

 da iyo maSin sazRvari samefosa mTa mcire lixTa,  da 

sadgomi samefo waRulis-Tavi. da odesca nadiroba undis 

qarTlisa WalaTa,  anu naWarmagevs,  romeli yovlad aRsavse 

iyo iremTa da eSuTa mier,  xolo cxen-keTilni kacni Camog-

zavnian da gainaxian; egreTRa Camovidian nadirobad vakesa.  

 xolo ama viTarebasa Sina gardaÃda weliwadi oTxi,  mo-

kuda sultani maliq-Sa da liparit amiraman iwyo maTve ma-

mul-papurTa kualTa slva,  rameTu zakÂda winaSe missa mo-

povnebad usjuloebisa. daRaTu qristiane iyo saxiTa,  garna 

orguleba da siZulili patronTa guarisagan moaqunda go-

nebiTa. da vinaTgan gulisxmisyofa ara ineba keTilisa,  dad-

ga yovelsa gzasa arakeTilsa.

 amas ra eseviTarebasa xedviTa daviT,  ineba  gawurTa 

misi. amisTÂsca pyrobil yo igi Jam raodenme,  romeli kma 

iyo gansaswavlelad gonierisa visme. da esreT momtkicebu-

li mravalTa da mtkiceTa ficTa mier da erTgulobisaTÂs 

RmrTisa Suamdgomelad momcemi ganuteva igi. da miTve dide-

biTa adida da ara Seucvala. rameTu keTilman ara Tu mar-

Talsa,  aramed arcaRa Tu borotsa advilad abralis,  vinaT-

gan siboroted ara ganswavlul ars,  arca meWuel. xolo igi 

viTarca ZaRli mieqca naTxevarsa da viTarca Rori inwuba 

sangorelsa mwÂrisasa: ganacxada mteroba da ukeTurebasa 

iwurTida sawolsa zeda TÂssa. ixila ra mSÂdman da RmrTiv-

ganbrZnobilman mefeman daviT,  rameTu kudi ZaRlisa ara 

ganemarTebis,  arca kirCxibi marTlad vals,  meoresa welsa 

kualad Seipyra,  or wel pyrobil yo,  da saberZneTs gag-

zavna. da mun ganeÃua cxorebasa. mas Jamsa gamovides frangni,  

aRiRes ierusalemi da antioqia,  da SewevniTa RmrTisaTa mo-

eSena queyana qarTlisa,  ganZlierda daviT da ganamravlna 

spani. da arRara misca sultansa xaraja. da Turqni verRaRa 

daizamTrebdes qarTls. rameTu vidre aqamomde zamTrisa 

mowevnasa Tana falangebiTa maTiTa Camodgian havWalas da 

diRoms,  CaRmarT mtkurisa da ioris pirTa,  rameTu maTi 

iyo sadguri. 
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lów ziemi, dokoła powierzył mu morze i rzeki – wzniósłszy prawicę. 
Jednak miało to miejsce dopiero po wielu dniach nieustannych trudów 
i wielkich bitew, o czym zaświadczą następne słowa. 
 Kiedy Dawid objął panowanie, Kartlia była zniszczona. Nigdzie 
w kraju, z wyjątkiem niektórych twierdz, nie było ani ludzi, ani ja-
kichkolwiek budowli. W tym czasie Trialetią i Klde-Kari z należą-
cymi do nich ziemiami rządził Liparit, który wykazywał nieszczerą 
wierność królowi Dawidowi, podobnie jak Niania, syn Kachabera. 
Inni aznaurowie, którzy pozostawali gdzieniegdzie, zaczęli powoli 
zbierać się, schodzić i osiedlać się na tych ziemiach.
 Granicą królestwa była wówczas mała góra Lichi, a rezydencja króla 
znajdowała się w Cagulis-tawi. Gdy chcieli polować w dolinach Kartlii 
lub w Naczarmagewi, które były pełne jeleni i dzików, nie zbierali się tam 
od razu, ale uprzednio posyłali tam jeźdźców na dobrych koniach w celu 
rozpoznania i dopiero potem schodzili w dolinę na polowanie. 
 Minęły cztery lata takiego życia. Umarł sułtan Malik-szach, emir Li-
parit ponownie poszedł po nieobyczajnej drodze jego przodków, albo-
wiem złorzeczył przeciw niemu, by umocnić swoje bezprawie; chociaż 
powierzchownie był on chrześcijaninem, jednak dwulicowość i nienawiść 
do swoich patronów, obecne w jego pomysłach, odziedziczył po swoich 
przodkach. Nie chciał zrozumieć dobra i wkroczył na drogę bezprawia. 
 Widząc to wszystko Dawid postanowił dać mu nauczkę. Dlatego za-
mknął go (Liparita) w celi na czas, jaki byłby wystarczający dla dosta-
tecznie rozumnego człowieka dla rozmyślań i wypuścił go po tym cza-
sie, ponieważ złożył on liczne i poważne obietnice, wzywając Boga na 
świadka swojej wierności; i oddał mu wszystkie honory, niczego nie po-
mijając, ponieważ dobry człowiek nie tylko prawego, ale i złego z trudem 
obwinia, ponieważ nie jest nauczony zła i go nie podejrzewa.
 Ów (Liparit) jak pies wrócił do plugastwa i jak świnia tarzał się w błocie, 
wyjawił wrogość i bezprawie zmysłów (?) na swoim łożu. Gdy łagodny i mą-
dry król Dawid zobaczył, że psi ogon nie prostuje się i rak nie chodzi prosto, 
w następnym roku ponownie go schwytał i przetrzymywał około dwóch lat 
jako więźnia, po czym wysłał go do Grecji, gdzie (tenże) zmarł. 
 W tym czasie wkroczyli Frankowie, zdobyli Jerozolimę i Antiochię 
i z Bożą pomocą odbudował się kraj Kartlii, wzmocniła się władza Dawida, 
zwiększył on liczebność wojsk i przestał płacić haracz sułtanowi. Turcy nie 
mogli dłużej zimować w Kartlii od tej pory, od razu z nadejściem zimy przy-
chodzili oni ze swoimi wojłokowymi namiotami do Awczala i Digomii, szli 
wzdłuż biegu rzeki Mtkwari i Iori, ponieważ tam były ich obozy.

ŻYWOT KRÓLA KRÓLÓW DAWIDA
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 kaxeTs mefobda kÂrike,  kaci mefobisave Tana mefe-qmnili vne-

baTa zeda da WeSmariti qristiane. mosca. Jami RmerTman mefesa 

daviTs da waruRo kÂrikes cixe zedazadeni. qronikoni iyo sa-

mas ocdasami. da waremateboda didebiTa da ganmarjuebulobi-

Ta. romelTa Tana eseca iqmna: mokuda rati,  Ze liparitisi,  kaci 

orguli da nandÂlve naSobi iqednesi. esreT dasrulda saxli 

baRvivaSTa,  saxli ganmamwarebelTa,  rameTu sua ukanaskneli 

Txle risxvisa,  sasumeli codvilTa queyanisaTa. da arRaravin 

daSTa sayofelTa maTTa mkÂdri,  rameTu aRiÃsna usjuloeba 

mamaTa maTTa winaSe uflisa,  da mamuli maTi aRiRo mefeman. 

 da Semdgomad weliwadsa erTisa miicvala mefe kÂrike,  da 

dasues kaxTa mefed Zmiswuli kÂrikesi aRsarTan,  romelsa 

ara ra hqondes niWni mefobisani,  rameTu iyo cundruki rame,  

usjulo da umecrad usamarTlo,  da yovlad winaukmo mamis 

Zmisa misisa. 

 mas Jamsa ganicada mefeman gonebisa TualiTa da keTilad 

gulisxma yo saqme,  romliTa moimadlebda RmerTsa da sar-

gebeli didi iqmneboda.

 rameTu wmidani eklesiani,  saxlni RmrTisani,  quab avazak-

Ta qmnil iyvnes,  da uRirsTa da uwesoTa mamulobiT ufros 

vidre RirsebiT daepyrnes ufrosni saepiskoposoni,  viTar-

ca avazakTa,  da maTnive msgavsni xucesni da qorepiskoposni 

daedginnes,  romelni nacvlad sjulTa saRmrToTa usjulo-

ebasa awurTides maT queSeTa yovelTa. da TÂT saxliT ufli-

saT da mRdelTagan gamovidoda yoveli usjuloeba da codva,  

romelTa Tuali RmrTisa xedvida yovelTa da ganrisxebul 

iyo,  viTarca zemo vTqÂT. 

 da rameTu ara swor ars codva mRdelisa da mÃedrisa,  

arca erisa da mRdelT-mTavrisa,  arca mwyemsisa da samwysosa,  

viTarca weril ars: monaman romelman icodis neba uflisa 

TÂsisa da ara ganemzados nebisaebr mis [is] a,  iguemos friad 

amaT ukue eseviTarTa da didTa wylulebaTa kurnebad Se-

mokrba eri mravali: rameTu samefosa TÂsisa kaTalikosi,  

mRdelT-mTavarni,  meudabnoeni,  moZRuarni da mecnierni Se-

mokribna winaSe missa Jamsa da adgilsa jerovansa,  da dReTa 

mravalTa friadiTa gamowulilviTa keTilad gamoiZies da 

yoveli cToma ganmarTes,  keTili da saTno RmrTisa wesi 

yoveli daamtkices,  uRirsad gamoCinebulni gankueTnes,  da 

SeaCuennes,  gardamosTxines saydarTagan,  daRaTu ZnelRa iyo 

ese,  rameTu iyvnes kacni mTavarTa da warCinebulTa Svilni,  

romelTa uwesod daepyrnes saydrebi; da maT wil WeSmaritni 

mwyemsni da saTnoni RmrTisani daadginnes,  da Zegli Suenie-

ri WeSmaritisa sarwmunoebisa aRweres,  mimdgomi da mowame 

wmidaTa aTormetTa krebaTa. da esreT yovelni niWiTa same-
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 W Kachetii rządził Kwirike, mąż, który będąc królem panował 
również (nad) swoimi namiętnościami, prawdziwy chrześcijanin. Bóg 
dał (dogodny) czas królowi Dawidowi i odebrał on królowi Kwirike 
twierdzę Zeda-Zadeni.17 Pomnożyły się jego zwycięstwa i wielkość 
i równocześnie z tym wydarzyło się, że umarł Rati, syn Liparita, nie-
wierny mąż oraz istne potomstwo żmii. W ten sposób zniszczony zo-
stał ród Bagwaszi, przysparzający goryczy, albowiem wypił on osad 
z dna gniewu, napój ziemskich grzeszników, i nie stało (Bagwaszy-
dów) w mieszkaniach żyjących, albowiem wspomniano ich bezpra-
wie przez Bogiem, a ich (ziemie) król wziął do swoich włości.
 Minął rok, zmarł Kwirike i wyznaczyli Kachetii na króla syna jego 
brata Agsartana, nieposiadającego nawet cech należnych królowi; był on 
człowiekiem kąśliwym, nieprawym i niesprawiedliwym z powodu swego 
nieokrzesania – (był) zupełnym przeciwieństwem swego stryja. 
 Wtedy król wejrzał okiem rozumu i wymyślił dobry czyn, który 
powinien mu zjednać Bożą łaskę i przynieść dużą korzyść. 
 (Otóż) święte kościoły, domy Boże były przekształcone w jaski-
nie rozbójników, niegodnych i nieprawych, podobnych nie do pasterzy 
wchodzących przez drzwi, a do grabieżców włażących przez dach, (któ-
rzy) zabrali – bardziej ze względu na swoje pochodzenie niż ze względu 
na swoje zasługi – większość diecezji, umieszczając tam podobnych so-
bie duchownych i biskupów, którzy zamiast przestrzegać Bożych praw, 
wszystkich im podwładnych uczyli bezprawia. Z samego domu Pańskie-
go wychodziły bezprawie i grzech; z powodu tego wszystkowidzące oko 
Boże gniewało się, jak wynika z przytoczonych powyżej słów.
 Ponieważ bezprawiem jest grzech kapłana i wojownika, świeckiego 
i duchownego, pasterza i owiec, jak napisano w Piśmie: „Niewolnik, który 
zna wolę swojego Pana i nie wykazuje gorliwości, będzie silnie bity”. Dla 
wyleczenia podobnych wielkich wrzodów zebrał się liczny sobór, ponie-
waż on (król Dawid) w odpowiednim miejscu i czasie zebrał przed sobą 
katolikosa, arcypasterzy, ludzi przebywających na pustyni, eremitów, pa-
sterzy i uczonych mężów ze swojego królestwa, na wiele dni, (aby) po roz-
patrzeniu z wielką dokładnością, skrupulatnie zbadali oni wszystkie błędy 
i we wszystkim ustanowili należny Bogu porządek. Tych, którzy uznali się 
za niegodnych, pozbawiono tytułów i godności, chociaż było to trudne ze 
względu na to, że pochodzili ze szlachetnych rodów; ponieważ byli synami 
mtawarów i możnych ludzi, godności swoje uzyskali bezprawnie. Zamiast 
nich ustanowiono prawdziwych i miłych Bogu pasterzy. Sporządzili (oni) 
piękne artykuły prawdziwej wiary, zgodne z dwunastoma świętymi sobo-
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foTa wargzavnnes TÂToeuli saxid TÂsad. da eseca mimsgavse-

bulad didisa kostantinessa aRasrula mefeman daviT uwina-

res yovelTa keTilTa saqmeTa TÂsTa,  romlisa sanacvlod 

ixileT,  Tu ra ganago RmerTman gulTmecnierman,  uZilman 

mcvelman israelisaman. 

 rameTu ese aRsarTan,  kaxTa mefed Ãsenebuli,  Seipyres her-

Ta didebulTa,  ariSianman da baram,  daDdedis Zmaman maTman 

qavTar baramis Zeman,  da mosces mefesa. da aRixuna mefeman here-

Ti da kaxeTi,  da erwuxs qmnna wyobani didni da Ãma-gasmenili 

igi didi Zleva,  romel mcirediTa laSqriTa da ganwiruliTa 

eriTa daÃocna sultanisa igi uricxuni spani,  aTabagi ganZisa da 

umravlesi kaxTa da queyanisa eri,  mterTave Tana garemodgomi-

li Cuenda. eseoden advilad da moswrafed ÃelT uxsna RmerTman 

sakÂrvelebaTaman,  romel erTi aTasTa ara Tu sdevda,  aramed 

ÃeliTa ipyrobda,  da orTa ara Tu wareqcivnes bevrni aramed 

sanTliTa TÂT maTve tyeTaT da mTxreblTaT tyued mohyvandes 

yovelni qristianeni. 

 xolo TÂT mefe ara Tu viTarca sxua vinme zurgiT udga oden 

spaTa TÂsTa,  anu SoriT uzaxebda,  viTara erTi mTavarTagani 

vinme,  aramed upirates yovelTasa TÂT wina uvidoda,  da viTa 

lomi Seuzaxebda ÃmiTa maRliTa,  da viTa grigali mi-da-mo 

iqceoda; da TÂT goliaTebr mimarTebda da mklaviTa mtkiciTa 

daamÃobda axovanTa,  srvida da dascemda wina damTxueulTa 

yovelTa,  vidremdis friadisa cemisagan ara Tu viTarca Zuelsa 

daviTs elia zaris Ãeli Ãrmlisa vadasa oden daeweba,  aramed 

ÃrmliT misiT ukmomdinariTa sisxliTa welni aRsavse esxnes,  

romeli Semdgomad omisa gardaÃdisa da sartylisa ganÃsnisa 

sacnaur iqmna,  queynad ra daiTxia eseodenisa mtknarisa sisxli-

sa Seyinebulisa,  romelsa pirvel ganxilvisa TÂT misgan vgo-

nebdiT gamosrulad. da mas dResa samni cxenni gamouklnes da 

meoTxesaRa zeda mjdomman srul yo mis dRisa omi. da ese mra-

vlisagan yovlad mciredi da knini warmovTqÂT. 

 esreT ra TÂTmpyrobelobiT daipyra hereTi da kaxeTi,  da 

nebierad aRixuna cixeni da simagreni maTni,  mzeebr mihfina wy-

aloba yovelTa zeda mkÂdrTa queyanisaTa. da vinaTgan RmerTi 

esreT ganagebda saqmeTa daviTisTa,  da warumarTebda yovel-

Ta gzaTa misTa,  da moscemda Jamad-Jamad ZlevaTa sakÂrvel-

Ta,  da uZRoda ZaliTi-Zalad,  arca igi udebebda ganmravlebad 

talantTa,  aramed sruliTa guliTa msaxurebda,  da maT iqmo-

da,  romelni nebisa RmrTisad daamtkicnis da saTno-yofilad 

misda aRuCndis,  viTarca aw iTquas. rameTu moigona aRSeneba 

monastrisa da daamtkica romelica gamoirCia madlman saRmr-

Toman adgilsa yovlad Sueniersa da yovliTurT unaklulosa,  

romelsa Sina viTarca meore caÁ gardaarTxa taZari yovlad 
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rami, i świadczące o nich. W taki sposób odesłali każdego, wynagrodzone-
go darami od króla. Król Dawid dokonał tego na podobieństwo wielkiego 
Konstantyna. Patrzcie, jak w odpowiedzi zarządził Bóg, władający serca-
mi, niezasypiający strażnik Izraela.
 Tego Agsartana, wspomnianego przez nas jako król Kachów, pojmali 
możnowładcy z Heretii18 – Ariszian i Baram i brat ich matki – Kawtar, 
syn Barama, i wydali go królowi. Król wziął Heretii i Kacheti, nato-
miast w Ercuchi była duża bitwa, w której odniósł zwycięstwo, później 
słynne: wtedy to z małym wojskiem i nielicznymi oddziałami zniszczył 
niezliczone oddziały sułtana. Atabaga19 Gandzy i większość wojow-
ników z Kachetii, którzy okrążyli nas razem z wrogami, Bóg tworzący 
cuda, oddał w jego ręce tak lekko i szybko, że jeden nie tylko prześla-
dował tysiące, ale własnoręcznie brał ich do niewoli, a dwaj nie tylko 
zmuszali dziesiątki tysięcy do ucieczki, ale i z samych ich schronień 
w lasach i rowach przywodzili wszystkich do niewoli.
 Sam król nie stał tylko za plecami swoich wojowników i nie przema-
wiał do nich z daleka, jak każdy inny książę, ale sam im przewodził, będąc 
na przedzie, jak lew wzywał ich donośnym głosem, miotał się jak wiatr, na 
wszystkie strony; sam, podobnie jak Goliat, rzucał się do ataku, powalał 
mocarzy, niszczył i zwyciężał wszystkich przeciwników, dopóki ręka jego 
nie przylepiła się do rękojeści miecza – jak u starotestamentowego Eliaza-
ra, syna Dodo – nawet zanadrze jego odzieży napełniło się krwią ściekającą 
z klingi. Stało się to wiadome po zakończeniu bitwy, kiedy rozwiązał on 
pas i na ziemię upadło mnóstwo skrzepów nagromadzonej krwi; począt-
kowo, nie przyjrzawszy się, pomyśleliśmy, że ta krew wypłynęła z jego 
ran. Tego dnia zabito pod nim trzy konie i dopiero jadąc wierzchem na 
czwartym zakończył bitwę. A my opowiedzieliśmy tylko niewiele i tylko 
o sprawach mało znaczących.
 Zająwszy samowładnie Heretię i Kachetię i objąwszy panowanie 
nad ich twierdzami i bastionami, podobnie jak słońce, obdarzył on łaską 
wszystkich żyjących po krańce świata. Bóg w podobny sposób zarzą-
dzał sprawami Dawida, kierując przed niego wszystkie jego drogi, da-
jąc mu w różnym czasie zdumiewające zwycięstwa i prowadząc go od 
cudu do cudu. Dlatego nie lekceważył on pomnażania talentów – do-
brych i miłych Bogu czynów, ale gorliwie służył Bogu, wypełniając to, 
co uznał on za wolę Boga, i to, co wydawało mu się miłe Bogu, o czym 
będzie teraz mowa. Postanowił wybudować klasztor i zdecydował zrobić 
to w pięknym miejscu, wybranym z Bożego upodobania i niemającym 
żadnej wady. Tam wzniósł, niby drugie sklepienie niebieskie, świątynię 
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wmidisa da ufrosad kurTxeulisa dedisa RmrTisa,  rabam rame 

aRmatebuli yovelTa winandelTa qmnulTa,  romeli zeSTa 

hmats Suenierebasa yovelTasa,  sivrciTa da nivTTa sikeTiTa da 

simravliTa,  da moqmnulobisa SeusworeblobiTa,  romelsa aw 

TanamowmobiT xedven Tualni yovelTani. da aRavso siwmideTa 

mier patiosanTa nawilTa wmidaTasa,  da wmidaTa xatTa mier 

da siwmidisa samsaxurebelTa yovlad didebulTa da sxuaTa 

nivTTa Zniad sapovnelTa. 

 amaT Tana dasxna munve didTa da xosroanTa mefeTa taxt-

ni da saydarni,  sasanTleni da kidelni ferad-feradni iava-

rad moxmulni TÂsni da kualad gÂrgÂnni da maniakni,  fialani 

da sasumelni,  romelni mouxuna mefeTa arabeTisaTa,  raJams 

TÂT iginica tyued moiyvanna,  masve taZarsa Sina Sewirna Rmr-

Tisa saÃsenod da samadlobelad Zlevisa mis sakÂrvelisa.

 da munve Semokribna kacni patiosanni cxovrebiTa da Sem-

kulni yovliTa saTniebiTa,  ara TÂsTa oden samefoTa Sina 

povnilni,  aramed queyanisa kideTaT sadaTca esma vieTme 

siwmide,  sikeTe,  sisrule,  sulieriTa da ÃorcieliTa saT-

noebiTa aRsavseoba,  iZina da keTilad gamoiZina,  moiyvanna 

da daamkÂdrna mas Sina.

 da mamuli lipariteTi umkÂdrod darComil iyo,  aramed 

sxuaTa mravalTa da samarTlianTa usarClel-miuxueWel-

Ta sofelTa Tana miscna dedasa RmrTisasa samsaxurebelad 

missa winaSe mdgomelTa misTaTÂs. da uzrunveli trapezi 

ganuCina. romelica aw winamdebare ars yovlisa aRmosava-

lisa meored ierusalemad,  saswavlod yovlisa keTilisad,  

moZRurad swavlulebisad,  sxuad aTinad,  friad uaRres mis-

sa saRmrToTa Sina wesTa,  diakonad yovlisa saeklesiosa 

Suenierebisad. 

 da kualad sxua moigona saqme Semsgavsebuli mowyalisa 

da tkbilisa RmrTisa saxisa,  kacTmoyuarebisa TÂsisa: aRa-

Sena qsenoni adgilsa Semsgavsebulsa da Sueniersa,  romel-

sa Sina Sekribna Zmani,  TÂTo saxiTa seniTa gancdilni,  da 

moumzada yoveli saÃmari maTi,  unaklulod da uxuebiT,  da 

ganuCinna Sesavalni da saRuawni maTni yovladve. TÂT mivi-

dis da moixilnis,  moikiTxnis da ambors uyvis TÂToeulsa,  

afufunebdis mamebr,  swyalobdis da natridis,  ganamÃnobdis. 

moTminebisa mimarT,  monaxis TÂsiTa ÃeliTa cxedrebi,  sa-

moslebi da sagebeli maTi,  pinaki da yoveli saÃmari maTi,  

miscis TÂToeulsa oqro sayofini,  da ganakrZalnis zeda-

mdgomelni maTni,  da ganagis yoveli saqme maTi didad Su-

enierad da RmrTis-msaxurebiT. 

 xolo vidre ama Jamadmde qalaqi tfilisi,  rusTavi da 

somxiTi da yoveli samSÂlde da agarani TurqTa hqondes. 
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Najświętszej Matki Bożej, przewyższającą pięknem inne dotychczas 
zbudowane świątynie, przewyższającą inne świątynie swoją wielkością, 
mnogością i solidnością materiałów (budowlanych) oraz niezrównanym 
wykończeniem – o wszystkim tym mogą zaświadczyć oczy tych, którzy 
ją widzieli. Król napełnił ją świętymi przedmiotami: osobiście posiada-
nymi relikwiami świętych, świętymi ikonami, bogatymi paramentami ko-
ścielnymi i innymi rzadkimi przedmiotami. 
 Razem z tym przekazał świątyni swoje zdobycze: trony i miejsc 
wielkich Chosroidów, różne lampki i kandelabry, ponadto korony 
i naszyjniki, kielichy i naczynia do picia, zagrabione od władców 
Arabii, kiedy trzymał ich samych w niewoli; wszystko to przyniósł 
Bogu do świątyni na pamiątkę i w podziękowaniu za przedziwne 
zwycięstwo. 
 Wezwał tam również mężów słynących ze swojego godnego życia, 
obdarzonych wszelkimi cnotami – nie tylko ze swojego królestwa, ale 
z różnych krańców ziemi, zewsząd gdzie tylko słyszał o pobożności, 
doskonałości i przepełnieniu kogokolwiek duchowymi i cielesnymi 
cnotami; szukał i pomyślnie znalazłszy – sprowadzał i tam osiedlał.
 Rodową posiadłość Liparita, pozostawioną bez spadkobierców, ra-
zem z innymi prawowitymi i bezspornie dziedziczonymi posiadłościa-
mi przekazał on (świątyni) Najświętszej Matki Bożej dla użytkowania 
przez jej duchownych, zapewniając im zaopatrzenie umożliwiające 
godne bytowanie. Również obecnie (świątynia) jawi się przed całym 
Wschodem jako druga Jerozolima, znak wszelkiego dobra, mistrz w 
poznaniu, (niby) drugie Ateny, (ale) przewyższające je we wszystkim 
co Boskie, zasada i wzór wszelkiego kościelnego piękna.
 Umyślił on również inny czyn odpowiadający jego łaskawemu 
i cnotliwemu, podobnemu do Boskiej miłości umiłowaniu bliźniego. 
Zbudował (też) przytulisko dla chorych w odpowiednim, pięknym 
miejscu i zgromadził w nim braci cierpiących z powodu różnych przy-
padłości; całkowicie zapewnił im wszystko co niezbędne, całkowicie 
określił wysokość przychodów na ich potrzeby. Sam ich odwiedzał, 
witał i obejmował, całując każdego z nich, po ojcowsku pielęgnował, 
dogadzał, pochwalał, upominał do wytrwania w cierpieniu, własno-
ręcznie sprawdzał ich łóżka, odzież, pościel i wszystko, czego używa-
li, każdemu dawał wystarczającą ilość złota, ostrzegał ich nadzorców 
i całkowicie rozporządzał wszystkimi ich sprawami.
 Do tego czasu miasta Tyflis20 i Rustawi, Somchiti, Samszwilde, 
Agarami – wszystkie były w rękach Turków. Natomiast miastami 
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xolo TrialeTi da klde-karni hqondes Tevdores,  Wyondi-

delisa dis wulsa,  kacsa goniersa da didad myofsa. rameTu 

ra mefe gardavidis afxazeTad,  umcrore eSinodis TurqTa 

da maTTa cixovanTa. mas Jamsa mefe gardavida imereTs; da 

Sekrbes giorgi Wyondidelsa da mwignobarT-uxucessa wina-

Se Tevdore,  abuleTi da ivaneKorbeli da simarjÂT moipa-

res samSÂlde. 

 maSin iqmna didi sixaruli,  rameTu dRiTi-dRe Seema-

teboda sazRvarTa samefosaTa. cnes ra TurqTa aReba sam-

SÂldisa,  umravlesni cixeni somxiTisani dautevnes,  da Ra-

miT meot iqmnnes,  da Cuen Tana moiTualnes igini. rameTu 

vidre moaqamomde sTuelTa Camoiarian TurqTa somxiTi,  

yovliTa falangiTa maTiTa,  Camodgian gaCianTa,  pirsa 

mtkuarisasa,  tfilisiTgan vidre bardavadmde,  da ioris 

pirTa,  da yovelTa amaT SuenierTa adgilTa sazamTro-

Ta,  romelTa Sina zamTris,  viTarca aresa gazafxulisasa,  

iTibebis Tiva,  da aqus SeSa da wyali uxuebiT,  da mun ars 

simravle nadirTa TÂToferi da saSuebeli yoveli. amaT 

adgilTa Sina dadgian xargebiTa. cxenisa,  jorisa,  cxuari-

sa da aqlemisa maTisa ara iyo ricxÂ,  da aqunda cxovreba 

sanatreli; nadirobdian,  ganisuenebdian da ixarebdian,  

da ara iyo naklulevaneba maT Tana. TÂsTa qalaqTa vaW-

robdian,  xolo CuenTa napirTa arbevdian tyÂTa da ala-

fiTa savseTa gazafxulsa Tana iwyian slva aRmarT mTaTa 

somxiTisa da araratisaTa. egreTve zafxulisca hqondis 

Sueba da gansueneba,  TivaTa da velTa SuenierTa,  wyaro-

Ta da adgilTa yuavilovanTa,  da eseoden didi iyo Zali 

maTi da simravle,  romel sTquamca Tu „yoveli Turqoba 

yovlisa queyanisa iqi arso“. da aravisgan mosagonebel 

iyo odesca maTi gasxma anu vneba,  arca Tu TÂT sultani-

sagan.

 odes samSÂlde da Zerna aiRes,  qronikoni iyo samas 

ocdaaTi. mas welsa movida Zali sultanisa da yoveli 

Turqoba,  kaci viTar asi aTasi,  ugrZneulad simarjÂTa,  

xolo mefe dga naWarmagevs taZreuliTa. cna ra mimwuxri 

moslva maTi TrialeTs,  Rame yovel warvida maslaTa ka-

ciTa aTas xuTasiTa,  rameTu eseodenni daxudes mas winaSe. 

ciskars movides Turqni da iqmna brZola ficxeli mas dRe-

sa,  da SewevniTa RmrTisaTa iZlia banaki maTi. da midre-

kasa dRisasa midrkes sivltolad eseoden zarganÃdilni 

da moswrafni,  vidremdis arca Tu karavTa maTTa da Wur-

WelTa mixednes yovlad,  aramed moswrafebasa pativ-sces 

ferÃTa maTTa ufros saqonlisa maTisa,  da esreT ganibni-

vnes TÂsTa queyanaTa.
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Trialeti i Klde-Kari rządził Tewdore, syn siostry Czkondideli, czło-
wiek rozumny i wpływowy. Gdy król udał się do Abchazji, Turcy 
i ich garnizony odczuwali mniejszy strach. W tym czasie król udał się 
tam; zebrali się u Jerzego Czkondideli-mcignobartuchucesi Tewdore, 
Abulet i Iwan Orbeli i wybrawszy odpowiedni moment, chytrze za-
władnęli Samszwilde.
 Wywołało to dużą radość, ponieważ granice królestwa rozszerzały 
się dzień po dniu. Turcy, dowiedziawszy się o zdobyciu Samszwilde, 
opuścili większość twierdz w Somchiti i uciekli nocą, twierdze nato-
miast przeszły do nas. Do tego czasu Turcy, zszedłszy przez Somchi-
ti, zakładali obozy ze swoimi wojłokowymi namiotami w Gacziani, 
wzdłuż brzegów Mtkwari i Iori, od Tyfl isi do Bardawa, we wszystkich 
tych miejscach doskonałych dla przezimowania; tam zimą, jak i wio-
sną można kosić siano; jest tam obfi tość drzew i wody; jest tam dużo 
różnych zwierząt łownych i wszystko, co potrzebne dla uciechy. We 
wszystkich tych miejscach rozbijali obóz Turcy ze swoimi namiotami 
i nie sposób było zliczyć ich koni, mułów, owiec i wielbłądów. Wiedli 
oni przyjemne życie: polowali, odpoczywali, weselili się i niczego im 
nie brakowało. Handlowali w swoich miastach, natomiast nasze pogra-
niczne tereny pustoszyli; z licznymi łupami i wieloma jeńcami wio-
sną zaczynali się wspinać, wkraczać w góry Somchiti i Araratu. W ten 
sposób również latem panowała wśród nich radość i spokój, ponieważ 
przebywali wśród pięknych łąk i pól, źródeł na bujnych polanach. Ich 
siły były tak wielkie i tak wielka była ich mnogość, że można było 
powiedzieć: „Wszyscy Turcy, z całego świata, znajdowali się tam”; 
i nikt, nawet sam sułtan, nie mógł przypuszczać, że będzie można ich 
kiedykolwiek przegnać lub im zaszkodzić.
 Rok, w którym przejęto (po Turkach) Samszwilde i Dzerna, chro-
nikonic był zaś trzysta trzydziestym. Nieoczekiwanie, wykorzystując 
podstęp, przyszła armia sułtana z mnóstwem Turków – około stu ty-
sięcy osób. Król był ze swoją świtą w Naczarmagewi. Dowiedziawszy 
się wieczorem o napaści Turków na Trialeti, rzucił się tam ze swoimi 
wojownikami, których było tysiąc pięciuset – bowiem tylko tylu miał w 
domu (w straży przybocznej) – i jechał całą noc. O świcie pojawili się 
Turcy i doszło do poważnej i okrutnej bitwy. Dzięki łasce Boskiej ich 
obóz został rozproszony i pod koniec dnia uciekli. Byli tak wystraszeni 
i tak się spieszyli, że nie spojrzawszy nawet ni razu na swoje namioty i 
majątek, uznali szybkość swoich nóg za ważniejszą od swoich dóbr. W 
ten sposób rozbiegli się po swoich krajach.
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 xolo eseviTarsa sakÂrvelsa sivltolasa maTsa TÂT 

mefe da spani misni esoden urwmuno iyvnes,  vidremdis 

aravin sdevna yovlad,  rameTu xvalisa omi egona. da wa-

riRo giorgi Wyondidelman rusTavica,  mefisa muxnars 

yofasa. qoronikoni iyo samas ocda TxuTmeti romli-

saTÂsca didad wmena Seeqmna TurqTa da ridoba sazam-

TroTa adgilTa dgomisa. rameTu moimstvarnis mefeman 

romelTa mosrva egebodis,  da ugrZneulad daesxis da 

moswyÂdnis da ese ara erTgzis anu orgzis,  gina sam,  

aramed mravalgzis,  viTarca aw erTi iTquas.  

 rameTu taos Camodges didni Turqni xargebiTa,  vi-

naTgan zamTrisa sificxesa da mTaTa simagreTa mien-

dvnes. xolo mefeman moiÃelobna esreT,  rameTu spaTa 

qarTlisaTa mzaoba ubrZana da TÂT quTaTiss gardavi-

da,  romliTa ueWuel yvna igini. da Tuesa Tebervalsa 

acnoba qarTvelTa da mesxTa,  raTa klarjeTs daxuden 

paemansa,  da TÂT SidiTa spiTa xufTiT Woroxis piri wa-

rvlo. da Sekrbes erTad,  da ugrZneulad daesxnes maT 

zeda,  uSiSad gul-debiTad  msxdomareTa basianamde da 

mTad karniforisad. rameTu qronikoni iyo samas ocda-

Tequsmeti. 

 mosres simravle maTi uricxÂ,  da aRiRes deda-wuli 

maTi,  cxenebi,  cxovari,  aqlemebi da yoveli naqonebi 

maTi,  romliTa aRivso yoveli samefo misi yovliTa ke-

TiliTa.  

 da masve welsa asuli TÂsi kata gagzavna saberZneTs 

sZlad berZenTa mefisad. rameTu pirvel amissa pirmSo 

asuli TÂsi Tamari gaegzavna dedoflad Sarvanisa,  raTa 

viTarca orni mnaTobni — erTi aRmosavleTs,  xolo me-

ore dasavleTs-ciskrovan hyofden sferosa,  mamisagan 

mimRebelni mzeebrTa SaravandedTani. 

 da meoresa welsa dai pyrna grigolis Zeni,  asam da 

SoTa,  da aRiRo cixe giSi. da gagzavna Ze TÂsi deme-

tre Sarvans spiTa ZlieriTa laSqrad. xolo man qmnna 

omni sakÂrvelni,  romliTa ganakÂrvna mxilvelni da 

msmenelni; gamoiRo cixe qalaZori da Zleva-Semosili 

movida winaSe mamisa TÂsisa,  savse alafiTa da tyÂTa 

uricxÂTa.

 xolo meoresa welsa bzobad warmoemarTa mefe 

RanuÃiT warslvad raÃsis pirsa,  da zatiki gardaiÃada 

naÃidurs. mun moarTues ambavi beSqen jayelisa java-

xeTs TurqTagan moklvisa. da amisTÂs uSlides dide-

bulni mas Jamsa warslvad. da ara moismina yovlad. 

aramed daesxa TurqTa,  raÃsis pirsa mdgomTa, 
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 Ucieczka ta zdawała się tak nieprawdopodobna dla samego króla 
i jego wojsk, że nie zaczęli ich tropić, ponieważ uważali, że bitwa (zo-
stanie wznowiona) następnego dnia. Zajął Jerzy Czkondideli i Rustawi 
podczas pobytu króla w Muchnari, w chronikonie (był to rok) trzysta 
trzydziesty piąty22. Turcy byli tym wielce zmartwieni i zaczęli unikać 
przebywania w zimowych obozach, ponieważ król rozpoznawszy (obec-
ne położenie) tych, których należało wyniszczyć, nieoczekiwanie napa-
dał i niszczył ich. I zdarzało się to nie jeden, nie dwa i nie trzy razy, ale 
wiele razy, teraz zaś opowiemy o jednym z (takich) wypadków.
 Rozlokowało się w Tao mnóstwo Turków z namiotami, upewniwszy 
się, że zima jest surowa, a góry niedostępne. Król użył następującego 
wybiegu: nakazał wojskom Kartlii być w pogotowiu, sam natomiast udał 
się do Kutatisi, czym uśpił ich (Turków) czujność. W lutym dał znać woj-
skom z Kartlii i Meschetii, aby oczekiwały go w umówionym miejscu 
w Klardżeti, a sam z szida spa skierował się z Chupti wzdłuż brzegu 
Czorochi. Połączyli się i nieoczekiwanie napadli na nich (Turków), bez 
strachu, spokojnie i pewnie rozlokowanych (aż) do Basianii i góry Karni-
for. W chronikonie był zaś (rok) trzysta trzydziesty szósty.23 
 Zabili ich niezliczoną ilość, wzięli do niewoli ich rodziny, pojmali ko-
nie, owce, wielbłądy i cały ich majątek, napełniając całe królestwo wie-
loma dobrami.
 W tym samym roku wysłał on swoją córkę Katę do Grecji, wydawszy 
ją za mąż za greckiego króla. 
 Wcześniej wysłał swoją pierworodną córkę Tamarę, która została kró-
lową Szyrwanu. Uczyniono tak po to, aby obie (córy królewskie), które 
odziedziczyły po ojcu podobny do słonecznego blask, podobnie jak dwa 
ciała niebieskie oświetlały sklepienie niebieskie – jedna na Wschodzie, 
druga na Zachodzie.
 W następnym roku pojmał on synów Grzegorza, Asama i Szota i zajął 
twierdzę Giszi. Posłał swojego syna Demetre do Szyrwanu, aby wojował. 
Ten przeprowadził zdumiewające bitwy, które zdziwiły tych, którzy je 
widzieli i o nich słyszeli; zajął twierdzę Kaladzor i zwycięski wrócił do 
swojego ojca z niezliczonymi łupami i jeńcami.
 W następnym roku w Niedzielę Palmową wyruszył król z Ganuchi 
wzdłuż brzegu Rachsi i świętował Wielkanoc w Nachiduri. Tam zamel-
dowano mu, że Beszken Dżakeli został zamordowany przez Turków 
w Dżawachetii. Z tego powodu wielcy możnowładcy odradzili mu próbę 
przeszkodzenia jego dalszemu marszowi. On jednak Turków stojących na 
(rubieży) wzdłuż brzegu Rachsi napadł, wziął jeńców i niezliczone łupy.
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 amasve welsa aRiRo somxiTisa cixe lore. da masve we-

lsa,  ivlissa,  aRixuna agarani,  meoresa dResa,  ciskars. 

rameTu pirvelca ese aeRo bagrats,  papasa missa,  garna 

sam Tue brZoliTa. xolo amasve welsa agÂstossa mokuda 

sultani maliqi,  maliq-Sas Ze,  da aleqsi berZenTa mefe da 

ver cnes erTman meorisa sikudili. qronikoni iyo samas 

ocdaTurameti. 

 xedvida ra mefe daviT eseodenTa zegardamoTa RmrTi-

sa mier wyalobaTa,  SewevnaTa,  ZlevaTa da gamarjuebaTa 

TÂsTa,  da romelTa RmerTi moscemda samefoTa queyanaTa,  

qalaqTa da cixeTa,  rameTu ara iyo eseodeni simravle la-

SqarTa samefosa Sina missa,  raTamca qalaqTa da cixeTa Sina 

mdgomad da damWirvelad da kualad TÂT mis Tana myofad 

da molaSqredmca kma eyvnes daucxromelad mimoslvasa la-

Sqrobasa missa zamTar da zafxul. amisTÂsca Semoikriba go-

neba,  keTilad da gonierad gamgone,  viTarca daviT,  sulisa 

mier wmidisa,  aRiRo maRlad Tavi TÂsi da mimoavlo Tuali 

gonebisa TÂsisa da ganicada keTilad,  ganizraxa samefoTa 

cnobiTa,  romel ara kma iyvnes samefosa misisani Tanamiy-

olad krTomaTa da wadierebaTa sulisa misisaTa.

 da msgavsad aleqsandressa qmna da amanca sulT-iTquna,  ra-

meTu iTqumisca misTÂs,  viTarmed filosofosman vinme rqua 

mas: „ariano mravalni da uricxuni samefoni,  romelTa arca 

Tu saxeli gasmies Sen“. da man sulT-iTquna da Tqua: „ukeTu 

damiSTes eseni,  ra iyos mpyrobeloba Cemi“. amisTÂsca aman 

meoreman aleqsandre ganizraxa sivrciTa gonebisaTa,  rameTu 

sxuaebr ara iyo Rone,  da uwyoda keTilad yivCayTa naTesa-

visa simravle,  da wyobaTa Sina simÃne,  sisubuqe da mimoslva,  

sificxe mimarTebisa,  advilad dasamWirvloba da yovliTurT 

momzavebloba nebisa TÂsisa. da amaT Tana uadviles iyvnes mo-

slvad maxlobelobiTaca da upovarebiTa,  da rameTu pirvel 

mravalTa welTasa mier moeyvana sanatreli da yovlad gan-

Tqmuli sikeTiTa guranduxt dedofali,  Svili yivCayTa umTa-

vresisa aTraqa SaraRanis Zisa,  sjulierad meuRled TÂsad 

da dedoflad yovlisa saqarTvelosa. amisTÂsca waravlinna 

kacni sarwmunoni da mouwoda yivCayTa da simamrsa TÂssa. 

 xolo maT sixaruliT miiTuales,  garna iTxoves gza mSvi-

dobisa ovsTagan. amisTÂsca brZana mefeman warslva ovseTs,  

da sityuasave Tana waremarTa da Tana waritana giorgi Wy-

ondideli da mwignobarT-uxucesi TÂsi,  kaci sruli yovli-

Ta sikeTiTa sulisa da ÃorcTasa,  savse sibrZniTa da go-

nierebiTa,  ganmzraxi,  sÂani da frTxili,  Tana aRzrdili 

aRmzrdeli patronisa da Tana ganmkafeli yovelTa gzaTa,  

saqmeTa da RuawlTa misTa. 
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 W tym samym roku zajął twierdzę Lore w Somchiti; następnego dnia 
o świcie – znowu w lipcu – zajął Agarani, chociaż wcześniej jego dziad 
Bagrat musiał walczyć trzy miesiące, aby ją zająć. W sierpniu tego same-
go roku umarł sułtan Malik, syn Malik-szacha i Aleksy, król Greków,24 
a żaden nie wiedział o śmierci drugiego. A w chronikonie był (rok) trzysta 
trzydziesty ósmy.25

 Król Dawid, widząc tak liczne spływające z nieba łaski i pomoc, 
zwycięstwa i sukcesy, dane mu przez Boga królestwa, kraje, miasta 
i twierdze, (widział i to), że w jego cesarstwie brakowało wojsk; aby 
wystarczyło ich i na to, aby rozmieścić je w miastach i twierdzach, 
utrzymując (w gotowości), i po to, aby eskortowali (go) w regular-
nych i nieustannych wyjazdach zimą i latem lub w pochodach wo-
jennych. Dlatego, wezwawszy na pomoc rozum, dobry i posłuszny 
jak u (biblijnego) Dawida, do Ducha Świętego podniósł swoją głowę 
i objął okiem swojego rozumu, dobrze zobaczył i pojął swoim kró-
lewskim rozumem, że (wojsk) w jego cesarstwie nie wystarczało do 
tego, aby we wszystkim naśladować ruchy i pragnienia jego duszy.
 Wtedy westchnął on, podobnie jak Aleksander, gdy, jak mówią, jakiś 
fi lozof rzekł mu: „Istnieje niezliczona ilość posiadłości, gdzie nawet nie 
słyszeli twojego imienia”, on westchnąwszy rzekł: „Jeśli pozostaną oni 
(niepodbici), to jakie będzie moje rządzenie?” Dlatego on, drugi Alek-
sander, umyślił – nie było bowiem innego wyjścia – (wezwać Kipcza-
ków), ponieważ dobrze znał ich mnogość, odwagę w bojach, szybkość 
w podejściu, zaciętość w ataku, wiedział, że łatwo się nimi dowodzi oraz 
że gotowi są we wszystkim poddać się jego woli, (a) przede wszystkim 
łatwo było ich wezwać zarówno z powodu ich bliskości, jak i z powodu 
ich biedy, ale również dlatego, że wiele lat wcześniej przywiózł stamtąd 
godną, słynącą wszędzie ze swojej cnotliwości Granducht, córkę przy-
wódcy Kipczaków Atraka, syna Szaragana; została ona jego prawowitą 
małżonką i królową całej Gruzji. Dlatego, wysławszy zaufanych ludzi, 
wezwał (do siebie) Kipczaków i swojego teścia.
 Oni zaś przyjęli to wezwanie z radością, ale poprosili, by dano im moż-
liwość spokojnego przejścia wśród Osetyjczyków. Dlatego król zmuszony 
był udać się do Osetii. Dawszy rozkaz, od razu wyruszył, wziął ze sobą 
Jerzy Czkondideli, swojego mcignobartuchucesi, męża doskonałego pod 
względem duchowym i cielesnym, przepełnionego mądrością i rozumem, 
rozsądnego, mającego szczęście i przewidującego. Wychowany z piastuna-
mi, sam był wychowawcą piastuna i jego towarzyszem broni we wszyst-
kich jego sprawach, trudach, wytyczał razem z nim wszystkie jego szlaki.
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 Sevides ovseTs da moegebnes mefeni ovseTisani da yovel-

ni mTavarni maTni,  da viTarca monani dadges winaSe missa. 

da aRixunes mZevalni orTaganve,  ovsTa da yivCayTa,  da 

esreT advilad SeaerTna ornive naTesavni. da yo Soris 

maTsa siyuaruli da mSÂdoba viTarca ZmaTa. da aRixuna ci-

xeni darialasa da yovelTa karTa ovseTisaTa da kavkasiisa 

mTisaTani da Seqmna gza mSÂdobisa yivCayTaTÂs,  da gamoiy-

vana simravle friad didi; da simamri da colis Zmani TÂsni 

ara cudad daSures; arca cud iqmna gamoyvana maTi,  aramed 

maTiTa ÃeliTa mosrna sruliad sparseTisa Zalni,  da dasca 

SiSi da zari yovelTa mefeTa queyanisaTa,  da maTiTa Tana 

dgomiTa qmnna saqmeni daurwmunebelni,  viTarca iTquas waR-

marT. 

 xolo maSin ovseTs yofasa miicvala giorgi Wyondideli; 

Tav-adga siyrmiTganTa patronisa msaxurebaTaTÂs; da pativiTa 

didiTa warmogzavna monastersa axalsa da mun daemarxa. rome-

li iglova yovelman samefoman da TÂT mefeman,  viTa mama da 

umetesca mamisa,  SemosiTa SavisaTa ormeoc dRe,  vidremdis iSva 

vaxtang,  romlisa xarebiTa daiÃsna glova. 

 xolo yivCayni daayenna adgilTa maT marjueTa deda-

wuliTa maTiTa,  romelTa Tana iyo wyobad ganmavali 

rCeuli ormoci aTasi. eseni ganasrulna cxenebiTa da sa-

WurveliTa; da kualad monani romel hyves rCeulni da 

ganswavlulni Ruawlsa,  viTar xuTiaTasi kaci,  yovelni 

qristiane qmnulni,  misandoni da gamocdilni simÃniTa. 

da TÂT yivCaynica umravlesni qristiane iqmnebodes dRi-

Ti-dRe,  da simravle uricxÂ SeeZineboda qristesa. ese-

ni ra esreT Semoikribna,  da daawyuna guarad-guarad da 

daudginna spasalarni da mmarTebelni; da egreTve TÂsisa 

samefosa spani,  rCeulni da mokazmulni,  cxen-keTilni 

da pir Seuqcevelni; da saSual maTsa TÂT igi umsgavso 

spaspeti da wina mbrZoli,  mimsgavsebuli Zuelisa qaixo-

srosTÂs moTxrobilTa,  wina uZRoda,  da iwyo rbevad 

sparseTisa,  Sarvanisa da somxiTisa didisa. rameTu ara 

daSureboda,  arca moewyineboda,  aramed Jamierad da 

wesierad alaSqrebda maT,  marTebda da ganagebda msga-

vsad missa did-goneobiTa,  da vinRamca iyo wina mdgomi 

misi,  da anu mimmarTi omisa mis winaSe. rameTu daRaTu 

werilman frTovansa vefxsa miamsgavsa makedoneli igi 

sificxiTa mimmarTvelobisaTÂs,  da mswrafl mimovlisa 

queyanaTa Sina,  da Wrelad mraval-ferobisaTÂs qcevaTa 

da ganzraxvaTa misTasa,  aramed Cueni ese gÂrgÂnosani da 

axali aleqsandre,  daRaTu iyo JamiTa Semdgomi,  aramed 

ara saqmiTaca,  arca ganzraxviTa,  arca simÃniTa umcire,  
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 Wkroczyli do Osetii, na spotkanie im wyszli królowie Osetii i wszyscy 
ich mtawari, stanęli przed nim jak niewolnicy. Wziął zakładników z obu 
stron – od Osetyjczyków i Kipczaków – i tym sposobem pojednał dwa 
narody, ustanawiając między nimi miłość i spokój, jak między braćmi. 
Zajął twierdzę Dariali i wszystkie (twierdze znajdujące się) na górnych 
przełęczach Osetii i Kaukazu. Zapewniwszy Kipczakom spokojną drogę, 
wyprowadził ich wielką mnogość, swojego teścia i braci swojej żony; nie 
trudził się na próżno, ponieważ przybycie ich nie pozostało bez rezulta-
tu: z ich pomocą król wyniszczył wszystkie wojska perskie, wywołując 
strach i przerażenie, i wszystkich władców na ziemi, i dzięki ich wsparciu 
dokonał rzeczy nieprawdopodobnych, o których będzie mowa dalej.
 Wtedy, podczas pobytu w Osetii, zmarł Jerzy Czkondideli, który od 
najmłodszych lat poświęcił się służbie patronowi, i (jego szczątki) zostały 
przeniesione z wielką czcią do nowego klasztoru i tam pochowane; całe 
królestwo i sam król opłakiwali go jak ojca, a nawet bardziej niż ojca: 
w ciągu czterdziestu dni do narodzin Wachtanga, nosili żałobne ubrania; 
po otrzymaniu jednak tej wieści (o narodzinach) zakończyli żałobę.
 Kipczaków wraz z rodzinami usadowiono w wygodnych dla nich miej-
scach; było ich – zdolnych do walki, doborowych – czterdzieści tysięcy. On 
(król Dawid) całkowicie wyposażył ich w konie i zbroje. Miał jeszcze pięć 
tysięcy doborowych sług wyszkolonych w boju; wszyscy przyjęli chrześci-
jaństwo, byli godni zaufania i wypróbowano ich męstwo. Większość Kip-
czaków dzień po dniu przyjmowała chrześcijaństwo i niezliczona ich rze-
sza wstępowała na łono Chrystusa. Zebrawszy ich (Kipczaków) rozmieścił 
ich po rodach i ustanowił nad nimi głównodowodzących i dowodzących. 
(Miał) również wojska ze swojego królestwa, znakomite i wyposażone, 
na dobrych koniach, nieznające bojaźni w walce. Wśród nich – on sam, 
niezrównany wódz i wojownik, podobny do bohatera starożytnej legendy 
o Kaichosro, im przewodził. I zaczął urządzać najazdy na Persję, Szyrwan 
i Wielki Somchiti. Nie znając zmęczenia i nie uważając (tego zajęcia) za 
zbytnio obciążające, utrzymywał wśród nich porządek, robił wszystko w 
określonym czasie, rządził i rozporządzał nimi według swojego wielkiego 
rozumu. I któż mógłby przeciwstawić się mu lub iść na niego z wojną lub 
podnieść przeciw niemu broń? Chociaż w Piśmie (Aleksander) Macedoń-
ski upodabnia się do skrzydlatej śnieżnej pantery z powodu jego zapamię-
tania w ataku, szybkości pochodów po krajach i wielkiej różnorodności 
czynów i zamiarów, nasz pomazaniec Boży, nowy Aleksander, chociaż żył 
później od niego, nie ustępował mu ani w działaniach, ani w pomysłach, 
ani pod względem odwagi; nawet w czynach, w których (Aleksander) prze-
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da TÂT maT saqmeTa Sina,  romelTa mZled iTqmis ale-

qsandre,  ara umdable. aramed mravliTa umaRles mgonies 

ese. da raoden sawuToTa da ÃorcielTa Sina igi misTa 

sworTa da misgan da mis JamisaTa yovelTa umaRles da 

uzeSTaes iyo,  egeoden ese saRmrToTa da qristes mcne-

baTa Sina ÃorcielTave Tana misTa pirvelTa yovelTa 

hmatda. rameTu ara sca Zali TualTa,  arca hruli wamTa,  

arca gansueneba ÃorcTa TÂsTa; ara midrka gemovnebaTa 

mimarT. arca nebasa ÃorcTasa; ara sasmel-saWmelTa,  arca 

simRera-siRodaTa da araTurTiTa arara ÃorcielTa Se-

akra goneba,  garna saRmrToTa da sasulieroTa yovelTa 

dasrulebad da udebebad mzidvelTa nebisaTa da ganica-

deTRa oTxTa amaT welTa qmnilni misni,  romelTa mra-

val gzis qmnulTa mciredi megulebis Tqumad. 

 xolo aqundis Cueulebad ese mefesa,  rameTu ganzra-

xviT gardavidis afxazeTiT da Camoityuvnnis Turqmanni 

sazamTroTa adgilTa mtkuris pirisaTa. rameTu manTica 

mstovarni zeda adgian mefesa da eZebdian gzaTa misTa. gar-

davida mefe geguTs da mier xufaTs,  da amiT gul pyrobil 

yvna igini. qronikoni iyo samas ormoci. xolo maT cnes 

ra siSore misi,  Camodges botoras,  didni friad,  da da-

izamTres. da ara hruloda mefesa,  aramed gardamoifrinva 

Tebervalsa aToTxmetsa da ucnaurad daesxa zeda,  da ZliT 

vinme Seeswra cxensa da gardaixuewa. aRiRes tyue da alafi 

uricxÂ,  da movida RanuÃs. 

 da masve SÂdeulsa pir-marxvasa dResa aiRo qalaqi yaba-

la,  da aRavso samefo TÂsi oqroTa da vercxliTa da yovli-

Ta simdidriTa. warmovida qarTls da mswrafl Sekriba spa,  

da Cavida Sarvans,  maissa SÂdsa,  arbia liJaTaT vidre qur-

devanamde da xiStalanTamde,  da savseni alafiTa movides 

qarTls. maTve dReTa Seibnes Sarvaneli da darubandeli,  

mokles afridon,  da moswyÂdnes Sarvanelni. 

 Tuesa noembersa warvida mefe aSornias,  daesxa Tu-

rqmanTa,  mosrna da iavar yvna,  da warmoiRo natyuena-

vi maTi uricxÂ. Camovlo mgzavr,  daesxa sevgelamejs Tu-

rqmanTave da ara dauteva motirali karavTa maTTa; ese 

erTisa wlisa. 

 da masve zamTarsa Cavida afxazeTs biWÂntamde da ganagna 

saqmeni mandaurni: Rirsni wyalobisani Seiwyalna,  Semco-

deni daipyrna da wuarTna; rameTu iyo zamTari Zneli da 

Tovli friadi. xolo cnes ra TurqTa,  viTarmed Sors ars 

mefe,  gul debiT Camodges pirsa mtkurisasa,  garna lom-

sa moÃelovnebulsa ara sconoda,  arca hruloda omisa-

TÂs,  vercara damxrwevelTagani daimWirvida. warmovida 
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wyższał innych, ów (Dawid), jak mi się wydaje, nie był niższy, ale o wiele 
(wyższy). O ile tamten był wyższy i o wiele bardziej okazały od swoich 
rówieśników i ludzi mu współczesnych, zarówno w sprawach świeckich, 
jak i duchowych, o tyle ten przewyższał pierwszego (Aleksandra) w czy-
nach Boskich i odpowiadających przykazaniom Chrystusa razem ze swo-
imi świeckimi (zaletami). Nie dał bowiem zaznać snu oczom swoim ani 
pokoju ciału swemu, nie był skłonny ani do rozkoszy, ani do cielesnych 
żądz, ani do łakomstwa, ani do gier i próżniaczych śpiewów, nie oddawał 
się niczemu diabelskiemu i cielesnemu, temu, co krępuje rozum i skłania 
wolę ku bezczynności i lenistwu; jednak nie podążał za wszystkim, co bo-
skie i duchowe. Dowiecie się o czynach jego w ciągu tych czterech lat, 
z których mnóstwa zamierzam opisać nieliczne.
 Król po prostu postępował następująco: umyślnie udał się do Abchazji 
i (tym) oszustwem wabił Turkmenów do miejsc ich zimowania, bo ich 
zwiadowcy śledzili króla i badali jego ścieżki. Król udał się do Gegu-
ti, a stamtąd – do Chupati, i upewnili się oni (Turcy), że są bezpieczni. 
W chronikonie był trzysta czterdziesty.26 Dowiedziawszy się, że jest on 
daleko, (Turcy) zeszli do Botori; było ich wielu, tam zostali na zimę. Król 
natomiast nie spał i czternastego lutego szybko się przeprawił – jakby 
przeleciał – i nieoczekiwanie napadł na nich. I tylko nielicznym udało się 
znaleźć konie i uratować się ucieczką. Wzięli niezliczone ilości jeńców 
i łupów i przybyli do Ganuchi.
 W tym samym tygodniu, w dniu rozpoczęcia postu, zajął w Szyrwa-
ne miasto Kabala, napełniwszy swoje królestwo złotem, srebrem i innymi 
bogactwami. Wrócił do Kartlii i szybko zebrał wojsko, siódmego maja po-
szedł do Szyrwan, spustoszył kraj od Liżatu do Kudrewana i Chisztalanta, 
i z licznymi łupami wrócił do Kartlii. Wtedy też stoczyli bitwę władcy Szyr-
wanu i Derbentu, zabili Apridona i powybijali mieszkańców Szyrwanu.
 W listopadzie król udał się do Aszornii, napadł na Turkmenów, po-
wybijał ich i zebrał niezliczone ilości łupów. W drodze powrotnej napadł 
w Sewgelamedże na Turkmenów i nie zostawił (nawet) opłakujących ich 
w namiotach. To (wydarzenia) jednego roku.
 Tej samej zimy, udawszy się do Abchazji, przybył do Biczwinta i kiero-
wał tamtejszymi sprawami; godnych łaski obdarował, tych, którzy zawini-
li, schwytał i ukarał. Zima była surowa, z dużym śniegiem. Dowiedziawszy 
się, że król jest daleko, Turcy spokojnie zeszli i rozlokowali się na brzegu 
Mtkwari. Jednak wprawny lew nie lenił się i nie drzemał, kiedy należało 
prowadzić walkę, i nikt z odradzających (mu wyprawę) nie mógł go zatrzy-
mać. Pospiesznie udał się do Abchazji przez głęboki śnieg, zażądał wyko-
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mswrafl afxazeTiT TovlTa saSineliTa,  gardaaTxrevina 

mTa lixisa,  sada gardanakueTsa Tovlisasa aqunda simaR-

le mÃari sami. da daxuda mzad spa misi,  da pirvel ambavi-

sa qarTlisa cnobamde daesxa xunans da aRavso laSqarman 

mTiT mtkuramde da gagTaT berdujamde. da mosres piriTa 

maxÂlisaTa,  romel ara dauSTa mTxrobi ambavisa. qroni-

koni iyo samas ormocdaerTi,  Tue marti. 

 gazafxul gandidna mtkuari,  romel nadinebsa ver damtia. 

amisiTa mindobiTa Cadges Turqmanni bardavs gul debiTa. 

maSin monaxna mefeman iginica da alons mtkuarsa gacurda 

yivCayiTa dauzravsa mas wyalsa,  mosrna Turqni,  arbia bar-

davi. da dayo ori dRe,  da nebierad movida Sina savse ala-

fiTa. Tue iyo ivnisi. 

 amaT ese viTarTa WirTagan Seiwrebulni Turqmanni da 

kualad vaWarni ganZel-tfilel-dmanelni warvides sultan-

sa winaSe,  da yovelsa sparseTsa SeiRebnes Savad,  romel-

Tame pirni,  da romelTame Ãelebi,  da romelnime sruliad; 

da esreT miuTxrnes yovelni Wirni. mowevnulni maT zeda,  

romliTa aRZrnes wyalobad TÂsa,  da iqmna glova friadi 

Soris maTsa.  

 maSin sultanman mouwoda arabeTisa mefesa durbezs,  sa-

dayas Zesa,  da mosca Ze TÂsi maliqi da yoveli Zali misi; da 

aCina spasalarad elRazi,  Ze ardusisi,  kaci dahmani da mraval 

Rone. da ubrZana Turqmanobasa sadaRaca vin iyo,  damaskoT da 

halabiTgan amoRmarT,  yovelsa mÃedrobad SemZlebelsa,  amaT 

Tana aTabagsa ganZisasa misiTa ZaliTa da yovelTa somxiTisa 

amiraTa. qronikoni iyo samas ormocdaerTi. 

 Sekrbes ese yovelni,  SeiTqunes,  Seimtkicnes simravliTa 

viTarca qviSa zRÂsa,  romliTa aRivso queyana,  da agÂstossa 

Turametsa movides TrialeTs,  mangliss da didgorTa,  ro-

mel TÂT ferÃTa zeda ver eteodes amaT adgilTa. xolo me-

feman daviT,  uSiSman da yovlad uZravman guliTa,  Tu viTar 

wina ganawyo spa misi,  da Tu viTar yoveli saqme Suenierad 

da Ronierad yo,  rabam rame wynarad,  uSfoTvelad da gamoc-

dilebiT da yovlad brZnad ganago,  da Tu viTar TÂsni spani 

daicvna uvnebelad,  -- amaT yovelTaTÂs ara Cueni,  aramed 

vgoneb,  romel yovelTa brZenTa soflisaTa ena ver SemZle-

bel ars miTxrobad zeda miwevniT yovelsave. 

 rameTu pirvelsave omsa iota banaki maTi da ivltoda,  ra-

meTu Ãeli maRlisa Seeweoda,  da Zali zegardamo farvida mas,  

da wmida mowame giorgi gancxadebulad da yovelTa saxilve-

lad winauZRoda mas da mklaviTa TÂsiTa mosrvida zedamowe-

vnulTa usjuloTa maT warmarTTa,  romel TÂT igi usjuloni 

da umecarni moRmarT aRiarebdes da mogÂTxrobdes saswaulsa 
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pania (przejścia) przez górę Lichi, przy czym wysokość wykopu doszła do 
trzech mchari. Wojsko wyszło mu na spotkanie w gotowości, ale nie docze-
kawszy się wieści z Kartlii, napadł na Chunan. Wojska zajęły terytorium 
od góry do Mtkwari i od Gagni do Berdudża. Przebito wszystkich ostrzem 
miecza, nie zostawiając nawet jednego odwracającego się ku ścianie, który 
mógłby opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Było to w marcu.
 Wiosną podniósł się poziom wody w Mtkwari, która nie mieściła się 
w korycie. Polegając na tym, Turkmenii ze spokojem rozlokowali się w 
Bardawie. Wtedy król, wyśledziwszy ich przy pomocy zwiadowców, prze-
płynął burzliwe wody Mtkwari wraz ze swoimi Kipczakami przy niezwy-
kle wysokiej wodzie, pobił Turków i zniszczył Bardaw. Spędził tam dwa 
dni i zadowolony wrócił do domu z licznymi łupami. Był czerwiec.
 Zasmuceni podobnymi klęskami Turkmenii wraz z kupcami 
z Gandzy, Tyfl isi i Dmanisi udali się do sułtana i dotarłszy do Persji, wszy-
scy ubrali się w czerń, jeden – twarz, inny ręce, a niektórzy – całe ciało, 
i tak opowiadali mu o nieszczęściach, jakie ich dosięgły, czym wzbudzili 
jego litość. A wszyscy bardzo się martwili.
 Wtedy sułtan wezwał Durbeza syna Sadaki, dając mu (do pomocy) swo-
jego syna Malika i całe jego wojsko, na dowódcę wyznaczył Elgazi, syna 
Arducha, męża odważnego i zmyślnego; wydał polecenie wszystkim zdol-
nym do walki Turkmenom, wszędzie, gdziekolwiek by nie byli, wszystkim, 
od Halaba27 i Damaszku, i razem z nimi namiestnikowi, atabagu Gandzy 
z jego wojskiem i wszystkim emirom Somchiti; w chronikonie był (rok) 
trzysta czterdziesty pierwszy.28

 Zebrali się oni wszyscy, dogadali się i trwale zjednoczyli, liczni jak 
morski piasek; dwunastego sierpnia przyszli do Trialeti, Manglisi i Didgori 
i nawet stojąc było im ciasno w tych miejscach. (Opowiedzieć natomiast 
o tym) jak nieustraszony i wytrzymałego serca król Dawid zbudował swo-
ją armię, jak pięknie i przezornie urządził wszystkie sprawy, zarządzając 
wszystkim spokojnie i bez pośpiechu, pokazując doświadczenie i mądrość; 
i jak z pomocą niebios już w pierwszej bitwie rozproszył ich oddziały 
i zmusił ich do ucieczki; i jak zniszczył sławnych wojowników Arabii; lub 
jak chytrze i skrycie śledził i unicestwiał uciekających, napełniając gór-
skie zbocza, pola, góry i doliny ich trupami; i jak zachował swoje woj-
ska bez strat – o tym wszystkim nie tylko ja, ale uważam, że i mędrcy 
z całego świata nie są w stanie dokładnie opowiedzieć, i język wszyst-
kich opowiadających będzie zawstydzony, ponieważ nie będą oni w stanie 
w odpowiedni sposób o wszystkim (tym) dokładnie opowiedzieć. Bowiem 
ręka Najwyższego pomagała mu (Dawidowi) i siła wyższa chroniła go; 
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amas mTavar-mowamisa giorgissa,  da viTariTa RoniTa mosrna 

saxelovanni igi mebrZolni arabeTisani,  da anu meotTa viTar 

simarjÂT da gankrZalulad sdevnna da mosrna,  romliTa aRi-

vsnes velni,  mTani da Releni mZorebiTa.

 xolo spani Cuenni da ufrosad yoveli samefo aRivso 

oqroTa da vecxliTa,  arabuliTa cxenebiTa,  asuruliTa jo-

rebiTa,  karvebiTa,  sra-fardagebiTa,  sxÂTa ucxoTa WurWle-

biTa sabrZolelTa TÂTo-saxeTaTa,  qosTa da filakavanTaTa,  

sasmurTa turfaTa da sanadimoTaTa,  sabanelTa da samzareu-

loTaTa,  -- raodenman qartaman da melanman daitios aRwerad! 

da rameTu glexTa ixilemca,  odes arabTa mefeni mohyvandes 

tyued. da sxuaTa goliaTTaTÂs radRa ramca gÂndoda Tqmad.   

 xolo amad ra Txrobad moviwie,  vaebisa Rirsad Sevracxen 

didni igi da saxelovanni gamometyuelni,  vityÂ ukue umirossa 

da aristovlis elinTa,  xolo iosipos ebraelsa,  romelTa-

ganman erTman troadelTa da aqevelTani Seamkvna Txrobani,  

Tu viTar aRamemnon da priamos,  anu aqilevi da ektori,  mer-

meca odiseos da oresti ekueTnes,  da vin vis mZle eqmna; da 

meoreman aleqsandresni warmoTquna mZleobani,  simÃneni da 

Zleva-Semosilobani; xolo mesameman vespasiane titoÁs-mierni 

metomeTa TÂsTa-zedani Wirni miscna aRwerasa. da vinaTgan amaT 

nivTni saqmeTani ara aqundes kmad misaTxrobelad,  amisTÂsca 

mis ÃelovnebiTa ritorobisaTa ganavrcelnes,  viTarca ityÂs 

TÂT sadame aleqsandre: „ara did iyav aqilevi,  aramed didsa 

miemTxÂe maqebelsa umiross“. rameTu ocdarva wel gangrZoba-

sa troadelTa brZolisasa vera-ra Rirsi qebisa iqmna. xolo 

mefisa daviTisi eseodenTa mimarT winaganwyoba sam Jamadmde 

iyo,  da verca pirvelsa kueTebasa SeuZles wina dadgomad. 

hqonebodesmca amaT brZenTa TxrobaTa nivTad saqmeni davi-

Tisni,  da maTmca aRwernes jerovnad maTisaebr ritorobisa,  

da maSinRamca Rirs qmnil iyvnes jerovansa qebasa. da eseni 

eseoden. 

 xolo meoresa welsa aiRo mefeman qalaqi tfilisi,  pi-

rvelsave omsa,  oTxas wel qonebuli sparsTa,  da daumkÂdra 

SvilTa TÂsTa saWurWled da saxlad TÂsad saukunod. qro-

nikoni iyo samas ormocdaori. 

 da meoresa welsa movida sultani Sarvans,  Seipyra Sa-

rvanSa,  aiRo Samaxia da mogzavna mociquli mefisa winaSe,  

da mouwera wigni da morqua,  viTarmed: „Sen tyeTa mefe xar 

da vera odes gamoxval velTa; xolo me ese-ra SarvanSa 

Sevipyar ÃelTa da xarajasa viTxov: Sen Tu genebos. ZRueni 

jerovani gamogzavne,  da Tu ginda samalavTaT gamoved da 

mnaxe „xolo esma ra ese mefesa,  mswrafl Ãma uyo yovelTa 

spaTa misTa,  da brZanebasave missa Tana movides winaSe mis-
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i święty Jerzy otwarcie, na oczach wszystkich przewodził im, niszcząc 
swoją prawicą napadających (nas) niewiernych pogan, o czym oni sami – 
niewierzący i nierozumni – wyznali nam, opowiadając o cudzie wielkiego 
męczennika Jerzego.
 (Opisać) natomiast, jak wzbogaciły się nasze wojska, a nawet więcej – 
całe królestwo, pokazać obfi tość złota i srebra, koni arabskich, asyryjskich 
mułów, namiotów i kobierców i jeszcze niezliczonego uzbrojenia, różnych 
miedzianych bębnów, miotaczy kamieni, eleganckich naczyń dla uczt, do 
mycia (rąk) i naczyń kuchennych – jaki papier i atrament są w stanie to 
opisać! Gdybyś widział ,jak chrześcijanie prowadzili wziętych do niewoli 
arabskich królów, nie wspominając już o innych bohaterach. 
 Doszedłszy do tego miejsca w mojej opowieści, sądzę, że godni 
potępienia są wielcy i znakomici autorzy opowiadań – tacy jak Umira 
i Arystobulos30 Hellenów oraz Żyd Józef31 (Flawiusz). Pierwszy z nich 
barwnie opisał (wojnę) Trojan i Achajów – (pokazawszy), jak walczyli 
Agamemnon32 i Priam33, Achilles34 i Hektor35 oraz Odyseusz36 i Ore-
stes37, (opisawszy) kto kogo zwyciężył; drugi opowiedział o waleczności 
i niezwyciężoności Aleksandra, trzeci natomiast opisał nieszczęścia wy-
rządzone jego współrodakom przez Wespazjana i Tytusa. Nie mając dla 
swoich opowiadań wystarczających informacji o tym, co się wydarzyło, 
rozbudowali je swoją sztuką retoryki, jak wspomniał o tym gdzieś sam 
Aleksander: „Achillesie, nie byłeś wielki, ale spotkałeś wielkiego po-
chlebcę – Homera”. Bowiem w ciągu dwudziestu ośmiu lat, kiedy trwała 
wojna trojańska, nie wydarzyło się nic godnego wychwalania. Walka kró-
la Dawida z wrogami trwała około trzech godzin i nie byli oni w stanie 
przetrwać nawet pierwszego ataku. Jeżeli u tych mędrców przedmiotem 
opowiadania byłyby czyny Dawida, to byliby oni w stanie opisać je tak, 
jak przystoi ich krasomówstwu; i tylko wtedy byliby oni godni odpo-
wiedniej chwały. I (tyle) o tym (powiedzieć) wystarczy.
 W następnym roku po pierwszej bitwie król zajął miasto Tyfl isi, będące 
we władaniu Persów, przez czterysta lat, i umocnił je dla swoich potomków 
jako skarbnicę i jako swoje wieczne miejsce zamieszkania. W chronikonie 
był rok trzysta czterdziesty drugi.38

 W następnym roku do Szyrwanu przybył sułtan, wziął do niewoli sza-
cha Szyrwanu, zajął Szamachiję i wysłał posłańca do króla z listem, w któ-
rym napisał: „Ty – królu lasów nigdy nie będziesz mógł wyjść na (otwarte) 
pole; oto wziąłem do niewoli szacha Szyrwanu i żądam od niego haraczu 
dla siebie; jeśli chcesz, przyślij mi odpowiedni dar i wyszedłszy z waszych 
kryjówek powitaj mnie”. Kiedy król to usłyszał, szybko wezwał wszystkie 
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sa yovelni samefosa misisani. da waremarTa sultansa zeda,  

da yivCayni oden aRTualul iyvnes maSin,  da iyo Sembmeli 

kaci ormocdaaTi aTasi. da euwya ra sultansa zeda-mislva 

da Zali da simravle spaTa misTa,  da gankrTa,  aiyara vel-

TaT,  sada dga,  da mswrafl Sevida qalaqad da garemoizRuda 

erT-kerZo sxrtiTa da xandakebiTa,  da sxÂT-kerZo zRudi-

Ta qalaqisa SamaxiisaTa. xolo cna ra ese mefeman,  arRara 

jer uCnda zeda-mislva mltolvarisa,  aramed davarda miwa-

sa zeda da madloba Sewira RmrTisa saxierisa da kacTmoy-

uarisa,  da adgilobansa dadga. 

 maSin sultanman mravalTa mier vedrebaTa da ZRuenTa 

da mudariTTa SeTulilobaTa,  viTarca monaman Wirveulman,  

arRa ZRueni anu omni iTxovna,  aramed gza samltolvaro,  

friad rame simdabliT da ara sultanurad,  Seiwrebulman 

SimSiliTa da wyuriliTa mraval dRe. 

 masve dResa sultansa winaSe mimavali aTabagi ranisa 

aRsunRuli,  ZaliTa mravliTa,  mosres monaTa mefisaTa 

viTar oTxi aTasi kaci,  da igi oden marto meoti ZliT mi-

vida sultansa winaSe. ixila ra ese sultanman,  masve Ramesa 

gaipara,  da sasduniT meoti sxÂT gziT warvida soflad 

TÂsad. da esreT Zleva-Semosili da mmadlobeli RmrTisa 

Semoiqca mefe. da mciredTa dReTa ganisuena amTens. 

 da meoresa Tuesa,  ivnissa,  kualad warvida Sarvans,  aRi-

Ro gulistani,  saxli Tavadi Sarvanisa,  sicxeTa maT sa-

SinelTa,  moirTo Sarvani da aRavsna keTiliTa yovelni 

morCilni brZanebaTa misTani. warmovida qarTlad. xolo 

sTuelTa gadavida geguTs,  inadira,  ganisuena,  ganago man-

dauri yoveli,  da martsa gardamovida qarTlad,  da aRiRo 

qalaqi dmanisi. da aprilsa daesxnes Saburans,  darubandel-

sa,  da moswyÂdnes qurdni,  lekni da yivCayni darubandeli-

sani da aRixunes Sarvanisa cixeni Rasanni da xozaondi da 

mimdgomi maTi queyana. 

 da myis aRisrbola viTarca arwivman,  da maissa aRixuna 

cixeni somxiTisani: gagni,  teronakali,  qavazinni,  norbedi,  

manasgomni da talinjaqari. da ivnissa waremarTa laSqriTa,  

ganvlo javaxeTi,  kola,  karnifora,  basianni speramdis,  da,  

raca pova Turqmani,  mosra da tyue yo; Camovlo buRTa-yuri,  

da dawuna olTisni,  da movida TrialeTs didiTa gamarju-

ebiTa. da mciredi dReni Sua gamoÃdes da ganiyara laSqari 

TÂs-TÂsad. 

 da agÂstossa ocsa movides mwignobarni anelTa TavadTa-

ni da moaÃsenes mocema qalaqisa da cixeTa boJanas wyaroTa 

zeda mdgomsa. da mswrafl wignebi wuevisa warsca yovelTa,  

da mesamesa dResa samoci aTasi mÃedari winaSe udga ware-
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swoje wojska; i nie zdążył on dopowiedzieć, a od razu pojawiły się u niego 
wszystkie (wojska) z całego królestwa. I wystąpił król przeciwko sułtanowi; 
samych Kipczaków, gdy ich policzono, było pięćdziesiąt tysięcy. Gdy poin-
formowano sułtana o jego natarciu, o potędze i liczebności jego wojsk, ten 
przestraszył się, ustąpił z pola, na którym rozbił obóz, i ukrył się w mieście, 
osłoniwszy się z jednej strony palisadą i rowem, a z drugiej wałem miejskim 
Szamachii. Dowiedziawszy się o tym, król uznał napaść na uciekiniera za 
czyn dla siebie niestosowny, (zatem) upadł na ziemię i wysławiał Boga two-
rzącego cuda, dobrego i kochającego ludzi i pozostał na miejscu. 
 Wtedy sułtan, męczony głodem i dręczony pragnieniem w ciągu wie-
lu dni, nie zaczął żądać darów lub wyzywać (Dawida) do walki; ale jak 
uciemiężony niewolnik pod strażą i pokorny sługa, kornie skłoniwszy 
głowę – zupełnie inaczej niż przystoi sułtanowi – wysłał na negocjacje 
posłańców z darami, błagając i zapewniając (Dawida) o swojej pokorze 
i żałośnie zaklinał, prosząc o drogę dla odwrotu.
 Tego samego dnia królewskie wojska rozbiły atabaga Rana Agsun-
gula, kierującego się do sułtana z licznymi oddziałami – około czterech 
tysięcy ludzi; tylko on jeden uratował się ucieczką i ledwie dotarł do suł-
tana. Kiedy sułtan to zobaczył, tej samej nocy potajemnie zbiegł, wydo-
stawszy się przez otwór dla nieczystości, wyruszył innym szlakiem do 
swojego kraju. Zwycięski i wychwalający Pana król wrócił i w tymże 
miesiącu odpoczywał przez kilka dni.
 W kolejnym miesiącu, czerwcu, znowu udał się do Szyrwanu, w strasz-
nym upale zajął Gulistan, siedzibę (władcy) Szyrwanu, przyłączył Szyrwan 
i rozdał wiele darów wszystkim mu posłusznym. Wrócił do Kartlii, jesienią 
wyruszył do Geguti, polował, odpoczywał, uporał się ze wszystkimi tam-
tejszymi sprawami. W marcu wrócił do Kartlii, zdobył miasto Dmanisi. 
W kwietniu jego wojska napadły w Szaburanie na władcę Derbentu, pobiły 
Kurdów, Leków i Kipczaków służących władcy Derbentu, zdobyły twier-
dze w Szyrwanie – Hasan, Chozaond i przylegające do nich ziemie.
 Nagle, podobnie do wzbijającego się wzwyż orła, zdobył w maju 
twierdze w Somchiti: Gag, Teronakal, Kawazin, Norbed, Manasgom 
i Talindżakar. W czerwcu wyruszył w pochód z wojskiem, przeszedł przez 
Dżawacheti, Kolę, Karnifor, Basiani do Speri; wszystkich Turkmenów, 
których napotkał po drodze, zabił lub wziął do niewoli i przeszedłszy 
Bugta-Kurispalił Oltisi wrócił do Trialeti z wielkim zwycięstwem. Minę-
ło kilka dni i wojska rozeszły się – każdy wrócił do siebie.
 Dwunastego sierpnia (do króla), rozlokowanego niedaleko kluczy Bo-
żana, przybyli z listem ludzie przysłani przez (prawowitych) władców 
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marTa da,  viTarca miiwia,  mesamesa dResa aiRo qalaqi anisi 

da cixeni misni uWirvelad,  da sofelni da queyanani mimd-

gomni anisisani. 

 da warmoiyvana bulasvar,  rvaTa ZeTa misTa Tana da 

mÃevalTa da salTa,  da Cagzavna afxazeTad; anisisa mcve-

lad dautevna aznaurni mesxni,  da warmovida qarTlad. da 

mciredTa dReTa mousuena spaTa TÂsTa. da merme waremar-

Ta Sarvans,  da aRiRo qalaqi Samaxia da cixe biriti,  sru-

lad yoveli Sarvani,  da dautevna cixeTa da qalaqTa Sina 

laSqarni didni,  herni da kaxni. da ganmgebelad da zeda-

mxedvelad yovelTa saqmeTa mandaurTa aCina mwignobarT-

uxucesi TÂsi sÂmon,  Wyondideli mTavar episkoposi,  maSin 

bediel-alaverdeli,  mimsgavsebuli giorgi dedis Zmisa 

TÂsisa,  kaci yovliTurT sruli da brZeni.

 da ganago mefeman yoveli saqme Sarvanisa,  aRavsna keTi-

liTa da saboZvariTa qurdni,  lekni da Tarasni,  movida 

qarTlad. da yivCayTa TÂsTa uCina sazamTrod sadguri,  da 

sazrdeli,  da kacni zeda mdgomni maTni. da ganago yoveli 

saqme qarTlisa,  somxiTisa. da anisisa da eguleboda ga-

zafxul qmna didTa saqmeTa da ufrosTa laSqrobaTa,  vi-

naTgan ara vin wina aRudga mas. rameTu TÂT sultani mun,  

sada iyo,  Zrwoda SiSisagan misisa,  da arcaRa TÂT Zuelad 

qonebulTa qalaqTa da queyanaTa hgonebda TÂsad qonebad,  

aramed raodenca Sors iyo,  egreca eoceboda mZinaresa SiSi 

da mRÂZaresa sikudili.

 amisTÂsca zedas-zeda warmoavlendis mociqulTa ZRueniTa 

damSÂdebad pirsa missa. rameTu warmoscnis saWurWleni mZi-

meni,  turfani,  mravalferni,  mfrinvelni da nadirni ucxoni 

da ZÂrad sapovnelni,  da eZiebn mSÂdobasa da siyuarulsa da 

yivCayTagan ara rbevasa. amisTÂsca ara-ras mixedvides warsage-

belTa simravlesa,  odenmca mun TÂT,  sada iyvis,  ipovis mSÂdo-

ba da sicocxle Tavisa TÂsisa. da vgoneb,  viTarmed mamaTa 

da papaTagan waRebulni queyanani,  tyueni da simdidreni mra-

val-wilad ukumoizRuna aman mÃneman. daamSÂda queyana,  aRivso 

da gardaeca yovliTa keTiliTa,  ganavso da aRaSena yoveli 

oÃer-qmnili. da gardaemata yovelTa JamTa mSÂdobiTa da sim-

didriTa samefo Cueni,  nacvlad gardasrulTa oÃrebaTasa.  

 eseviTarni ukue arian mefobrivTa mimoslvaTa misTa,  wyoba-

Ta da RuawlTa,  ZlevaTa da warmarTebulebaTa,  dapyrobaTa 

da axumaTa didTa maT da mravalTa samefoTa da samTavroTa 

moTxrobani da saqmeni,  romelni man qmnna da aRasrulna,  ro-

melni Cuen mcirediTa da yovlad kniniTa sityÂTa warmogÂCe-

nian didTa maT da miTxrobad SeuZlebelTa saqmeTa misTagan,  

da brWalTagan lomsa da fesÂsagan mcirisa yuavilisasa qsovi-
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Anisi i opowiedzieli o chęci oddania miasta i umocnień. On od razu roze-
słał  wici  i po trzech dniach stanęło przed nim sześćdziesiąt tysięcy jeźdź-
ców. Wyruszyli w pochód i po trzech dniach bez trudu zdobyli miasto Anisi 
wraz z jego twierdzami, wioski i ziemie przylegające do Anisi.39 
 Pojmawszy Bulaswara wraz z jego ośmioma synami, służącymi i sy-
nowymi wysłał ich do Abchazji. Do ochrony Anisi zostawił miejscowych 
dworzan i wrócił do Kartlii. Pozwolił odpocząć swoim wojskom przez 
kilka dni, potem udał się do Szyrwanu. Zdobył miasto Szemachu i twier-
dzę Birit, cały Szyrwan, a w twierdzach osadził dużo wojsk – Herów 
i Kachów. Na kierującego i nadzorującego wszystkimi tamtejszymi spra-
wami wyznaczył swojego namiestnika mcignobartuchecesa – arcybisku-
pa Czkondidi Simona, będącego wtedy biskupem Bedii i Alawerdi, we 
wszystkim podobnego do Jerzego, swego wuja, człowieka doskonałego 
pod każdym względem i mądrego.
 Król uporządkował wszystkie sprawy Szyrwanu, szczodrze obdarzyw-
szy Kurdów, Leków i Tarasów. Objechawszy Kartlię, wyznaczył Kipcza-
kom miejsca do zimowania, zapewnił im wyżywienie i ludzi ich nadzoru-
jących. Po uporządkowaniu wszystkich spraw w Kartlii, Somchiti i Anisi 
ruszył wiosną do dokonania wielkich dzieł i jeszcze większych pochodów, 
bo nikt nie mógł mu się przeciwstawić; sam sułtan, gdziekolwiek przeby-
wał, drżał ze strachu przed nim; nawet tych miast i krajów, którymi wcze-
śniej rządził, nie śmiał uznawać za swoje; wszędzie, nieważne jak daleko 
był, jawił mu się śpiącemu – strach, a przebudzonemu – śmierć.
 Dlatego wysyłał on jednego za drugim posłańców z darami, aby zy-
skać łaskę przed jego (króla Dawida) obliczem. Wysyłając bogate, wy-
szukane skarby, różne zamorskie rzadkie ptaki i zwierzęta prosił o pokój, 
miłość i ochronę przed najazdami Kipczaków. Dlatego nie martwił się 
o wysokość wydatków, aby on sam – gdziekolwiek był – mógł znaleźć 
spokój i pomyślność dla siebie. Przypuszczam, że ten odważny człowiek 
(Dawid) odzyskał wielokrotnie większych rozmiarów kraje, jeńców i bo-
gactwo niż te, które odebrano jego przodkom. Kraj uspokoił się, napełnił 
się i obfi tował wszelkimi dobrami, odrodziło się (w nim) i odbudowało 
wszystko, co było zniszczone. Zamiast wcześniejszych spustoszeń, za-
panowały w kraju spokój i obfi tość, przewyższające wszystko, co było 
wcześniej.
 Takie są opowieści o jego królewskich pochodach, walkach i bi-
twach, zwycięstwach i sukcesach, podbojach i zdobyciu licznych 
wielkich królestw i księstw, przekazane małymi i błahymi słowami 
opowiadanie o wielkich i nieopisanych czynach dokonanych przez 
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lisa viTarebasa sacnaur yofad vmecadinobT,  viTarca aCrdi-

lisagan kacs,  romelni-ese SeuZlebel arian yofad. 

 xolo ÃorcielTa saqmeTa esreT moqmedisagan ukeTu 

vieTme hgonon,  viTarmed radRamca moecala saRmrToTa 

da sulierTa saTnoebaTa mimarT mixedvadmca da mogone-

bad,  ara Tu qmnad,  vinaTgan friadca kma arian eseni erTi-

sa ÃorcTa Sina myofisa kacisagan qmnad da warmarTebad,  

da Tu sadaT pova samefo TÂsi simdabled STasruli,  da 

Tu sada simaRled aRiyvana,  da Tu sada dasxna sazRvarni 

da Zleulni viTa mZled gamoaCinna,  - amaTni mgonebelni 

nu ukue ara ibralnen,  aramed euwyen maT,  viTarmed ukeTu 

amaT pirTaTÂs vin gamoiZios da zeda miwevniT vin cnoba 

inebos,  kninRa da ese Ãorcielni saqmeni warmoTqmulni 

friad undod da ara-rad povnes,  viTarca namdÂlve mci-

redni da sasawuToni; da dgromadTa maT Tana mtkiceTa 

da saukunod RmerT-myofelTa misTa saqmeTa,  romelTa-

igi umetes amaTsa maT moqmedebda da usaswrafoes aqunda,  

romelTaganni mciredni mravlisagan,  viTarca sasmeli 

erTi mtkurisagan,  Cuenca mivsceT Txrobasa. ityÂs so-

lomon: dasabamad sibrZnisa moige sibrZneo. xolo daviT,  

mama RmrTisa: dasabamad sibrZnisa SiSi uflisa. ese SiSi 

uflisa moige siyrmiTgan TÂsiT daviT,  da hasaksa missa 

Tan aRorZnda,  da Jamsa TÂssa eseviTarni nayofni gamo-

ixuna,  romliTa orkerZo cxovreba TÂsi ganaSuena,  rom-

liTa Seamkuna saqmeni TÂsni,  romliTa ganagna Ãorcielni 

da warmarTna sulierni.  

 xolo ismendi,  Tu viTar gonierad dedad sibrZnisa ra pova 

SiSi uflisa,  RmerTTadc — saRmrToni werilni. da eseni mdi-

drad Seikribna,  raodenni povna gardamoRebulad enasa qar-

TvelTasa sxuaTa enaTagan,  Zuelni da axalni,  viTarca sxu-

aman ptolemeos,  amas zeda oden sasovan qmnilman,  da eseoden 

Seiyuarna da SeiTÂsna,  romel sTquamca,  Tu maT Sina cxovel 

ars da maT Sina iZrvis. igini iyvnes missa sazrdel,  yovelTa 

gemoan,  da sasmel tkbil da sawadel; igini — Sueba,  gancxroma 

sawurTel da sargebel. dRe da Rame mimoslvaTa Sina mimdemTa,  

laSqrobaTa mouwyenelTa,  SromaTa ganusuenebelTa wignebi 

etÂrTa simravlesa jorTa da aqlemTasa; da sada gardaÃdis 

hunesa,  pirvel yovlisa wignni moaqundian ÃeliTa,  da ara da-

acadis kiTxva,  vidre ara daSuris. 

13. xolo Semdgomad serobisa,  naculad Zilisa anu sxÂsa ra-

sme saqmisa,  kualad kiTxva wignTa. da raJams Tualni daSurian,  

sasmenelni anacvalnis,  sada ara garewarad,  aramed friadca 

frTxilad ismenn winaSe TÂssa mkiTxvelisasa,  gamoeZiebn,  hki-

Txavn,  ufroRa TÂT ganmartebn Zalsa da siRrmesa maTsa. da 
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niego. My zaś próbujemy pokazać lwa przez jego pazury, a jakość 
całej tkaniny – przez mały skrawek, tak jak człowieka – po cieniu, 
chociaż to niemożliwe.
 Można by pomyśleć, że dokonujący podobnych doczesnych dzia-
łań nie mógł mieć wolnego czasu, nawet aby wspominać i pomyśleć 
o Boskich i duchowych dobrych uczynkach, a tym bardziej, aby ich do-
konywać, bo zupełnie wystarczy przebywającemu w ciele człowiekowi 
wypełnić to, co on zrobił i podołać temu. Jeżeli przypomnieć sobie, jak 
upokorzone zastał on swoje królestwo, a na jakie wyżyny je wyniósł i jak 
daleko rozciągnął jego granice, i jak przemienił zwyciężonych w zwy-
cięzców, to niech (go) nie obwiniają; niech wiedzą: jeśli ktoś zacznie ba-
dać, chcąc dokładnie się dowiedzieć o tym wszystkim, ten wkrótce uzna 
wszystkie te doczesne sprawy, opowiedziane przez nas wielce niepełnie 
i niezbyt gruntownie, za rzeczywiście małe i znikome w porównaniu z nie-
przemijającymi, trwałymi i dającymi mu wieczne uwielbienie czynami, 
które dokonał o wiele lepiej niż te (doczesne), uważając je za ważniejsze. 
My będziemy opowiadać o niewielu z wielu dzieł, jak (by podając) je-
den łyk wody z rzeki. Mówi Salomon: „Dla początku mądrości nabywaj 
mądrość”, natomiast Dawid, przodek Pana: „Początek mądrości – strach 
przed Panem”. Ten strach przed Panem miał Dawid od lat dziecięcych; 
powiększył się on w miarę upływu lat, w swoim czasie dał owoce, które 
sprawiły, że jego życie było piękne; nim upiększył swoje czyny, uporząd-
kował ziemskie i kierował duchowymi.
 Słuchaj, jak rozumnie – wziąwszy pod uwagę strach przed Panem, 
matkę mądrości, i (matkę) strachu przed Panem: Pismo Święte – ze-
brał wielkie ilości (ksiąg tegoż): wszystko, co znalazł przetłumaczone 
na język gruziński, i stare, i nowe – jak drugi Ptolemeusz, wziąwszy 
z niego przykład; pokochał i przyswoił je tak, że można było powiedzieć, 
że były one jego życiem i kierowały wszystkimi jego pomysłami. Były 
one dla niego pokarmem, smaczniejszym niż cokolwiek innego, słodkim 
i upragnionym napojem. Były one dla niego radością, pociechą, były 
dla niego pouczające i przydatne. Dniem i nocą, w ciągłych rozjazdach, 
w nieprzerwanych pochodach, w nieustających wysiłkach obładowywał 
on książkami mnóstwo mułów i wielbłądów. I gdy tylko schodził z konia, 
najpierw brał do ręki książkę i czytał, dopóki się nie zmęczył. 
 Po kolacji, zamiast zasnąć lub zająć się jakąkolwiek inną sprawą, 
znowu czytał. Gdy jego oczy się męczyły, zastępował je uszami: słuchał 
bardzo uważnie stojącego przed nim czytającego człowieka; dociekał 
(znaczenia słów), wypytywał, a częściej sam wyjaśniał ich znaczenie 
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usakÂrveles ars ese: uwyiT yovelTa,  Tu viTar saswrafo ars 

yovelTa saqme nadirobisa,  da Tu viTar daimonebs Sedgomilsa 

TÂssa da wartyuenul hyofs,  da nadirobasa Sina ara rasa sxuasa,  

garna xilvasa da devnasa nadirisasa; da Tu viTar ÃelT igdos,  

mimxedvel hyofs. garna misi gulsmodgineba amasca sZlevda,  ra-

meTu TÂT nadirobasa Sina wignni aqundian ÃelTa da,  raJams 

Jami iyvis,  miscnis visme msaxursa da esreT devna uyvis. da nu 

ukue hgono,  viTarmed ÃeliTa calieriTa moiqcis,  anu cudad 

daSuris. rameTu vin hgavn Ãorcieli anu vin ixila eseoden 

ganmarjuebuli nadirobasa Sina. mosimaxos vinme iTqmis ebra-

eli moisrobis da keTil-mmarTeblobisaTÂs aleqsandres spa-

Ta Soris mjobad,  da aqilevi kentavrosisgan ganswavlulad 

moisrobisa elenTa Soris,  xolo baram-juri sparsTa Soris 

moqmedad ucxoTa da sakÂrvelTa,  garna WeSmaritad verca 

erTi amaTgani Seesworeboda amas,  viTarca gÂxilavs Cuen.  

 da vTqua sxuaca saqme,  sacnaur-myofeli wignTa siyuaruli-

sa,  romelsa Sina ara-ra iyos tyuvili,  vinaTgan warswymeds 

ufali „yovelni romelni ityÂan sucruvesa“ (?). wina daidva 

odesme wigni samociqulo warkiTxvad; da raJams daasrulis,  

niSani dasuis bolosa wignisasa. xolo moqcevasa weliwdisa-

sa miT niSniTa aRvTualeT: ocdaoTx jer warekiTxa. 

 arian ukue sxuanica  mravalni sacnaurebani amis pirisa-

ni,  garna me erTiRa SevsZino sityuad sxua amaT Tana. qa-

laqi tfilisi iyo,  odes jereT ara sruliad Semoyenebul 

iyo uRelsa queSe morCilebisasa,  viTarca aw,  aramed savse 

iyo sisxliTa qriatianeTaTa: rameTu odesme yvian RavRavi 

da TÂnier mizezisaca mosrnian raodenni povnian qristiane-

ni,  xolo odesme qaravansa Tana SemoyolilTa TurqTa zeda 

gascnian Semomaval-gamomavalni qristianeni,  da tyueobad da 

sikudilad miscnian,  da esreT isrvoda queyana mraval Jam,  

romeli-ese friad eZÂneboda sulsa daviTissa.  

 Semovida odesme qaravani didi ganZiT,  da Tana Semohyves 

Turqni didni. cna ra mefeman,  gagzavnna monaTaganni TxuT-

metni kacni rCeulni,  raTa loWiniT kerZo naxiri mZovari 

qalaqisa warmoitacon,  nu ukue igi Turqni gamoviden de-

vnad,  da moswyÂdnes amiT RoniTa. xolo TÂT samasiTa oden 

mÃedriTa daimala ReleTa avWalisaTa,  da aravis miendo 

mÃedarsa sxuasa,  aramed TÂT marto warvida yovlad usaWu-

rvelo,  ÃrmliTa oden. da Tana waritana wigni RmrTismety-

ueli,  da amcno spaTa ara SeZrvad yovladve mislvadmde misa 

maT Tana.

14. xolo monaTa maT yves brZanebuli maTda,  da warmoiRes 

naxiri; moewivnes Turqni,  viTar Aasi kaci. da Semdgomad di-

disa omisa Camoyarnes monani,  da dauÃocnes cenni,  garna qu-
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i głęboki sens. Najdziwniejsze było to: powszechnie wiadomo, jak 
wszystkich pociągają polowania, jak zniewalają one tych, którzy się na 
nie udają i jak (polującego) zmuszają do myślenia tylko o tym, jak wyśle-
dzić, wytropić i złowić zwierzę. Jednak jego gorliwość zwyciężała także 
to: nawet podczas polowania miał w ręku książkę, kiedy natomiast nastę-
pował (odpowiedni) czas, oddawał książkę komukolwiek spośród sług 
i potem zaczynał tropienie. Nie myśl, że wracał z pustymi rękoma lub 
na próżno się trudził. Któż byłby do niego podobny spośród ludzi, czy 
widziano kogoś odnoszącego takie sukcesy w polowaniu? Mówią, że nie-
jaki Żyd, Mosomach przewyższał wszystkich spośród wojsk Aleksandra 
jako łucznik i celny strzelec; wśród Hellenów (był) Achilles nauczony 
przez centaura sztuki strzelania z łuku; wśród Persów – Baram-Dżur, do-
konujący niezwykłych i zadziwiających czynów. Ale w rzeczywistości, 
jak widzieliśmy, żaden z nich nie mógłby się z nim równać.
 Opowiem o jeszcze jednej sytuacji, w której przejawiło się jego za-
miłowanie do książek. W tym (opowiadaniu) nie będzie niczego fałszy-
wego, bo Pan potępi tych, którzy kłamią. Czytał on niegdyś, położyw-
szy przed sobą książkę Apostoł; przeczytawszy, postawił znak na końcu 
książki i gdy minął rok na podstawie tych znaków policzyliśmy: prze-
czytał książkę dwadzieścia cztery razy. Jest jeszcze wiele dowodów na 
to, ale ja dodam tylko jeden: miasto Tyfl is, gdy nie było jeszcze w pełni 
pod jarzmem niewoli, (nie zaś wolne) jak obecnie, pełne było krwi chrze-
ścijan; kiedyś (jego niechrześcijańscy mieszkańcy) podnieśli bunt, bez 
jakiejkolwiek przyczyny wymordowali wszystkich chrześcijan, których 
napotkali na swojej drodze. Niekiedy przybyłym do miasta z karawanami 
Turkom oddawali wchodzących (do miasta) lub (z niego) wychodzących 
chrześcijan, skazując ich na niewolę albo śmierć. W ten sposób pustoszał 
kraj przez długi czas i było to bardzo uciążliwe dla duszy Dawida.
 Przyjechała do miasta pewnego razu duża karawana z Gandzy, z którą 
przybyło wielu Turków. Dowiedziawszy się o tym, wysłał król piętnastu 
doborowych ludzi spośród swoich sług, aby przepędzili miejskie stado 
pasące się w miejscowości Loczini oraz w celu wybicia Turków, jeże-
li rozpoczną ucieczkę. Sam natomiast z trzystoma jeźdźcami skrył się 
w jednej z dolin Awczaly. Nie uprzedzając nikogo ze stróżujących, po-
szedł sam (na zasadzkę) nieuzbrojony, mając przy sobie tylko miecz. 
Wziął ze sobą tylko księgę Słowa Bożego i nakazał żołnierzom nie ruszać 
się z miejsca do jego powrotu.
 Słudzy, zrobiwszy to, co im nakazano, przepędzili stado. Dogonili 
ich Turcy (w sile) około stu ludzi i po ostrej potyczce rzucili sługi na 
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eiTca ibrZodes ficxlad. xolo mefe cxensa ra gardaÃda,  ara 

hgonebda jereT moslvasa: Seeqca kiTxvasa da eseoden wari-

tyuena misgan gonebiTa,  romel sruliad daaviwyda winam-

debare  saqme,  vidremdis Ãma rame kivilisa Semoesma yurTa. 

myis dauteva wigni munve,  da aRmÃedrebuli mihyva mas Ãmasa. 

da viTarca zeda waradga monaTa TÂsTa,  eseviTarsa Ruawlsa 

Sina myofTa,  _ da rameTu aSorvida spaTa TÂsTa,  da ukeTum-

ca maTda cnobad warsul iyo,  monaTa dauÃocdes,  _ mswrafl 

STabrialda viTarca arwivi,  da daabnivna viTarca kakabni,  

da mswrafl eseodenni moswyÂdna,  romel maTni cxenni kma ey-

vnes viTarca kakabni,  da mswrafl eseodenni moswyÂdna,  ro-

mel maTni cxenni kma eyvnes monaTa maT. da aRmÃedrebulTa 

eseodenni mosrnes,  romel mciredinRa Seeswrnes qalaqs. 

xolo gzani savseni iyvnes mZoriTa maTiTa da friadisa cemi-

sagan Ãrmal-manca daRularWnilman uar yo qarqaSi TÂsi. ma-

SinRa movida spaTa TÂsTa Tana,  romelni friad abralebdes 

mas. ganicadeTRa Cemdad,  romel eseviTarsa saqmesa Sina da 

eseoden ucalosa wignive aqundes usaswrafoesad saqmed. da 

eseni eseoden. 

 xolo vTqua eseca,  viTarmed ukeTumca ara werilTa 

mecnierebani da gardasrulTa saqmeTa Semcnebani,  pi-

rvel yofilTa mefeTa keTil ZRuanebulTa anu veras 

warmarTebulTa SemTxueulni winagansakrZalebelad sa-

xed ara Semoexunes da ara moeÃmarnes,  viTarca ityÂs 

solomon,  viTarmed: „icnis qceulebani JamTani,  aRÃsnani 

igavTani da gardasrulTa Seamsgavsnis momavalni“,  _ 

araTumca eseni esreT,  kuerTxi mefobisa eseoden dam-

dablebuli,  eseoden Zneli da nandÂlve didi gansage-

beli raTa i pyra esreT maRlad,  viTar vervin sxuaman? 

rameTu ganbrZnda ufros besel eil issa da umetes eTam 

israitelisa,  werilisaebr; da viTar vin aRracxnes ra-

odenni saqmeni eTxovebian mefobasa,  raodenni marTeba-

ni da gansagebelni,  kadeTa pyrobani,  napirTa Wirvani,  

ganxeTqilobaTa krZalvani,  samefosa wynarebisa Rone-

ni,  laSqrobaTa mecadinobani,  mTavarTa zakvisa cno-

bani,  mÃedarTa ganwesebani,  saeroni SiSni,  saÃeloTa 

da sabWoTa sjani,  saWurWleTa Semosavalni,  mociqul-

Ta SemTxuevani da pasuxni,  meZRuneTa jerovanni misage-

belni,  SemcodeTa wyalobiTni wurTani,  msaxurebulTa 

niW-mravlobani,  moCivarTa marTalni gamoZiebani,  mo-

sakiTxavTa SesatyÂsni mokiTxvani,  spaTa dawyobani da 

Ronierni mimarTebani,  da raodenni vin aRmowyunes si-

tyÂTa ufskrulisagan samefoTa saqmeTasa,  romelTa Sina 

vervin ZuelTa da axalTagan mefeTa emsgavsa,  viTar-
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ziemię i zabili ich konie, ale ci dalej dzielnie walczyli. Król natomiast 
zszedł z konia, nie domyślał się, że oni (Turcy) przybędą tak szybko; 
zajął się czytaniem i jego rozum był tak nim pochłonięty, że zupełnie 
zapomniał o czekającej sprawie, dopóki nie usłyszał krzyków. Od razu 
zostawił księgę i wskoczywszy na konia skierował się tam, skąd do-
chodził hałas. Tak dotarł do swoich sług, którzy walczyli pozbawieni 
koni; był daleko od swoich przybocznych i nie miał czasu, aby do nich 
pojechać i zawiadomić ich – słudzy (przez ten czas) mogli zginąć; 
dlatego nadleciał (na Turków) jak orzeł i rozgonił ich jak kuropatwy. 
Od razu zniszczył tylu, że ich koni wystarczyło dla jego sług, którzy 
siadłszy na konie zabili tylu (Turków), że zaledwie niewielu zdołało 
ukryć się w mieście; drogi były pełnie ich trupów, a miecz (króla), 
wykrzywiony od licznych ciosów, nie mieścił się w pochwie. Dopiero 
potem wrócił on do swoich żołnierzy, którzy bardzo mu to wymawiali. 
Dowiedzieliście się ode mnie, jak obarczony podobnymi sprawami, 
nie mający tyle czasu co wolny człowiek, uważał (czytanie) ksiąg za 
najbardziej pociągającą rzecz. I o tym już wystarczy.
 Opowiem jeszcze o tym: poznawszy mądrość ksiąg i wiedząc o spra-
wach z przeszłości, uważał je za ostrzeżenie lub wzór dla siebie i wy-
korzystywał doświadczenie poprzednich władców, zarówno tych odno-
szących sukcesy, jak i tych ponoszących klęski, tak jak mówił Salomon: 
„On zna bieg czasu, znaczenie przypowieści i porównuje przeszłość 
do przyszłości”. Gdyby nie to, jakże zdołałby podnieść, jak nikt inny, 
berło królestwa, (które zastał) w takim poniżeniu, tak ciężko utrudzony 
i zaprawdę pracowity. Stał się bowiem mądrzejszy od Beseleila i Efana 
Ezrachitina, o których mowa w Piśmie. I jak ktokolwiek może pojąć, 
spełnienie, ilu czynów jest wymagane dla panowania, iloma (ludźmi) 
trzeba rządzić, jak dużo (spraw) trzeba uporządkować? Król powinien 
podbijać kraje, utwierdzać granice, uprzedzać powstania, zapewniać 
spokój w państwie, zajmować się pochodami wojennymi, rozpoznawać 
knowania mtawarów, zarządzać wojskami, troszczyć się o sprawy ludzi 
świeckich, wyznaczać osoby urzędowe i sędziów, troszczyć się o po-
większanie skarbu państwa, przyjmować posłańców i udzielać im odpo-
wiedzi, oddawać należne wynagrodzenie przynoszącym dary, łaskawie 
pouczać tych, którzy zawinili, szczodrze obdarzać wiernie mu służą-
cych, sprawiedliwie rozpatrywać skargi, wymagać odpowiedzi zgod-
nie z okolicznościami, przysposabiać oddziały do skutecznego ataku. 
Kto może wyczerpać słowami moc królewskich czynów, w których nie 
miał sobie równych wśród starych i nowych władców, o czym świadczą 
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ca saqmeni wameben mzisa SaravandTa ubrwyinvalesni da 

cxadni,  romelni sibrZniTa TÂsiTa qmnna.

 rameTu sultani dasua moxarked TÂsa,  xolo mefe be-

rZenTa viTarca saxleuli TÂsi; dascna warmarTni,  mo-

srna barbarozni,  mrwemad moiyvanna mefeni,  xolo monad 

Ãelmwifeni; meotad wariqcivna arabni,  iavarad isma-

itelni,  mtuerad dasxna sparsni,  xolo glexad mTavarni 

maTni. da raTa  mokled vTqua,  pirveli yofilni mefeni,  

goliaTni,  gmirni kacni igi,  saukuniTgan saxelovanni,  

mÃneni da Zwierni,  da raTaca saqmeTa zeda saxelovanni,  

yovelnive esreT dasxna,  viTarca pirutyuni yovelsa sa-

qmesa Sina.

 xolo kualad saRmrToTa saTnoebaTa da sulierTa sa-

qmeTa misTa vieTi goneba miswuTes,  anu mogonebulsa visman 

enaman SeuZlos Txrobad. rameTu  viTarca RmerTi marTl 

sjida samwysoTa TÂsTa TualuxuaviTa miT bWobiTa TÂsiTa,  

da ara sadaT midrkeboda `wami sasworisa“,  viTarca solo-

monisTÂs guesmis sabWoTa Sina da TÂT moses-mierni guauwy-

eben bWobani da Txrobani. xolo Tavi saTnoebaTa,  siwmide,  

eseodeni moigo,  viTarca didman antoni; nu metyÂ misTa si-

WabukisaTa raTame,  romelni arca RmerTman moiÃsennes! uwyi 

WeSmaritebiT,  rameTu yovelTa aTisa wlisa JamTa samara-

disod wmidiTa piriTa da ganwmediliTa gonebiTa miiRebda 

uxrwnelTa qristes saidumloTa TanamowamebiTa sÂndisisa-

Ta da ara mxilebiTa gonebisaTa,  romlisa mowame ars sarw-

muno igi caTa Sina. kualad locvisa da marxvisaTÂs radRa 

saÃmar ars Tqma,  romlisa igi saqmar oden iyo. da kualad 

monasterni da saepiskoposoni da yovelni eklesiani wessa 

da rigsa locvisasa da yovlisa saeklesiosa gangebisasa 

darbazis kariT miiRebdian,  viTarca kanonsa ucTomelsa 

yovlad Sueniersa da dawyobilsa,  keTil-wesierebasa lo-

cvisa da marxvisasa. 

15. xolo saeSmakoni simRerani,  saxiobani da gancxromani,  da 

gineba RmrTisa siZuleli,  da yoveli uwesoeba mospobil iyo 

laSqarTa Sina misTa da uricxusa mas Sina simravlesa enaTa 

naTesavTasa,  viTarca caTa Sina myofTa Soris. kualad wyalo-

ba glaxakTa eseodeni aqunda,  vidremdis aRavso zRua da Ãmeli 

quelis saqmeman misman. rameTu lavrani da sakrebuloni da 

monasterni ara TÂsTa oden samefoTa,  aramed saberZneTisnica,  

mTawmidisa da borRaleTisani,  mermeca asureTisa da kÂprisa,  

Savi mTisa,  palestinisani,  aRavsna keTilTa,  ufrosRa saflavi 

uflisa Cuenisa ieso qristesi,  da myofni ierusalemisani TÂTo-

ferTa mier SesawiravTa ganamdidrna. kualad uSoresca amaTsa: 

rameTu mTasa sinasa sada ixiles RmerTi mose da elia,  aRaSena 
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dokonane przez niego w jego mądrości czyny, jaśniejsze i błyszczące 
bardziej niż wieniec słońca.
 Bowiem sułtana zamienił w swojego lennika, a króla Greków – 
jakby w swojego domownika; pokonał pogan, wybił barbarzyńców, 
poniżył królów, monarchów uczynił swoimi niewolnikami; Arabów 
przegonił, Izmaelitów spustoszył, Persów obrócił w proch – ich 
władcy przyjęli chrześcijaństwo, i krótko mówiąc, panujący przed 
nim królowie, sędziowie, bohaterowie, wojownicy, ludzie ze znamie-
nitych rodów, waleczni i potężni, którzy zasłynęli dobrymi czynami, 
wszyscy oni w porównaniu z nim byli jak nieme stworzenia w każ-
dym czynie i w każdym domu.
 Czyjże  jeszcze rozum może pojąć jego boskie cnoty i dokonane 
przez niego duchowe uczynki, ale jeśli nawet pojmie, to czyj język zdoła 
o nich opowiedzieć? Bowiem, jak Bóg, sprawiedliwie sądził swoich 
poddanych swoim bezstronnym sądem i nie przychylała się na żadną ze 
stron wskazówka jego wagi, jak słyszeliśmy o sądach Salomona i jak dają 
o tym świadectwo Mojżeszowe prawa i przypowieści. Główną swą cno-
tę – świętość – przejawił on do tego stopnia, jak sam wielki Antoni. Nie 
mów mi o (jego grzechach) młodości, o których sam Bóg nie wspomina. 
Wiem z wiarygodnych źródeł, że w ciągu całych dziesięciu lat ciągle, 
z nieskalanymi ustami i czystym sercem przyjmował on niepokalany naj-
świętszy sakrament Chrystusa z woli sumienia, a nie z samego li tylko 
rozumu, czego wierny świadek jest w niebie. I jeszcze: czy trzeba mówić, 
ile wznosił modlitw i ile razy sam pościł? I jeszcze: klasztory i diecezje, 
i wszystkie kościoły otrzymywały z królewskiego dworu wszystkie za-
sady i porządek modlitw, i (prawidła) całego kapłańskiego stanu jako 
jedynie słuszny kanon, doskonały i spójny, uporządkowujący wszystkie 
modlitwy i posty. 
 Diabelskie pieśni, sprośności i rozkosze, świętoszkowate przy-
gany i wszelki nieporządek były wytępione w jego wojskach 
i wśród niezliczonych różnojęzycznych rycerzy, jak wśród mieszkań-
ców nieba. I jeszcze: przejawił taką łaskę wobec biednych, że morze 
i lądy były pełne jego łaski. Napełnił dobrem pustelnie, kościoły 
i klasztory nie tylko w swoim cesarstwie, ale również w Grecji – na 
Świętej Górze, i w Borgaliti40, a także w Syrii i na Cyprze, w Czar-
nogórze, w Palestynie, najbardziej Grób Pański, a znajdujące się 
w Jerozolimie wzbogacił różnymi ofiarami. Jeszcze więcej – na Gó-
rze Synaj, gdzie zobaczyli Boga Mojżesz i Eliasz, zbudował klasz-
tor i wysłał tam wiele tysięcy złotych (monet), tkane złotem szaty 
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monasteri,  da warsca oqro mravalaTaseuli da mosakidelni 

oqsinoni,  da wignebi saeklesiao srulebiT,  da samsaxurebeli 

siwmideTa oqrosa rCeulisa. 

 da kuald dRiTi-dRe warsagebelTa,  romelTa TÂsiTa 

ÃeliTa miscemda farulad,  vin aRracxos TÂnier mamisa 

zecaTasa,  romeli miagebs cxadad. rameTu iyo misa kisaki 

mcire: aRavsis drakniTa ra dRe sarwmunoTa TÂsTa ÃeliTa,  

da samwuxarod calieri moaqundis igi mxiarulsa suliTa 

da piriTa. odesme naxevari Waragis misi,  da aravin epovnis,  

da egre savse miscis damarxvad xvalisa da sulTqmiTa TqÂs: 

„dRes vera mivec qristesa marcxebiTa CemTa codvaTaTa“. 

da amas ara Tu ÃelosanTagan morTmeulisa iqmodis,  anu 

Tu saWurWliT,  aramed ÃelTa TÂsTa nadirebulisa. ro-

melTagani TÂssa moZRuarsa iovanes misca odesme drahkani,  

viTar ocdaoTxi aTasi,  raTa ganuyos glaxakTa. da eseca 

mciredi mravlisagan Tqmad SeuZlebel.

 xolo ganaTavisuflna ara monasterni oden da lavrani 

mosakargveTa maWirebelTagan,  aramed xucesnica samefosa 

Sina missa yovlisa Wirisa da begrisagan,  raTa Tavisufal-

Ta saRmrTo msaxureba miupyran RmerTsa. 

 xolo amaT Tana ra odenni eklesiani aRaSenna,  raodenni 

Ãidni mdinareTa sastikTa zeda,  raodenni gzani,  sawyinod 

savalni,  qva-fenil yvna,  raodenni eklesiani,  warmarTTagan 

Seginebulni ganwmidna saxlad RmrTisad,  raodenni naTe-

savni warmarTTani Svilad wmidisa embazisad moiyvanna da 

Seawynarna qristesa,  da dadva misTÂs umetesi moswrafe-

ba,  raTamca yoveli sofeli mostaca eSmaksa da SeasakuTra 

RmerTsa,  romliTa miiRo madli mociqulobisa viTarca pa-

vle da viTarca didman kostantine.

 sxuaTave keTilTa Tana aqunda eseca,  rameTu slvaTa Sina 

TÂsTa samefoTasa simravliTa spaTaTa da simaliTa slvisaTa 

ver advilad miemTxueodian moCivarni da daWirebulni da mim-

Zlavrebulni. ganaRa vieTRame romelTa saWirod uÃmdis gan-

kiTxva da Sewevna mefobrivi,  nu ukue da vinme aRvidis borcusa 

zeda rasme gzisa maxlobelsa,  anu kldesa gina Tu xesa,  viTar-

ca zaqe. ukeTu oden epovis eseviTari rame,  da muniT sacnaur 

yvis Wrtinva TÂsi,  amisTÂs daedginnes kacni marTlad mcno-

belni da ganmkiTxvarni moCivarTani romelTa mier miiRebdes 

kurnebasa. mravalgzis gÂxilavs igi damaltobelad RawuTa 

TÂsTa cremliTa xilvasa zeda TÂTosaxeTa senTa mier ganc-

dilTasa da xilvad saZnaurTa,  romelni SeemTxuevian miun-

dobelTa amaT da ubadrukTa ÃorcTa,  romelTa zrdis sxuaTa 

umetes queyana quTaTisisa. vin aRricxunes tyueni,  romelni man 

ganaTavisuflna da romelni uku moiÃsnna TÂsTa yivCayTagan 
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(liturgiczne), pełny zbiór ksiąg kościelnych i paramenty kościelne 
z czystego złota.
 I jeszcze, kto może zliczyć codzienne jałmużny, które w tajemnicy 
przekazywał własnoręcznie, oprócz Ojca Niebieskiego, który jawnie za 
nie odpłaca? Miał on mały trzos, (który) – napełniwszy w dzień drach-
mami,41 dla pewności swoją własną ręką – wieczorem przynosił pusty, 
z radością w sercu i na twarzy; czasami bywało, że rozdawał tylko poło-
wę, a innym razem nie spotykał nikogo, (więc) taki pełny trzos przekazy-
wał na przechowanie do następnego dnia i mówił wzdychając: „Dziś nie 
zdołałem odpłacić się Chrystusowi, ponieważ pokonały mnie moje grze-
chy”. Wszystko to oddawał nie z tego, co wypłacali mu urzędnicy, czy ze 
skarbu, ale z tego co, zdobył własnoręcznie. Z tych (pieniędzy) pewnego 
razu dał swojemu spowiednikowi dwadzieścia pięć tysięcy drachm, aby 
(ten) rozdał je biednym. I to również jest mały fragment tego, o czym 
można by opowiedzieć.
 Nie tylko klasztory i pustelnie uwolnił od gnębiących ich zarządców 
(poborców), ale i wszystkich duchownych w swoim cesarstwie (uwolnił) 
od wszelkich powinności i trosk, aby w spokoju mogli wykonywać świę-
tą służbę przed Bogiem.
 W dodatku ileż to kościołów pobudował, ile wzniósł mostów na wiel-
kich rzekach, ile trudnych do przejścia dróg wyłożył kamieniem, ile ko-
ściołów zbezczeszczonych przez pogan oczyścił, zamieniając je w domy 
Boże, ile pogańskich plemion doprowadził do tego, że stały się one dzieć-
mi świętej chrzcielnicy i przyjął ich na łono Chrystusa. Najwięcej starał 
się, aby odciągnąć cały świat od diabła i oddać go Bogu, czym zyskał 
sobie apostolską łaskę – jak Paweł i jak Wielki Konstantyn.
 Obok innych cnót miał on jeszcze i tę: o ile podczas jego wypraw 
po cesarstwie z powodu wielkiej liczby swoich wojsk i szybkości prze-
mieszczania się ciężko było podejść do niego proszącym, cierpiącym 
i pognębionym; niektórzy z nich potrzebowali sądu i królewskiej pomo-
cy, wchodzili więc na wzgórze w pobliżu drogi, na skałę lub na drzewo 
jak Zacheusz – jeżeli znajdowali cokolwiek podobnego – i stamtąd wy-
krzykiwali swoje skargi. Z tej przyczyny byli dla nich wyznaczeni ludzie, 
którzy dochodzili do prawdy i umieli rozważyć (racje) skarżących się, 
aby na swe skargi uzyskiwali bogobojny osąd. Wiele razy oglądaliśmy 
jego oczy zroszone łzami, gdy widział cierpiących z powodu różnych 
chorób i dolegliwości, które dotknęły zawodne i żałosne ciało – takich 
ludzi najwięcej wydaje kraj Kutatisi. Kto może zliczyć jeńców uwol-
nionych przezeń i wykupionych (z jego staraniem swoich Kipczaków?) 
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fasiTa. vin jerovnad warmoTqunes pativis pyrobani monazon-

Tani,  simdabliT SemTxuevani da mokiTxvani,  da siyvaruliT 

Sewynarebani maTni,  TÂToeulisa niWni da saÃmarni,  romliTa 

uzrunvel yvnis yovelTa saWiroTagan.

 xolo aqunda amas yovlad brZensa mefesa saqmed eseca,  

romliTa umetes yovelTa saSiSad sazarel iyo yovel-

Ta,  rameTu RmrTisa mier iyo mis zeda niWi ese da saqme 

yovlad sakÂrveli. Aara-ra Sorieli arca samefoTa Sina 

misTa,  arca laSqarTa Sina misTa myofTa kacTa,  didTa da 

mciredTa,  saqme qmnili,  keTili gina sityua boroti Tqmu-

li  ara-ra daefarvoda yovladve,  aramed raodenca vis 

farulad eqmnis anu Tu eTqÂs,  yovelive cxad iyo winaSe 

missa vidremdis gulis sityuanica da mogonebani vieTnime 

miuTxrnis maT,  romelTa zarganÃdil yvnis. da monazonTa 

ganSorebulTa senakTa Sina maTTa qmnilni Ruawlni da saT-

noebani uwyodnis cxadad,  da siSore gzisa vidre eklesiam-

de zomiT icodis da moTminebisaTÂs aqebdis da natridis. 

Anu amas eZieb,  mkiTxvelo,  Tu viTar iqmneboda ese,  aramed 

amas cnobda Tu ra sargebeli povis amaT mier. rameTu ara 

Tu cudad radme da gansakiTxavad sagiobelTa saqmeTad,  anu 

sakicxelad vieTTaTÂsme iqmodis: nu iyofin ese warved! 

 aramed didni saqmeni da friad saswarfoni warmarTna 

amiT,  da mravalTa keTilTa mizez iqmna ese: pirvelad or-

gulebasa,  da zakuasa,  da Ralatsa rasame vervin didTa anu 

mcireTagani ikadrebda mogonebadca,  ara Tu Tqmad visda,  

arca Tu meuRlesa da cxedreulsa TÂssa Tana,  anu moyuassa 

TÂssa,  gina yrmaTa TÂsTa Tana,  vinaTgan ese mtkiced uwyoda 

yovelman kacman,  romel piriT aRmoslvasave Tana sityÂsasa 

sacnaur qmnil ars ueWuelad winaSe mefisa. da mravalni gan-

patiJebulca iyvnes da mxilebul ese viTarTaTÂs. amisTÂsca 

ver odes vin ganizraxa Ralati raÁTurTiT dReTa misTa,  

aramed iyo yovelTagan sakrZalav da sarido.

 da kualad mRvdelT-moZRuarTa,  mRdelTa da diakonTa,  

monazonTa da yovelTa kacTa eseve saqme eqmna wesiere-

bad da gzad yovelTa saTnoebaTa mimarT. rameTu SiSiTa 

misiTa ver ikadrebian uwesod slvad,  vinaTgan uwyodian 

ara-ras dafaruloba winaSe missa,  da mis mier qeba saT-

noebisa,  da Zageba arawmidaTa da uwesoTa saqmeTa. rame-

Tu verca msoflio vinme da verca moqalaqe ver mÃedari 

da ver romeli pativi da asaki ikadrebda  gandrekilad 

slvad: rameTu yovelTa kacTa iyo wesiereba,  yovelTa ka-

non,  yovelTa patiosneba,  da TÂT maT meZavTaca yovelTa 

krZaluleba,  yovelTa SiS da mmarTebel gzaTa saRmrToTa 

da mSÂdobisaTa. 
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jego staraniem z rąk Kipczaków! Kto może należycie opisać, jak wiele 
czci oddał on mnichom, z jaką pokorą spotykał i witał i z jaką miłością 
ich przyjmował! Kto zliczy dary i wszelkie pożytki wydawane każdemu 
z nich, zapewniające im wszystkim, co im niezbędne?
 Miał ten wszechmądry król również cechę, przez którą był najstrasz-
niejszy i najbardziej groźny dla wszystkich; Bóg dał mu ten dar,  cechę 
nadzwyczaj dziwną: nic – (nawet) rzecz dobra czy zła, dokonana daleko 
lub w jego królestwie, wśród wojsk, przez wielkiego lub małego, słowo 
wypowiedziane przez kogokolwiek – nie mogło być przed nim ukryte; 
wszystko, co było zrobione lub powiedziane potajemnie, było dla niego 
jawne, do tego stopnia, że niekiedy życzenia i zamierzenia niektórych lu-
dzi sam za nich wypowiadał, wprawiając ich tym w przerażenie. Wiedział 
o bohaterstwie mnichów pustelników i cnocie, jakiej dowiedli w swoich 
celach, znał również co do piędzi długość drogi do kościoła, chwalił cier-
pliwych i dogadzał im. Czytelniku, nie próbuj dowiedzieć się, jak to się 
stało! Pojmij jednakże, jaką korzyść czerpał król z tego; robił to bowiem 
nie na próżno i nie po to, żeby komukolwiek czynić wyrzuty za haniebne 
czyny, ani nie dlatego, żeby potępiać – (niechaj to nas omija?) poniechaj 
takiego rozumowania! 
 Ale dzięki temu dokonał on wielkich i nadzwyczaj ważnych czynów, 
co stało się przyczyną wielu dóbr: po pierwsze, nikt – ani wielki, ani 
mały – nie śmiał nawet pomyśleć o knowaniach i zdradzie, tym bardziej 
powiedzieć o tym komukolwiek, nawet żonie dzielącej z nim łoże, czy 
swojemu przyjacielowi, czy też dzieciom swoim; ponieważ każdy do-
brze wiedział, że każde słowo, gdy tylko wyszło z jego ust, na pewno 
w tym samym momencie stawało się wiadome królowi; wielu zostało 
zdemaskowanych i ukaranych z powodu takich (słów). Dlatego za jego 
życia nikt nie organizował przeciw niemu zmowy i nikt nie zamierzał go 
zdradzać, ale wszyscy się go strzegli i bali.
 I jeszcze: dla wszystkich arcypasterzy, duchownych, diakonów, mni-
chów i wszystkich ludzi ta jego cecha stała się prawem i drogą do wszel-
kich cnót. Bojąc się go, nie śmieli chodzić nieprawymi ścieżkami, po-
nieważ wiedzieli, że niczego nie można przed nim ukryć; wiedzieli, jak 
wychwala on cnoty i jak potępia niecne i niegodziwe czyny. Nikt – ani 
mieszkaniec wsi, ani miasta, ani żołnierz, ani wyróżniony jakimkolwiek 
tytułem lub stanowiskiem – nie śmiał iść nieprawą ścieżką; i dla wszyst-
kich był ład prawny, dla wszystkich – sprawiedliwość, dla wszystkich – 
uczciwość; nawet rozpustni strzegli się, i wszystkich strach kierował na 
drogi bogobojności i pokoju. 
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 ese didni saqmeni,  RmrTisagan oden SesaZlebelni,  

esreT advilad warmarTna amiT,  viTarca vervin advil 

warmarTis egreT. amisTÂsca SiSi didi da zari misi gani-

Tqua kideTa queyanisaTa,  da gankrTes yovelni mkÂdrni 

queyanisani. 

 xolo Semokrba odesme winaSe mefisa naTesavi gularZni-

li,  yovlad borotTa somexTa episkoposebi da monasterTa 

maTTa winamZRurebi mravali friad romelni azmnobdes Ta-

vTa TÂsTa miwevnad Tavsa yovlisa swavlulebisa da mecnie-

rebisasa da moaÃsenes,  raTamca yo brZanebiTa misiTa kreba 

da yvesmca sityÂs geba da gamoZieba sjulisa: ukeTu iZli-

vnen somexni da iqmnen TanaerTÃma sjulisa da TÂsi sjuli 

SeaCuenon; xolo ukeTu sZlon somexTa,  eseoden miemadlos,  

raTa arRara gÂwoddeTo mwvalebelad da arca SeguaCueneb-

deT. 

 maSin mouwoda mefemanca ioanes kaTalikossa qarTlisa-

sa,  da mis queSeTa episkoposTa da meudabnoeTa,  da arsenis 

iyalToelsa,  Targmansa da mecniersa berZenTa da qarTvel-

Ta enaTasa,  da ganmanaTelebelsa yovelTa eklesiaTasa,  da 

sxuaTa mecnierTa da brZenTa kacTa. 

 yves ukue sityÂs-geba urTierTas ciskriTgan vidre cxra 

Jamamde da veras uZles daboloebad. rameTu iyo orkerZove 

Zlevis moyuareba oden da cud sityuaTa paeqroba: rameTu 

Sevidian SeuvalTa saqmeTa da Zniad gamosavalTa,  romeli- 

ese Seewyina mefesa da rqua maT: „Tquen,  mamano,  siRrmeTa 

sadame Sesrul xarT da ucnaurTa xedvaTa,  viTarca filo-

sofosni da Cuen vera ras uZlebT cnobad viTarca uswa-

vlelni da yovlad msoflioni,  da Cuen vera-ras uZlebT 

cnobad viTarca uswavlelni da yovlad msoflioni da ese 

sacnaur ars Tquenda,  rameTu me Sors var swavlulebasa 

da mecnierebasa,  viTarca mxedrobaTa Sina aRzrdili. ami-

sTÂsca uswavlelTa da litonTa da martivTa mier sityuaTa 

gezraxo Tquen“. 

 ese ra Tqua,  iwyo maTda mimarT sityuaTa Tqmad,  romelsa 

RmerTi moscemda ueWvelad pirsa missa. ese-odenTa igavTa da 

saxeTa winadaudebda,  aÃsnaTa sakÂrvelTa mier wina daud-

gromelTa da ucilobelTa,  romliTa daanTqna,  viTarca me-

gÂptelni,  da dauyo piri maTi da upasuxo yvna da yovlad 

usityuel,  viTarca odesme didman basili aTinas Sina. 

 ese mwavelebelni da eseoden zargaÃdil yvna da yovladu-

Rono,  romelTa aRiares cxadad Zleuleba TÂsi amisTa oden 

metyuelTa viTarmed“ „Cuen,  mefeo,  mowafe guegone amaT mo-

ZRuarTa TquenTa,  garna,  viTar vxedavT,  Sen same xar moZRu-

ari moZRuarTa,  romlisa brWalsa ver mimwuTar arian ege 
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 Dzięki temu wielkich czynów na miarę sił samego Boga dokonywał 
on tak lekko jak nikt inny nie mógłby (dokonać) nawet łatwych czynów. 
Dlatego wielki strach i drżenie przed nim rozprzestrzeniły się po krańce 
ziemi i drżeli (przed nim) wszyscy mieszkający na ziemi.
 Zebrał się pewnego razu przed królem knujący lud – biskupi arcyzłośli-
wych Ormian i liczni przeorzy ich klasztorów, którzy pewni siebie uważa-
li, że dosięgli szczytów wszelkiej uczoności i poznania. Zdawszy sprawę 
królowi, (poprosili go), aby na podstawie jego nakazu zwołać sobór celem 
rozpatrywania i badania (kwestii) wiary. Przy tym (mówili oni), że jeśli 
zostaną zwyciężeni (przekonani argumentami) – staną się ich współwy-
znawcami i przeklną swoją wiarę, jeżeli natomiast wygrają, (mówili oni), 
to niech będzie im okazana chociaż taka łaska: „W przyszłości nie będzie-
cie uważać nas za heretyków i przeklinać” – i nic więcej oprócz tego.
 Wtedy król wezwał Ioana, katolikosa Kartlii, i podwładnych mu 
biskupów, pustelników, Arsena z Ikalto – tłumacza znającego język 
grecki i gruziński i nauczyciela wszystkich kościołów – oraz innych 
uczonych i mądrych mężów. 
 Dyskutowali ze sobą od świtu do godziny dziewiątej wieczorem 
i nie byli w stanie zakończyć dysputy, ponieważ z obu stron było tylko 
dążenie do uzyskania przewagi (nad przeciwnikiem) oraz próżność – 
zapuszczając się w nieprzebyte gęstwiny sporu, nie znajdowali wyjścia. 
Znudziło to króla i rzekł im: „Wy, ojcowie, jak fi lozofowie, zagłębiacie 
się w jakieś odmęty i widzenia nie do poznania, my zaś, będąc nieuczo-
nymi i ludźmi całkowicie świeckimi, nie możemy niczego zrozumieć. 
Wiecie, że daleko mi do uczoności i nauki, jako (żem) człowiek wycho-
wany do spraw wojennych; dlatego z wami będę rozmawiał nieuczony-
mi, prostymi i przystępnymi słowami”.
 Powiedziawszy to, zaczął mówić do nich słowami, które niewątpli-
wie wkładał mu w usta sam Bóg. Ileż (proponował im) przypowieści, 
przykładów, poglądów z niezaprzeczalnymi i niezbitymi objaśnieniami, 
którymi pogrążył ich w otchłani, jak (Bóg pogrążył) Egipcjan (w Morzu 
Czerwonym) – tak, że zamknął im usta, zmuszając ich do milczenia 
i pozbawił ich mowy, jak kiedyś z podobnymi heretykami postąpił wiel-
ki Bazyli w Atenach. 
 Tak ich wystraszył, pozbawiając wszelkiej możliwości obrony, że 
oni, uznawszy się jawnie za zwyciężonych, powiedzieli tylko: „My-
śleliśmy, że jesteś uczniem tych swoich nauczycieli, jednak jak widzi-
my, (to) Ty zaiste jesteś nauczycielem nauczycieli, któremu do pięt 
nie dorastają wasi samozwańczy nauczyciele”. Tak, wielce narzekając 
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moZRuar sagonebelni Tquenni“. da esreT friad mabralobel-

ni Tavisani miiqces sircxÂleulni,  arRara odes mkadrebelni 

amisni odesca. 

 xolo arian vinme mabralobelni mefisani jereTca eseoden 

mWirsed moqalaqobisa damolaSqreobisaTÂs da mÃedrobaTa mi-

sTa ganusuenebelisa mimoslvisaTÂs da daWirebisa,  viTarmed: 

„arca mSÂldi Tavs idebso maradis gardacmulobasa,  arca Zali 

orRanosa maradis gansxirpulobasa,  rameTu Jamsa Ãmarebisa 

maTisasa TiToeuli maTi uÃmar ipovoso“. da eseviTarTa ugio-

blisa misTÂs da yovlad umizezosa ityÂan.

 garna ismineT eseviTarTa maT pirvelad ese,  rameTu sa-

mefo afxazeTisa mcire hqonda moklebuli,  da mcire iyo,  

da tyueobaTa da zemoÃsenebulTa WirTagan mcire gundi 

mÃedrobisa da iginica dajabnebulni,  mravalgzis mterTagan 

sivltoliTa ucxeno da usaWurveloni,  da TurqTa mimarT 

wyobisa yovlad umecarni da friad moSiSni. ukeTumca ese-

oden uwyinoTa laSqrobiTa da mcired-mcired brZoliTa da 

swavliTa guarianad da Ronierad winaZRomiTa,  da mraval-

Ta ZlevaTa mier moguarebiTa ara ganewuarTnes spani TÂsni,  

da ganekadniernes wyobaTa mier mÃneTa,  qebiTa da niWTa 

micemiTa,  xolo jabanTa sadedoTa STacumiTa da kicxeviT 

ZagebiTa,  aramca moeRona,  vidremdis spaTa Soris misTa 

yovlad ara ipoveboda jabanad zraxuli,  raTamca eqmnnes 

eseodenni Zlevani,  anu raTamca eqmnnes da aRexunes eseoden-

ni samefoni? nu ukue ZiliTa anu adgilTa mwuanvilovanTa 

zeda mosmurobiTa da gancxromiTa da maCuknebelTa saqmeTa 

SedgomiTa; ara esreT,  ara,  aramed arca aleqsandre qmna 

esreT. rameTu pirvelad mamulisa TÂsisani Sekribna da miT 

daipyrna dasavlisani evropi,  italia,  romi da afrikeTi,  

da maTiTa wartanebiTa daipyra egÂpte,  Sesrulman karqe-

doniT,  da mier egÂptiT palestine da finike,  da kilikiasa 

TÂsad Semqmneli,  winaganewyo darioss. da raJams sparseTi 

moirTo,  maSinRa sZlo piros hindusa,  da egreTRa amiT 

yovliTa movlo yoveli queyana; da qmna,  ra igi qmna; Tu ara 

qarTvelTa oden spiTa vercaras aleqsandre iqmoda kargsa,  

da Tumca daviTs sparsTa hqoneboda mefoba,  anu berZenTa 

da hromTa Zali,  anu sxuaTa didTa samefoTa,  maSinmca gena-

xnes naqmarni misni,  uaRresni sxuaTa qebulTani. 

 xolo vTqua meoreca mizezi amisve pirisa,  vinaTgan naTe-

savi qarTvelTa orguli buneba ars pirveliTganve TÂsTa 

ufalTa. rameTu,  raJams gandidnen,  gansuqnen da dideba poon 

da gansueneba iwyeben ganzraxvad borotisa,  viTarca mo-

gÂTxrobs Zveli matiane qarTlisa da saqmeni aw xilulni. da 

ese man ubrZnesman yovelTa kacTaman keTilad sadme uwyoda. 
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na siebie, wrócili do siebie, nigdy więcej nie ośmielając się na cokol-
wiek podobnego.
 Jednak są ludzie nadal obwiniający króla z powodu jakże upartego 
prowadzenia wojen, nieustannego przemieszczania wojsk oraz z powo-
du doświadczanych przez nich ciężarów. Mówią: „Nawet cięciwa łuku 
nie może być wiecznie naprężona, a struna instrumentu muzycznego – 
wiecznie nastrojona, ponieważ w potrzebie każda okaże się niezdatna”. 
I tak mówią o Nim, człowieku nienagannym i niewinnym!
 Niechaj posłuchają tacy ludzie najpierw tego: wskutek wymienionych 
wyżej klęsk królestwo Abchazji dostał on zmniejszone. (Miał) nieduży 
oddział żołnierzy, i to niezdolny do walki, ponieważ stchórzywszy wielo-
krotnie uciekali oni przed wrogami i nie mieli ani koni, ani broni; w ogóle 
nie umieli walczyć z Turkami i byli bardzo bojaźliwi. Gdyby on podobny-
mi nieustannymi pochodami i częstymi bojami, pouczeniami, rozumnym 
i zręcznym przewodnictwem, osiągnięciem wielu zwycięstw nie nauczył 
swoich żołnierzy być śmiałymi w boju, chwaląc i obdarowując odważ-
nych, tchórzy zaś ubierając w kobiecą szatę i potępiając ich z wyrzutami, 
dotychczas nie osiągnąłby tego, że wśród jego wojsk nie został nikt, kogo 
można by nazwać tchórzem – czy mógłby odnieść tyle zwycięstw lub opa-
nować tyle królestw? (Czy można było dokonać wszystkiego tego), odda-
jąc się snu lub ucztując na kwitnących łąkach, rozkoszując się i zajmując 
się sprawami pozbawiającymi człowieka męstwa? Nie, nie! Przecież sam 
król (Aleksander) tak nie postępował. Zebrawszy bowiem najpierw ludzi 
ze swoich ziem, podbił z nimi (kraje) zachodnie: Europę, Włochy, Rzym 
i Afrykę. Potem z ich pomocą opanował Egipt, wszedłszy przez Kartaginę, 
i z Egiptu – Palestynę i Fenicję. I opanowawszy Cylicję, zaczął walczyć 
z Dariuszem. Gdy przyłączył do swoich posiadłości Persję, dopiero wtedy 
starł się z Pyrrusem Indyjskim. Ze wszystkimi nimi obszedł on cały świat 
i dokonał to, czego dokonał. Inaczej, z tylko jednym wojskiem gruzińskim 
nawet sam Aleksander nie byłby w stanie zrobić nic dobrego. Jeśli Dawid 
byłby królem Persów lub miał wojska Greków i Rzymian lub innych wiel-
kich monarchii, to widzielibyście dokonane przez niego czyny i czyny 
innych wychwalanych (wodzów)!
 Opowiem o innej przyczynie podobnego zachowania: ród Gruzinów ze 
swej natury nie jest wierny swoim władcom. Gdy okrywają się oni chwałą, 
nabierają tuszy i buty; gdy osiągają szacunek i spokój, zaczynają knuć (zło), 
jak opisuje stara kronika Kartlii i (porywają się na) czyny, które widoczne 
są obecnie. (Wszystko) to on, najmądrzejszy z ludzi, znał zaiste doskonale; 
dlatego nigdy nie dawał im czasu wolnego, aby nie knuli złych zamiarów; 
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amisTÂsca araodes moacala amisad ganzraxvad,  anu gansuene-

bad,  anu Sekrebad da qesad rasame ese viTarsa. aramed saqme-

Ta,  romelTa iwyo qmnad,  gaasrulnaca maRlad da Suenierad. 

Nnu ukue da lomsaca abralon egeviTarTa,  rameTu ara ci-

damtkavlurad ixedavs,  arca kuernaulad krTebis. 

 kualad sxuasa bralobasa SemoiReben metyuelni esreT: 

„Seiyuarnis vinme da ganadidnis vinmeo,  da kuald mo-

iZulnis vinme da daamcirniso,  ese aRamaRlis da ese da-

amdabliso“. aha usamarTloebasa,  ugunurebasa! amisTÂs 

abraleba,  rameTu kaci miwisagani RmerTsa emsgavsa rom-

liTaca saqmiTa? vin ixila ese saukuniTgan,  Ä kaco? ami-

sTÂs rad ara RmerTsaca abraleb,  ugunuro,  amasve esreT 

moqmedsa? anu ara xuTTa qanqarTa aT-myofelsa miscnaa 

aTni qanqarni? anu ara erTisa damflvevlsa mouRo igica 

da misca aTTa zeda meTerTmeted? 

 anu rasaTÂs qadagebul arian samoTxisa Suebani da 

sasufevelisa netarebani RmrTisa nebis myofelTaTÂs 

WeSmaritad,  xolo saSinelebani urCTa da uRirsTaTÂs? 

ukeTu mefeman erTgulni frTxilni da axovanni, nacvlad 

orgulTa,  jabanTa da uRirsTa,  adidnes,  ra usamarTlo 

qmna? nu ukue duxWirmanca abralos sarkesa,  rameTu saxe 

misi cxadad uCuenis: uÃmarni da uRirsni nu mas,  aramed 

TavTa TÂsTa abralebden. ukeTu ara,  vin iyo esoden mar-

Tlad aRmWonel saqmeTa da mcnobel viTarebasa kacisasa,  

romlisa aCrdilsa Sekrebul iyvnes erni,  tomni da enani,  

mefeni da Ãelmwifeni ovseTisa da yivCayeTisani,  somxe-

Tisa da frangeTisani,  Sarvanisa da sparseTisani,  xilvi-

saebr nabuqodonosorisa: vxedevdo,  ityÂs,  xesa Soris 

queyanisa simaRled cisa miwdomasa,  da rtoTa misTa ki-

dedmde queyanisa. furcelni misni Suenier,  da nayofi misi 

friad da sazrdeli yovelTa mis Soris. que-kerZo missa 

daimkÂdres mÃecTa queyanisaTa,  da Soris rtoTa misTa 

mkÂdroba yves mfrinvelTa cisaTa,  da misgan izrdeboda 

yoveli Ãorcieli“.

 aha esera,  saxe ara umsgavso,  aramed friadca TanaSety-

uebuli Cuenisa TÂTmpyrobelisa,  da yovlad gamomsaxveli 

sityÂT saqmeTa TualTa CuenTa xilulTa. rameTu sitkbo-

ebisa,   saxierebisa da sibrZnisa misisa xilvad wyurielni 

kidiT queyanisaT Semokrbebodes winaSe missa. vin iyo ezom 

tkbil SemTxuevaTa Sina,  vin satrfialo zraxviTa da sasu-

rvel dumiliTa,  igive Suenier xatiTa,  uSuenieres morTu-

lobiTa guamisaTa,  Sewyobil anagebiTa da axovan taniTa,  

Zlier ZaliTa,  uZlieres simaxÂliTa,  saWadel RimiliTa,  

usawadeles mWmunvarebiTa,  madlier xedviTa,  sazarel lo-
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nie dawał im spokoju ani możliwości zbierać się razem, aby (nie) robili 
czegoś podobnego. Sam natomiast rozpoczęte przez siebie sprawy kończył 
w najlepszy sposób i wspaniale. Czy podobni (ludzie) będą winić lwa za to, 
że nie rozgląda się wokół jak małpa i nie drży jak kuna! 
 Przedstawiali jeszcze inne oskarżenia, mówiąc: „Umiłowawszy kogoś, 
wywyższa go; znienawidziwszy kogoś, umniejsza; jednego wywyższa, 
a drugiego poniża”. Oto niesprawiedliwość, oto niezrozumienie! Dlatego go 
oskarżasz, że powstały z prochu człowiek upodobnił się do Boga jakimikol-
wiek czynami? Kto to widział, człowiecze? Głupcze, dlaczego nie obwiniasz 
samego Boga, działającego w ten sposób? Czyż nie on dodał dziesięć talen-
tów temu, kto pomnożywszy pięć talentów, przekształcił je w dziesięć? A czy 
temu, kto zakopał jeden talent w ziemi nie odebrał Bóg tego jednego i nie 
oddał (tamtemu) jako jedenastego ponad tymi dziesięcioma?
 Po co obiecano rajskie uciechy i rozkosze Królestwa Niebieskiego tym, 
którzy wypełniają wolę Bożą, a męki Gehenny – niepokornym i niegod-
nym? Czyżby król – wywyższając wiernych, czujnych i bohaterskich za-
miast niewiernych, tchórzy i niegodnych – postępował niesprawiedliwie? 
Czy potwór będzie obwiniać lustro za to, że dokładnie odzwierciedla jego 
oblicze? Niech niegodziwi i niegodni obwiniają nie jego, a samych siebie!
 Kto, jeśli nie on mógł tak trafnie zważyć wszystkie (okoliczności) spraw, 
kto tak znał istotę ludzką, jeśli nie ten, pod którego osłoną zbierały się narody, 
plemiona i języki, książęta i monarchowie Osetii, kraju Kipczaków, Armenii, 
ziemi Franków, Szyrwanu i Persji, podobnie jak w wizji Nabuchodonozora, 
który rzekł: „Widziałem drzewo pośrodku ziemi, sięgające wysokością do 
nieba, i gałęzie jego do krańców ziemi, liście miało piękne i owoców było na 
nim mnóstwo i jedzenie było dla wszystkich. Pod nim zamieszkiwały polne 
zwierzęta, a w gałęziach jego gnieździły się ptaki niebieskie i z niego żywiły 
się wszystkie stworzenia”.
 Oto obraz – niewyróżniający się, ale w pełni odpowiadający nasze-
mu samowładcy, wyrażający słowami wszystko to, co widzieliśmy na 
własne oczy, ponieważ pragnąc ujrzeć jego dobroć, umiłowanie dobra  
i mądrość – zbieraliśmy się przed nim ze wszystkich krańców ziemi. Kto 
był tak dobrotliwy podczas spotkania, uprzejmy w rozmowie, pożądany 
w milczeniu? (Miał) On piękną twarz, jeszcze piękniejszą budowę ciała; 
zgrabny i potężny; silny potęgą, jeszcze silniejszy przez swoją zręczność; 
upragniony, gdy uśmiechnięty, jeszcze bardziej upragniony w smutku; 
miły wyglądem, straszny jak wywołujący przerażenie lew, mądry rozu-
mem, jeszcze mądrzejszy poprzez swoją przenikliwość, prosty z wyglą-
du, biegły w rządzeniu; groźny swoim spokojem, zasługujący na chwałę 
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mebr mkrTomelobiTa,  brZen cnobiTa,  ubrZnes gamorCeviTa,  

martiv saxiTa,  mralsaxe marTebiTa,  Semrisxvel myudroebi-

Ta,  maqebel ganmswavlelobiTa,  da arca erTsa keTilTagan-

sa SemaSToebel uzomoebiTa. maRal umaRlesTaTÂs da mda-

bal umdablesTaTÂs,  da TÂT maT mterTaganca sawadel da 

sayuarel saTnoebaTa misTagan SekdimebulTa. vina esreT 

miiRo erTica saTnoebaTagani,  viTar vin yovelTaganman Se-

ikriba yoveli srulebiT TiToeuli,  romel yovelTaTÂs 

SeuZlebel ars dakÂrveba oden,  araTu mibaZveba,  romliTa 

srul iqmna igi yovelsa Sina,  esreT ra aRsavse iyo navi 

ufasoTagan tÂrTTa saTnoebisaTa,  da arRara SemZlebel 

warslvad RadirTa.

 da aqunda yovliT-kerZo mSÂdoba da dawynareba samefoTa 

misTa. maSin didman man winaganmgebelman cxovrebisa Cuenisa-

man da yovlisave umjobesad Semcvalebelman gangebiTa miT,  

romeli man uwyis da ganawesebs JamTa da welTa CuenTa,  esreT 

ganago,  viTarca muSakman keTilman: raJams ixilnis Ãuvilni 

aRsavsed nayofiTa da queyanad dadrekilni,  iswrafis daunje-

ba maTi; da viTarca menaveman brZenman ganicadis ra navi TÂsi 

aRsavsed mravalferiTa tÂrTiTa,  miiswrafis navTsadgurad,  

raTa arara evnos soflisa amis mRelvarisa zRÂsagan.

 rameTu Jamsa zamTrisasa,  mSÂdobasa da dawynarebasa yovli-

sa samefosasa,  ara garegnad menakiduresa,  aramed saSual 

TÂsTa samefoTa adgilTa,  TÂT mis mierve winaT ganCinebulTa 

gansasuenebelad da misaZinelad,  viTarca hruliTa raTame 

SuenieriTa daiZina mamaTa TÂsTa Tana. da TÂT mebr ese kma 

ars sacnaur myofelad sakuTrebisa TÂsisa RmrTisa mimarT. 

rameTu mravalgzis mravalTa mizezTa da gansacdelTa sikudi-

lisaTa STavarda igi,  romelTagan mciredi mivsceT Txrobasa. 

rameTu nadirTa devnasa  Sina odesme muxrans waeqca cxeni,  da 

eseoden Seimusra,  romel sam dRe yovlad usulo mdebare iyo  

uZravad,  samSÂnvelisagan oden sacnauri cocxlad. da Semdgo-

mad sam dRe namtknarsa sisxlisasa aRmomyrelsa moeqca suli 

da sityua,  da ZliTRa aRdga cocxali. da eseviTari mravalg-

zis SeemTxÂa da RmerTman iÃsna sikudilisagan. 

 kualad cixesa romelsame brZodes qarTls,  da mefe karsa 

karvisa TÂsisasa dga,  perangiTa mosili oden,  Sua-dRe,  da 

cixiT vinme Semostyorca isari,  da hkra xatsa mTavarangelo-

zisasa,  romeli ekida yelsa,  oqrosa mcire,  da Zalman saRmr-

Toman ganarina mSÂdobiT. raoden-gzis yivCayTa TÂsTa gani-

zraxes Ralati,  da ganaCinnes kacni mÃneni,  romelnime ÃrmliTa,  

romelnime SubiTa,  sxuani isriTa; da ese ara erT da or,  gina 

sam,  aramed mravalgzis; da araodes miuSua „RmerTman kuerTxi 

codvilTa marTalsa mas zeda“,  arca odes „misca igi ÃelTa 
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poprzez swoją uczoność. I ani jednej ze swoich cech nie doprowadzał do 
przesady. Był wysoki z wyniesionymi do góry, pokorny – z najbardziej 
pokornymi; był miły nawet dla największych wrogów zawstydzonych 
jego cnotami, i był przez nich kochany. Czy jest ktokolwiek mający choć 
jedną cechę w tej mierze, w jakiej on zgromadził w sobie wszystkie? Kto 
posiadałby (w pełni) jedną ze wszystkich (cnót), gdy on posiadał w pełni 
każdą? Łódź w ten sposób przepełniona bezcennym ładunkiem cnót nie 
mogła już płynąć do Gadeire.
 I gdy w jego królestwie wszędzie panowały zgoda i pokój, wtedy 
wielki zarządca naszego życia, zmieniający wszystko na lepsze swoją 
wszystkowiedzącą Opatrznością, określającą nasze czasy i nasze lata, 
zarządzał na podobieństwo dobrego robotnika, który widząc pełne 
ziarna kłosy chylące się ku ziemi, spieszy się, aby je zebrać do swoje-
go spichlerza, oraz na podobieństwo mądrego sternika, który widząc, 
że jego statek wypełniony jest drogocennym ładunkiem, spieszy się 
do przystani, aby nie ponieść szkody przez niszczycielską burzę tego 
świata.
 I tak, zimową porą, gdy w całym królestwie panowała zgoda i pokój, 
w miejscu przygotowanym przez niego samego dla swojego odejścia na 
wieczny spoczynek – pośrodku królestwa, nie gdzieś na obrzeżu – usnął 
jakby pięknym snem ze swoimi praojcami. I wystarczy tego, aby pokazać 
jego bliskość z Bogiem, bo wiele razy i z wielu przyczyn znajdował się w 
śmiertelnym niebezpieczeństwie. Opowiemy o kilku takich wypadkach: 
kiedyś w Muchnari, gdy tropił zwierzynę, jego koń upadł, a on tak się 
poobijał, że trzy dni leżał zupełnie bez ruchu nieprzytomny; tylko oddech 
świadczył o tym, że żyje. Dopiero po trzech dniach od tego, gdy wy-
pluł skrzep krwi, odzyskał świadomość i mowę, i z trudem wstał żywy. 
Podobne wypadki przydarzały mu się wielokrotnie, ale Bóg chronił go 
przed śmiercią.
 I jeszcze: gdy walczyli o pewną twierdzę w Kartlii, król 
w południe stał przed wejściem do swojego namiotu, ubrany tylko 
w koszulę. Ktoś z twierdzy wystrzelił z łuku i strzała trafi ła w małą 
złotą ikonę Archanioła, która wisiała na jego szyi i siła Boga urato-
wała go. Ileż razy planowali zdradę jego Kipczacy: posyłali do niego 
odważnych ludzi, jednych – z mieczami, innych – z kopiami, a jeszcze 
innych – ze strzałami. Miało to miejsce nie raz, i nie dwa, i nie trzy, 
ale wiele razy. Jednak nie postawił Pan berła niecnych nad losem bo-
gobojnych i nie oddał go w ręce tropicieli. Choć wiele razy, śledząc 
Turków, zostawał sam, bez zbroi, zawsze ręka Najwyższego chroniła 
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meZiebelTa“ misTasa,  daRaTuUmravalgzis devnasa TurqTasa 

marto daepyris anu usaWurvelo,  garna yovelsa Sina Ãeli igi 

zegardmo farvida mdevarTa misTagan,  aramed yovladve da 

yovelsa Sina saqmesa missa iyo bednier da sÂan,  da madliTa 

aRsavse.   

 egreTve Jamsa Sina Sueniersa da jerovansa mouwoda 

RmerTman Semyuarebelsa TÂssa da maradis mosurnesa sama-

radisod mefobad winaSe missa. da arRara miuSva mravalJam 

sjad da daWirvad samsxemosa amas kedarsa Sina mkÂdrobiTa,  

da ÃorcTa amaT que-damzidvelTa mier Sekrvad sulsa go-

neba-qmnulsa,  arca ganxrwnadiTa gÂrgÂniTa da porfiriTa,  

viTarca sizmriTa da naocniTa,  umravlesad mRerad,  aramed 

nandÂl WeSmaritiTa da mtkiciTa warudinebeliTa da samara-

disoTa. sada TÂT igi bunebiT RmerTi meufebs madliT Rmer-

T-qmnilTa zeda,  mun aRiyvana mis Tana mefobad,  uxrwneliTa 

da brwyinvaliTa gÂrgÂnTa da porfiriTa Semkuli sada igi 

aw mkÂdr ars da iqcevis naTelsa Sina RmrTaebisasa. 

 rameTu iyo maSin Tue ianvari ocdaoTxi da dRe SabaTi,  

odes qronikoni iyo samas ormocdaxuTi,  xolo weliwadni 

misni SobiTganni ormocdacametni. xolo mefobda ocdaTe-

qusmet wel da viTarca pirvelman daviT solomoni,  amanca  

TÂsTa ÃeliTa dasua saydarTa TÂsTa Ze TÂsi dimitri,  saxe-

liT oden cvalebuli maradRe gardamonasaxi,  yovliTurT 

msgavsi mamulTa ZirTa,  da daadga Tavsa Sueniersa gÂrgÂni 

qvaTagan patiosanTa,  vityÂ ukue saTnoebaTa mamulTa,  da 

Searta welTa ZlierTa maxÂli,  eha rabam sÂanad Ãmarebuli,  

da Semosa porfiri mklavTa lomebrTa da tansa axovansa. 

da dauloca cxovreba warmarTebuli da gangrZoba dReTa 

bednierobiT,  Tayuaniscemad misa mefeTa queyanisaTa da 

yovelTa warmarTTA monebad misa,  gamobrwyinvebad dReTa 

misTa simarTle da mravali mSÂdoba da esreT gancvala qu-

ena moqalaqeoba zenad sufevad romlisa mkÂdrni ganÃsnil 

arian SromaTgan da oflTa da zrunvaTa,  da mun mefobs 

simdidreTa maT zeda,  romelni Sina wargzavnna,  saunjeTa 

maT maRalTa da mparavTagan uSiSTa dalevnisa da moklebi-

sagan,  qalaqsa mas,  romlisa Sueniereba ara uxilavs Tualsa 

sxeuliansa da romlisa brwyinvaleba vera aRvals gulsa 

Ãorcielsa,  verca sasmeneli daitevs smenilsa. rameTu mun 

ars Sueba da sixaruli,  romelsa ara aqus mwuxareba da 

simdidre,  romelsa ara Seudges siglaxake da mxiaruleba,  

romelsa ara gankueTs urva da mefoba,  romelsa ara aqus 

aRsasruli,  da mun ars cxovreba,  romelsa ara SeamRurevs 

sikudili.

cxovreba mefeT-mefisa daviTisi
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go przed prześladowcami; i był on zwycięski, szczęśliwy i pełen łaski 
Bożej we wszystkich swoich czynach.
 W podobny sposób, w piękny i godny po temu czas wezwał Bóg 
umiłowanego swojego, chcącego zawsze przed nim rządzić przed Jego 
Boskie oblicze i nie dał mu długo sądzić się i cierpieć w obcych kra-
jach, nie pozwolił obciążającemu ciału skuwać oświeconej duszy, ani 
beztrosko, jak w widzeniach sennych i marzeniach, (cieszyć się) nie-
trwałą koroną i purpurą porfi rem, ale wprowadził go do rzeczywiście 
prawdziwego i trwałego, nieprzemijającego i wiecznego (królestwa), 
gdzie sam jednorodzony Bóg rządzi nad ubóstwionymi (w) Jego raju, 
gdzie On (Dawid) teraz mieszka, przebywając w boskim świecie.
 Był miesiąc styczeń, dwudziestego dziewiątego, sobota. W chroniko-
nie był rok trzysta czterdziesty piąty,61 lat od urodzenia miał pięćdziesiąt 
trzy, panował trzydzieści sześć lat. I jak pierwszy Dawid Salomona, tak 
i on własnoręcznie wprowadził na tron swojego syna Dymitra, różniącą 
się od niego tylko imieniem latorośl, który (to Dymitr) był jego uosobie-
niem, we wszystkim podobny do swoich przodków. Włożył on na jego 
piękną głowę wieniec z kamieni szlachetnych – cnót odziedziczonych po 
przodkach i opasał go potężnego mieczem – o ile sukcesów przyniósł on 
jemu! – i odział porfi rem bohaterów i lwu podobnych i pobłogosławił go 
na szczęśliwe życie i następne dni w szczęściu, aby kłaniali się mu kró-
lowie ziemscy i wszystkie narody kłaniały się jemu, aby świeciły w jego 
dni świątobliwość i dostatek pokoju. I tak zamienił on ziemski żywot na 
królestwo niebieskie, w którym przebywają ludzie wolni od trudów, potu 
i trosk; tam włada on nad bogactwami, które zapewnił sobie w najwyż-
szej skarbnicy, której nie straszni są złodzieje, która się nie wyczerpuje 
i nie pomniejsza; tam on włada w mieście, którego piękna nie widziało 
jeszcze oko ziemskie, którego blasku nie może doścignąć ziemskie serce, 
ani słuch nie zdoła usłyszeć. Bowiem, zaprawdę, tam jest – szczęśliwość, 
wolna od smutku; bogactwo, za którym nie podąża bieda, radość, za którą 
nie podąża smutek; panowanie, które nie ma końca, i tam jest – życie, 
niezmącone przez śmierć.

ŻYWOT KRÓLA KRÓLÓW DAWIDA
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KOMENTARZE:

1 Dawid IV Budowniczy Agmaszenebeli (1073-1125), król Gruzji w latach 1089-1125, 
uważany za jednego z największych władców gruzińskich i kaukaskich. Wygnał Turków 
seldżuckich ze swego kraju, wygrywając decydującą bitwę pod Didgori w 1121 r. Zasłynął 
jako znawca astronomii i astrologii. Interesował się teologiczną literaturą chrześcijańską 
oraz muzułmańską. Według arabskich historyków znał dobrze ich język, prowadził spory 
z kadim gandżyjskim o pochodzenie Koranu, wspierał poetów muzułmańskich. W 1106 
roku założył klasztor w Gelati. W tym okresie powstawały w Gruzji także inne wielkie i 
dynamicznie rozwijające się ośrodki oświaty i kultury, jak na przykład Ikalto czy Gremi. 
Pozostawił po sobie oryginalny poetycki utwór – „Kanon pokutny” (Galobani sinanulisa-
ni, z języka  starogruzińskiego przełożył David Kolbaia, Warszawa, 2011, ss. 32). Za spra-
wą tego dzieła, dołącza on do najwybitniejszych autorów średniowiecznej epoki m.in. św. 
Andrzeja z Krety (uważanego za jednego z najlepszych mówców chrześcijańskich epoki 
bizantyjskiej) czy Efrema Syryjczyka (autora wielu pism egzegetycznych, ascetycznych 
i liturgicznych). „Żywot króla królów Dawida” został napisany prawdopodobnie  przez 
mnicha Arseniusza w 1130 roku.  Niniejsze tłumaczenie oparte jest na wydaniu tekstów 
zamieszczonych [w:] „Kartlis Cchowreba” „qarTlis cxovreba“. teqsti dadge-

nili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT, simon yauxCiSvilis mier, I, 
Tbilisi, 1955, s. 318-364.
2 Malik-szach I (1055-1092), sułtan Wielkich Seldżuków od roku 1072 aż do śmierci. 
Wprowadził kalendarz dżelalediński, dokładniejszy od używanego w tym czasie w Euro-
pie kalendarza juliańskiego. Jego śmierć spowodowała rozpad sułtanatu na kilka niezależ-
nych, wrogo do siebie nastawionych państw.
3 Samszwilde, miasto i zamek w średniowiecznej Kartlii. 
4 Liparit V Bagwasz, eristaw Kldekari pod koniec XI wieku. Historyk Króla Dawida 
IV Budowniczego wspomina go jako emira. W 1093 roku wystąpił przeciwko królowi, 
dlatego król „zamknął Liparita w celi na czas, jaki byłby wystarczający dla dostatecznie 
rozumnego człowieka dla rozmyślań i wypuścił go po tym czasie, ponieważ złożył on 
liczne i poważne obietnice, wzywając Boga na świadka swojej wierności”. Oddał mu 
wszystkie honory. Król Dawid ponownie go schwytał i przetrzymywał około dwóch lat 
jako więźnia, po czym wysłał go do Grecji, gdzie zmarł. 
5 Gruzińska nazwa Armenii - Somchiti (jak w tekście) lub Somcheti. W gruzińskich kro-
nikach historycznych Armenia fi guruje w formie Somcheti i Somchiti. Somhiti jest rów-
nież stosowany w odniesieniu do granicy z Armenią, część Południowej Gruzji. Od XVIII 
w. Stopniowo Somcheti odnosi się do Armenii, zaś Somhiti do granicy z Armenią, części 
Południowej Gruzji.
6 Bitwa w Parcchisi – jedna z ważnych bitew w historii średniowiecznej Gruzji, stoczona 
w dolinie Parcchisi  1074 roku między siłami Saranga  dowodzące z wojskiem sułtana, 
a siłami gruzińskimi pod dowództwem króla Jerzego II (1072-1089) syna Bagrata IV. 
Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem wojsk króla Gruzińskiego. 
7 Tao, prowincja południowo-zachodniej Gruzji, część historycznej Meschetii. W VIII 
wieku prowincja Tao polityczne przyłączyła się do królestwa Kartlii. Tutaj miały miejsce 
początki życia klasztornego w Gruzji; stąd też bierze początek królewska dynastia Ba-
grationów. 
8 Grzegorz Bakuriani (zm. 1086 r.), bizantyjski dowódca wojskowy. Założyciel klasztoru 
Zaśnięcia Matki Bożej w Baczkowie Bułgarii. Jego pierwszymi mieszkańcami byli mnisi 
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gruzińscy. W końcu jedenastego stulecia przy klasztorze powstała szkoła z biblioteką, 
w której zgromadzono bogaty zbiór ksiąg starogruzińskich, bizantyjskich oraz starobuł-
garskich.
9 Aznaurowie, przedstawiciele klasy feudalnej, szlachta. 
10 Emir (arab. Amir), tytuł muzułmańskich dostojników państwowych. Władca emiratu.
11 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 samodzielną politykę. Królestwo Kar-
tlii/Iberii, które później zjednoczyło się z księstwem Tao-Klardżeti, arabskim emiratem 
Tbilisi, Księstwem Kachetyjskim i Królestwem Abchazji. W X wieku słowo Sakartwelo 
zaczęło w praktyce oznaczać ogół regionów ziem gruzińskich używających języka kar-
twelskiego (gruzińskiego). W XI wieku to samo słowo pojawiło się w tytulaturze kato-
likosów, by jeszcze później posłużyć do określenia całości terytorialnej tworzonej przez 
państwa, w których obowiązywał język i liturgia gruzińska, połączone unią personalną 
– władzę nadrzędną sprawował król rodu Bagrationów.
12 Rok trzechsetny według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1080 rokowi według 
kalendarza juliańskiego.
13 Hereti i Kachetia, wschodnie prowincje Wschodniej Gruzji zostały przyłączone do 
królestwa podczas panowania Bagrata III, w latach 1008-1010.
14 Góry Lichskie są przecięte Przełęczą Suramską (948 m n.p.m.) i przełęczą Rikoti 
(996 m n.p.m.), stanowią barierę dzielącą Gruzję na część wschodnią i zachodnią.
15 Kachetia, prowincja wschodniej Gruzji. Kachetia była niezależnym księstwem od koń-
ca VIII wieku. Na początku XI wieku została włączona do królestwa Gruzji.
16 Rok trzysta dziewiąty według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1089 rokowi we-
dług kalendarza juliańskiego
17 Rok trzysta dwudziesty trzeci według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1103 roko-
wi według kalendarza juliańskiego
18 Hereti, historyczna prowincja we wschodniej Gruzji. Po raz pierwszy w zródłach  wy-
mieniona jest w V wieku. Według źródeł gruzińskich z (X)-XIV w., obejmowała we-
wnętrzną Kachetię. W XII wieku utworzono eristawstwo Hereti - administracyjną jed-
nostkę w Królewstwie Gruzińskim. Od XV wieku określenie Hereti - zastępujące pojęcie 
Kachetia - nie jest używane.
19 Atabeg – tytuł seldżucki nadawany wychowawcy synów sułtana lub namiestnikowi 
prowincji.
20 Tyfl is – najstarsza nazwa Tbilisi.
21 Rok trzysta trzydziesty według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1110 rokowi we-
dług kalendarza juliańskiego.
22 Trzysta trzydziesty piąty rok według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1015 rokowi 
według kalendarza juliańskiego.
23 Trzysta trzydziesty szósty rok według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1016 roko-
wi według kalendarza juliańskiego.
24 Po gruzińsku berdzenta Mepe. W języku gruzińskim berdzeni (Grek) – mieszkaniec 
klasycznej Grecji i Bizancjum. 
25 Trzysta trzydziesty ósmy rok według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1018 roko-
wi według kalendarza juliańskiego.
26 Rok trzysta czterdziesty według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1020 rokowi 
według kalendarza juliańskiego.
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27 Miasto Alepo.
28 Trzysta czterdziesty pierwszy rok według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1021 
rokowi według kalendarza juliańskiego.
29 Homer (st.gr. Ὅμηρος) (VIII wiek p.n.e.),  grecki pieśniarz wędrowny (aojda), epik, 
śpiewak i recytator (rapsod). Uważa się go za ojca poezji epickiej. Autor eposy: Iliadę 
i Odyseję a także poematów heroikomicznych Batrachomyomachia i Margites oraz Hym-
nów homeryckich
30 Arystoteles (gr. Ἀριστοτέλης, 384 p.n.e. -322 p.n.e.), fi lozof, jeden najsławniejszych 
fi lozofów starożytnej Grecji. Oprócz fi lozofi i, położył ogromne zasługi w rozwoju logiki 
i nauk przyrodniczych, szczególnie astronomii, fi zyki i biologii. 
31 Józef Flawiusz (37- 94) – żydowski historyk pochodzący z rodu kapłańskiego. 
32 Agamemnon (gr. Ἀγαμέμνων), w mitologii greckiej syn Atreusza i Aerope, w niektó-
rych mitach ojcostwo przypisywane jest Plejstenesowi, starszy brat Menelaosa, pochodził 
z rodu Atrydów.
33 Priam (gr. Πρίαμος Príamos, łac. Priamus), w mitologii greckiej król Troi; bohater 
Iliady Homera.
34 Achilles (gr. Ἀχιλλεύς Achilleús, łac. Achilles), w mitologii greckiej heros i bohater 
wojny trojańskiej (wódz Myrmidonów).
35 Hektor syn priama (gr. Ἕκτωρ Hektōr, łac. Hector), w mitologii greckiej królewicz 
i najdzielniejszy bohater trojański; bohater Iliady Homera.
36 Odyseusz (Odys, Ulisses, gr. Ὀδυσσεύς Odysseús, łac. Ulixes), w mitologii greckiej 
król Itaki; bohater Odysei Homera.
37 Orestes (gr. Ὀρέστης Oréstēs, łac. Orestes) – w mitologii greckiej syn Agamemnona 
i Klitajmestry, który pomścił ojca, zabijając matkę (jego morderczynię) i jej kochanka. 
Postaci Orestesa poświęcone są liczne antyczne dzieła literackie, przede wszystkim trage-
die. Mityczne i literackie biografi e Orestesa wykazują spore rozbieżności.
38 Trzysta czterdziesty drugi rok według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1021 roko-
wi według kalendarza juliańskiego.
39 Rene Grousset, Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, w nastę-
pujący sposób opisuje krzyżowców z XII wieku: „Omawiając liczne trudności świata 
muzułmańskiego nie można zapomnieć o ekspansji chrześcijańskiego królestwa Gruzji na 
Południowym Kaukazie. Za rządów króla gruzińskiego Dawida II Budowniczego (1089-
1125) ekspansja gruzińska, za sułtanów Malikszacha i Muhammeda, przyczyniła się do 
upadku Seldżukow i wyzwolenia Wielkiej Armenii. W sierpniu 1121 roku zaniepokojony 
sułtan Mahmud ibn Muhammed wysłał przeciwko Gruzji swego młodszego brata Turgh-
rila i księcia Mardinu Ilghaziego, ale armia inwazyjna została zniszczona przez króla Da-
wida II, który ostatecznie odebrał muzułmanom Tbilisi. W 1124 roku zwycięzcy Gruzini 
weszli do Ani, dawnej stolicy Wielkiej Armenii. Ta klęska Turków na północy wywarła 
równie wielkie wrażenie w świecie islamu, co zwycięstwo Franków w Syrii. Muzułmanie 
z Kaukazu udali się do Bagdadu z prośbą o zorganizowanie wyprawy przeciwko Gru-
zinom, jak muzułmanie z Aleppo uzyskali wyprawę przeciwko Frankom. Próżne apele. 
Odwet gruziński zaznaczył się jeszcze pod koniec XII wieku. Król Jerzy III (1156-1184) 
poprowadził swe zwycięskie wojska przeciwko Turkom aż do serca Wielkiej Armenii, 
do prowincji Erzerum, Ani, Dowin, Nachiczewan i Gandża. Za rządów wielkiej Tamary 
(1184-1211) armie gruzińskie, dowodzone przez dwóch znakomitych generałów, Zahare 
i Iwane, weszły tryumfalnie do prowincji Erzerum i Erzinian, przyłączyły Kars, pokonały 
atabega Adharbaijanu i doszły aż do Ardabil, i do gór Taurus. Cytowany już tekst Ibn al-
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Asira świadczy, że świat Seldżuków w okresie przebudzenia się chrześcijan z Kaukazu 
i okupacji Syrii przez Frankow, czuł się poważnie zagrożony” por.: Rene Grousset, Histo-
ire des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem (Paris, 1934, I, s. 528-529).
40 Bułgaria.
41 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.  
42 Trzysta czterdziesty piąty rok według gruzińskiego chronikonu odpowiada 1021 roko-
wi według kalendarza juliańskiego.
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  SYNAKSARION
(Triodion i Pentekostarion)

Z języka greckiego przetłumaczył i opracował 
ks. Henryk Paprocki

Warszawa

Krótki wstęp do Synaksarionów Ksantopulosa,
To znaczy do Synaksarionu Triodionu

 Synaksariony1 Nicefora Kaliksta Ksantopulosa2 są przeznaczone na 
znakomite święta Triodionu3. Każdy z synaksarionów wyjaśnia jak i kie-
dy przebiegało dane wydarzenie oraz z jakiego powodu święta te są obec-
nie takimi oraz dlaczego zostały ustanowione przez ojców, poczynając 
od Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu, i kończąc na Niedzieli Wszystkich 
Świętych.
 Przed siódmą pieśnią kanonu jutrzni należy czytać najpierw zgodnie 
z tradycją synaksarion danego miesiąca, a następnie synaksarion Triodionu.

Pro Georgia, 2014, t. 24, s. 69-112

1 Synaksarion (gr. Sunaxάrion, od sunάgw – zbierać razem), księga liturgiczna, zawierająca krót-
kie życiorysy świętych na każdy dzień roku i historyczne opisy świąt. Używana w Kościele pra-
wosławnym i w Kościołach przedchalcedońskich. W Kościele katolickim jej odpowiednikiem jest 
Martyrologium, odczytywane zazwyczaj w klasztorach.
2 Św. Kalikst II Ksantopulos (zm. 1397), mnich z mało znanego monasteru Ksantopulon w Kon-
stantynopolu, wybrany patriarchą Konstantynopola zmarł po trzech miesiącach rządów. Wraz 
z Ignacym Ksantopulosem napisał Centurie, które weszły do Filokalii (fragmenty: Filokalia. Tek-
sty o modlitwie serca, przeł. J. Naumowicz, Kraków, 20022, s. 326-335). Uporządkował, a także 
napisał własne synaksariony na cały rok liturgiczny. Pozostawił po sobie szereg prac, wydanych 
w: PG 147. Wspomnienie liturgiczne 22 XI. Por.: G. P a p a d o p o u l o s, XanqÒpouloj Kάllistoj 
NikhfÒroj, [w:] Qrhskeutik¾ kaˆ ºqik¾ ™gkuklopaide…a, Ateny, 1966, T. IX: Mo‹ra-pάpaj, 
kol. 649-654.
3 Triodion (gr. Triódion, scs. Postna[ Triod<), zwany także Triodion Wielkopostny (gr. Trió-
dion katanuktikÒn), księga liturgiczna używana w Kościele prawosławnym w okresie przedpościa, 
Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia. Wiele kanonów w Triodionie zawiera tylko trzy ody (inaczej 
pieśni), stąd nazwa księgi. Okres, który obejmuje Triodion trwa od Niedzieli o celniku i faryzeuszu 
i kończy się Wielką Sobotą. W tym okresie w Boskiej Liturgii i w godzinach kanonicznych zachodzą 
zmiany. Triodionem nazywa się także księgę liturgiczną Pentekostarion (gr. Penthkostάrion, scs. 
Cw]tna[ Triod<, która zawiera wszystkie teksty nabożeństw od Paschy do Niedzieli Wszystkich 
Świętych (I Niedziela po Pięćdziesiątnicy).
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Spis Synaksarionów

Triodion. Część 1. (1-15).
 Synaksarion Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu (1). Synaksarion Nie-
dzieli o Synu Marnotrawnym (2). Synaksarion Soboty Mięsopustnej (3). 
Synaksarion Niedzieli Mięsopustnej o Sądzie Ostatecznym (4). Synaksa-
rion Soboty Mięsopustnej. Wspomnienie wszystkich świętych ascetów 
(5). Synaksarion Niedzieli Seropustnej. Wspomnienie wygnania Adama 
(6). Synaksarion Soboty I Tygodnia Wielkiego Postu. Wspomnienie Cudu 
Świętego Wielkiego Męczennika Teodora Tyrona (7). Synaksarion I Nie-
dzieli Wielkiego Postu. Tryumf Prawosławia (8). Synaksarion II Niedzieli 
Wielkiego Postu. Świętego Grzegorza Palamasa (9). Synaksarion III Nie-
dzieli Wielkiego Postu. Adoracji Krzyża (10). Synaksarion IV Niedzie-
li Wielkiego Postu. Świętego Jana Klimaka (11).Synaksarion Czwartku 
V Tygodnia Wielkiego Postu (12). Żywot świętej Marii Egipskiej (13). 
Synaksarion Soboty V Tygodnia Wielkiego Postu. Sobota Akatystu (14). 
Synaksarion V Niedzieli Wielkiego Postu. Świętej Marii Egipskiej (15).

SYNAKSARION
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SYNAKSARION
NIEDZIELI O CELNIKU I FARYZEUSZU

Stichosy o trójpieśniach:
 Stwórco nieba i ziemi! Jak trójświętą pieśń od aniołów, tak i trójpieśń 
przyjmij od ludzi.

Stichosy o celniku i faryzeuszu:
 Kto żyje faryzejsko, daleko jest od Kościoła, Chrystus bowiem znaj-
dowany jest przez was, pokorni, w was samych.

 Dzisiaj zaczynamy z pomocą Bożą użycie księgi Triodion, którą wie-
lu naszych świętych i teoforycznych ojców-poetów, kierowanych przez 
Ducha Świętego, wspaniale i w należyty sposób ułożyło, zapełniwszy 
pieśniami. Jako pierwszy wymyślił trójpieśni4 – a zakładam, że na wzór 
Świętej i Życiodajnej Trójcy – wielki twórca poezji, Kosmas z Maiu-
my5, dla Wielkiego Tygodnia Świętej Męki Pana i Boga, i Zbawiciela na-
szego Jezusa Chrystusa, ułożywszy pieśni z krótką nazwą każdego dnia 
w akrostychu. Po nim także inni ojcowie, a zwłaszcza Teodor6 i Józef7 
Studyci, naśladując jego przykład, ułożyli liturgiczne służby dla innych 
tygodni Wielkiego Postu, najpierw dla swego monasteru Studytów. 
Przede wszystkim napisali trójpieśni, a następnie, kierując się wskaza-
niami ojców, ułożyli i sprawdzili także inne księgi liturgiczne.
 Ponieważ tydzień wieńczy główny z dni, czyli niedziela, będąc zara-
zem pierwszym i ósmym, a więc ostatnim dniem, to pierwszą pieśń do-
pasowali do dnia drugiego, to znaczy do poniedziałku8. Odpowiednio do 
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4 Trójpieśń, kanon wielkopostny jutrzni i powieczerza, mający trzy pieśni, podczas gdy zwykle ma 
dziewięć pieśni.
5 Św. Kosmas Pieśniarz, Kosmas z Jerozolimy, Kosmas z Maiumy, znany także pod imionami: Melo-
dos, Kosmas Hagiolites (zm. po 750), grecki poeta, mnich i biskup. Kosmas był przyrodnim bratem 
św. Jana z Damaszku i tak jak on był mnichem w ławrze św. Saby koło Jerozolimy. Od 735 roku 
był biskupem Maiumy koło Gazy. Jest autorem poezji liturgicznej, w tym kanonów i idiomelosów. 
Niektórzy przypisują mu również Komentarz do poezji św. Grzegorza z Nazjanzu. Jego wspomnienie 
liturgiczne jest obchodzone 12 XII.
6 Św. Teodor Studyta (759-ok. 826), teolog bizantyński, nieugięty obrońca świętych obrazów; igu-
men monasteru Sakkudion; skazany na wygnanie wskutek konfl iktu z patriarchą i cesarzem, prze-
niósł się z 700 mnichami do monasteru Studios w Konstantynopolu, gdzie dokonał reformy życia 
monastycznego; ogromny dorobek Teodora Studyty obejmuje zbiór 500 listów, pisma polemiczne 
przeciw ikonoklastom, mowy ascetyczne i liturgiczne, katechezy, utwory poetyckie, jak pieśni reli-
gijne, hymny i epigramy o życiu monastycznym. Wspomnienie liturgiczne 11 XI i 26 I.
7 Św. Józef Studyta (zm. 830), grecki mnich, wyznawca i arcybiskup Tesaloniki, poeta, wraz z bra-
tem Teodorem uzupełnił Triodion. Wspomnienie liturgiczne 26 I.
8 Znaczy to, że w poniedziałek kanon składa się z 1, 8 i 9 pieśni; we wtorek z 2, 8 i 9; w środę z 3, 8 i 9; 
w czwartek z 4, 8 i 9; w piątek z 5, 8 i 9; w sobotę z 6, 7, 8 i 9.
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trzeciego dnia, to znaczy do wtorku, odnieśli pieśń drugą; do czwartego 
dnia, do środy – pieśń trzecią; do piątego, czwartku – pieśń czwartą; do 
szóstego piątku – piątą, a do soboty pieśń szóstą i siódmą, podczas gdy 
pieśni ósma i dziewiąta śpiewane są każdego dnia. Taki bowiem sposób 
opracował święty Kosmas, napisawszy dla Wielkiej Soboty czwórpieśń9, 
chociaż później na polecenie cesarza Leona Filozofa10 została ona rozbu-
dowana do pełnego kanonu przez mnicha Marka, biskupa Otranto11.
 Księga ta słusznie jest nazywana Triodionem, chociaż i nie zawsze 
zawiera trójpieśni – zawiera bowiem także pełne kanony – ale jak sądzę, 
otrzymała swoją nazwę od tego, że trójpieśni w niej przeważają lub też 
od trójpieśni Wielkiego Tygodnia, które – jak już napisano powyżej – 
pojawiły się najpierw. Idea naszych świętych ojców polega na tym, żeby 
w całej księdze Triodion przypomnieć nam pokrótce wszystkie dobro-
dziejstwa Boże nam uczynione od stworzenia świata: jak zostaliśmy przez 
Niego stworzeni, jak byliśmy wygnani z raju rozkoszy po przekroczeniu 
przykazania danego nam dla doskonalenia się, jak zostaliśmy odrzuceni 
z zawiści pierwszego w złu węża i wroga, zrzuconego z powodu pychy, 
jak trwaliśmy odłączeni od łaski i wodzeni byliśmy przez diabła, jak 
Syn i Słowo Boże z miłosierdzia swego przyjął cierpienia, nachyliwszy 
Niebiosa, zstępując i wcielając się w łono Dziewicy, stawszy się Czło-
wiekiem dla nas i pokazując swoim życiem drogę na Niebiosa przede 
wszystkim przez pokorę, post, odrzucenie zła i innych czynów, jak On 
przyjął cierpienia i zmartwychwstał, i znowu wstąpił na Niebiosa, i zesłał 
Ducha Świętego swoim uczniom i apostołom, jak oni zaczęli głosić Syna 
Bożego, Boga Doskonałego, i jak święci apostołowie przy współpracy 
łaski Ducha Świętego swoim nauczaniem zgromadzili wszystkich świę-
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9 Czwórpieśń, kanon wielkopostny składający się z czterech pieśni.
10 Leon VI Filozof (866-912), cesarz rzymski (bizantyjski) z dynastii macedońskiej. Swój przy-
domek zawdzięczał upodobaniom do wygłaszania kazań w kościołach Konstantynopola. Wstąpił 
na tron po swym ojcu Bazylim w 886 roku, rozpoczynając panowanie od usunięcia patriarchy Fo-
cjusza i mianowania na jego miejsce swego brata Stefana. Do 904 roku panował wspólnie z bratem 
Aleksandrem. Mimo podjęcia prób reorganizacji wojska bizantyjskiego i podniesienia jego spraw-
ności bojowej poniósł szereg klęsk w wojnach z wdzierającymi się w granice państwa Bułgarami 
i Arabami. Po przegranej wojnie z Rusią Kijowską w 911 roku zawarł traktat gwarantujący Rusinom 
swobodę handlu z Konstantynopolem. Polecił dokończenie bizantyjskiego kodeksu prawnego Opus 
Basilicon (uaktualnienie ustaw z kodeksu Justyniana), który przetrwał do upadku Konstantynopola 
w 1453 roku. Autor prac z zakresu taktyki wojskowej i teologii. Jest znany jako autor eotinonów 
Zmartwychwstania na jutrzni całonocnego czuwania przed niedzielą.
11 Marek biskup Otranto (VIII w.), mnich ławry św. Saby, ekonom Hagia Sophia w Konstanty-
nopolu, autor troparionów kanonu Wielkiej Soboty, modlitwy do Trójcy Świętej, odmawianej 
na nabożeństwie północnym, znany przede wszystkim jako autor uzupełnienia Typikonu w postaci 
tzw. „rozdziałów Marka”.
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tych z ziemi i znowu napełnili niebo, zgodnie z pierwotnym zamysłem 
Stwórcy.
 Myśl Triodionu i w tym, że pierwsze trzy tygodnie, a mianowicie 
o Celniku i Faryzeuszu, o Synu Marnotrawnym i o Sądzie Ostatecznym, 
są zamyślone przez świętych ojców jako pewna wstępna nauka i poucze-
nie, abyśmy nabrali odpowiedniego nastroju i przygotowali się do ducho-
wych wysiłków świętego postu, porzuciwszy wstrętne grzeszne nawyki.
 Przede wszystkim, w pierwszym przygotowawczym tygodniu, oj-
cowie przedkładają nam przypowieść o celniku i faryzeuszu12. Podob-
nie, jak idący na wojnę najpierw przechodzą ćwiczenia pod kierunkiem 
dowódców wojskowych, aby oczyściwszy i naostrzywszy oręż, także 
wszystko pozostałe dobrze przygotowali, usunęli wszelkie przeszkody, 
dokładnie uzbroili się do walki i zatroszczyli o wszystko, co koniecz-
ne. Jeszcze przed walką dowódcy wielokrotnie cytują im dewizy bojo-
we, przypowieści, opowiadania, rozpalające w nich bojowego ducha, 
a wypędzające wszelkie lenistwo, bojaźń, zniechęcenie i inne zło. Tak 
samo święci ojcowie wstępnie ogłaszają nadchodzącą w poście bitwę 
z demonami, abyśmy wyzwolili się z żądz, które zadomowiły się w duszy, 
z jadu, który nagromadził się w ciągu długiego czasu, a następnie po-
starali się zdobyć te cnoty, których nie mamy, i w ten sposób gotowi, 
w pełnym rynsztunku, przystąpili do wysiłków postnych.
 Ponieważ głównym orężem dla zdobycia cnót jest pokuta i pokora, 
a przeszkodą do chwalebnej pokory jest pycha i wywyższanie się, to oj-
cowie przede wszystkim przedkładają nam dla rozmyślania obecną przy-
powieść z boskiej Ewangelii. Przykład faryzeusza wzywa do wyzwolenia 
się z żądzy pychy i z dumy, a przykład celnika wzywa do zdobycia prze-
ciwnej tej żądzy pokuty i pokory. Pycha, nadętość, to główna i najgor-
sza żądza, gdyż z jej powodu spadł z niebios diabeł, który niegdyś był 
świetlistą Jutrzenką, i stał się mroczną ciemnością. Z powodu tejże żądzy 
nasz Praojciec Adam został wygnany z ogrodu rajskiego. W ten sposób 
i na tych przykładach święci uczą, żeby nie chwalić się swymi cnotami, 
nie czuć wrogości do bliźniego, ale zawsze chronić pokorę, bowiem Pan 
sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. „Mówię wam – powie-
dział Pan – że celnik odszedł bardziej usprawiedliwiony do swego domu, 
niż faryzeusz”. Ta przypowieść wzywa, aby nikt się nie wywyższał, choć-
by nawet był cnotliwym, ale zawsze korzył się i całą duszą modlił się do 
Boga, choćby wpadł w głębię zła, bowiem zbawienie jest blisko. Przecież 
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12 Przypowieść o celniku i faryzeuszu patrz: Łk 18,10-14.
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celnik to poborca podatków, który w bardzo nieuczciwy sposób groma-
dził sobie bogactwo. Faryzeusz natomiast oznacza kogoś „oddzielonego” 
lub „odłączonego”, kto przewyższa innych znajomością Pisma. Nazwa 
saduceusz pochodzi od słowa „saddoik”, to znaczy „sprawiedliwy”, gdyż 
„sedek” znaczy „sprawiedliwość”. Starożytni Żydzi mieli trzy nauki: es-
seńczyków, faryzeuszy i saduceuszy, którzy nie wierzą ani w zmartwych-
wstanie, ani w anioła, ani w ducha.

 Chryste Boże nasz, dla wstawiennictwa wszystkich Twoich świętych 
twórców pieśni zmiłuj się nad nami. Amen.

SYNAKSARION
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SYNAKSARION
NIEDZIELI O SYNU MARNOTRAWNYM

 Stichosy:

 Kto, jak i ja, jest marnotrawny, niech odważnie idzie,
 dla wszystkich przecież szczodrobliwości Bożych brama otwarta.

 Dzisiaj świętujemy powrót syna marnotrawnego13, który święci ojco-
wie umieścili w Triodionie na drugim miejscu z następującego powodu.
 Niektórzy ludzie mają za sobą mnóstwo nieprawości, od młodości ży-
jąc marnotrawnie i marnując czas w pijaństwie i nieczystości, i tym spo-
sobem wpadłszy w głębię zła dochodzą do rozpaczy, która jest owocem 
pychy, dlatego też w żaden sposób nie mogą przejść do poprawy, wysu-
wając jako usprawiedliwienie zniewolenie przez zło, przez co wpadają 
w jeszcze większe zło.
 Święci ojcowie przejawiając i do takich ludzi ojcowską miłość i pra-
gnąc wybawić ich z rozpaczy przedkładają tutaj obecną przypowieść po 
pierwszej, wyrywając z korzeniami tę żądzę i odradzając ich na przyjęcie 
cnót, odkrywając tym, którzy wiele zgrzeszyli, czyli marnotrawnym, ła-
skawe Boże miłosierdzie, pokazując przez tę przypowieść Chrystusową, 
że nie ma takich grzechów, które mogą przezwyciężyć Jego przyjaźń do 
człowieka.
 Przeto dwaj synowie człowieka, to znaczy Bogoczłowieka Słowa, to 
sprawiedliwi i grzeszni. Starszy syn zawsze trwa w spełnianiu przyka-
zań Bożych i w Jego łasce, i nigdy od Niego nie odstępuje. Młodszy 
natomiast umiłował grzech i przez czyny wstydliwe odpadł od wspólnoty 
z Bogiem, wyniszczywszy przez grzech miłość Bożą, żyjąc marnotraw-
nie. Nie zachował niewinności, słuchał złego demona i z chęci rozkoszy 
poddał się jego woli, ale nie mógł zaspokoić swego pragnienia. Grzech 
bowiem rozpalany przez przyzwyczajenie do czasowej rozkoszy, jest 
nienawistny, i Pan w przypowieści upodabnia go do strąków, pokarmu 
dla świń, gdyż strąki początkowo wydają się słodkimi, a później bywają 
okropne i szorstkie, jak plewy, a taki sam jest grzech.
 W końcu, zastanowiwszy się, syn marnotrawny, ginący z głodu cnót, 
powraca do ojca ze słowami: „Ojcze! Zgrzeszyłem przeciw Bogu i prze-
ciw tobie, nie jestem już godnym nazywać się twoim synem”. A ojciec 
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13 Tekst przypowieści o synu marnotrawnym patrz: Łk 15,11-32.
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przyjmuje kajającego się bez wyrzutu, z otwartymi ramionami, okazując 
Bożą i ojcowską miłość. Daje mu szatę, to znaczy święty chrzest, pieczęć 
i zaręczyny, czyli łaskę Najświętszego Ducha, a także sandały, aby odtąd 
żmije i skorpiony nie gryzły jego stóp, ale na odwrót, żeby jego nogi kru-
szyły ich głowy. Następnie ojciec z największą radością zabija dla niego 
utuczonego cielca, Syna Swego Jednorodzonego, i daje przyjęcie Jego 
Ciała i Krwi.
 Jakby dziwiąc się nieskończonemu miłosierdziu Ojca, starszy syn wy-
raża jednak swoje niezadowolenie. Jednak Przyjaciel człowieka i jego 
zmusza do milczenia, zapraszając cichymi, łagodnymi i życzliwymi sło-
wami, mówiąc: „Ty zawsze jesteś ze Mną, a trzeba dzielić z Ojcem ucztę 
i weselić się, bowiem ten syn Mój, który wcześniej był martwy przez 
grzech, ożył przez pokutę, wyznawszy swoje bezsensowne czyny. Za-
ginął, oddaliwszy się ode Mnie przez nawyk do grzechu, i odnalazł się 
przeze Mnie, który cierpiałem za niego ze swego miłosierdzia i wezwa-
łem go ze swojej łaskawości”.
 Przypowieść ta odnosi się do narodu żydowskiego i do nas, z tego 
powodu została umieszczona tutaj przez świętych ojców, bowiem – jak 
powiedziano już wcześniej – oddala rozpacz i niezdecydowanie do roz-
poczęcia dobrego życia, uczy grzesznika pokuty i nawrócenia, podobnie 
jak w wypadku syna marnotrawnego. Pokuta bowiem jest najlepszym 
orężem i potężną pomocą przeciwko strzałom demonów14.

 Chryste Boże nasz, z Twojej niewypowiedzianej przyjaźni do czło-
wieka zmiłuj się nad nami. Amen.

SYNAKSARION

14 Por.: Św. J a n  C h r y z o s t o m, In parabolam de Filio prodigo, PG 59, 515-521.
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15 Por.: „Wspominamy też zmarłych: najpierw patriarchów, proroków, apostołów, męczenników, 
aby Bóg ze względu na ich prośby i wstawiennictwo przyjął naszą modlitwę. Potem modlimy się za 

SYNAKSARION SOBOTY MIĘSOPUSTNEJ

 Stichosy:

 Nie pamiętaj grzechów zmarłym, Słowo, nie okaż martwą litości Twojej.

 Dzisiaj święci ojcowie ustanowili wspomnienie wszystkich od wie-
ków zmarłych w pobożności ludzi, a to z takiego powodu.
 Ponieważ wielu zmarło nagle w czasie wędrówki i na morzu lub w nieprze-
bytych górach, w rwących potokach, przepaściach, z chorób i z głodu, w poża-
rze, w lodach, na wojnie, z zimna lub przecierpiawszy jakąś inną śmierć, to oni, 
jak i ubodzy i biedni, nie mieli pogrzebu. Święci ojcowie, kierowani miłością 
do człowieka postanowili, żeby Kościół powszechny wspominał wszystkich 
zmarłych, przejąwszy to od świętych apostołów, aby teraz modlić się także za 
tych, którzy z jakiegoś powodu nie mieli ustalonego wspomnienia, okazując, 
że takie kościelne wspomnienie przynosi im wielki pożytek. W ten sposób Ko-
ściół Boży jednocześnie wspomina wszystkie dusze zmarłych.
 Po drugie, ponieważ jutro będzie wspominane powtórne przyjście 
Chrystusa, to właściwym jest wspominanie dusz wszystkich ludzi, którzy 
kiedykolwiek żyli, błagając budzącego bojaźń i bezstronnego Sędziego, 
aby okazał im miłosierdzie i uczynił godnymi obiecanej szczęśliwości.
 Z drugiej strony, święci ojcowie pragnąc w następną niedzielę przedsta-
wić historię wygnania Adama, najpierw pomyśleli o pewnym odpoczynku, 
aby zakończywszy dzisiaj tym kończącym historię, ostatecznym odpo-
czynkiem, zacząć potem jakby od początku, od Adama, a tym ostatecznym 
doświadczeniem z nieprzekupnym Sędziom, które będzie miało miejsce na 
końcu wieków, przeraziwszy ludzi, pobudzić ich do wysiłków postu.
 W sobotę natomiast zawsze wspominamy dusze zmarłych, gdyż so-
bota u Żydów oznacza „odpoczynek”. Za zmarłych, jako za tych, którzy 
odpoczęli od trosk życiowych i wszelkich innych, czynimy modlitwy 
w dniu odpoczynku. Ukształtowała się tradycja, aby czynić to w każdą 
sobotę, a w obecną – powszechną – modlić się wspólnie, wspominając 
wszystkich prawosławnych.
 Święci ojcowie wiedząc, jak wielką ulgę i pożytek przynosi zmarłym 
wspomnienie, to znaczy jałmużna i modlitwa, pouczają Kościół, aby czy-
nił to także szczególnie za niektórych i za wszystkich razem, a ojcowie 
otrzymali to od świętych apostołów, jak już powiedziano wyżej15.
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zmarłych ojców, biskupów, i w ogóle za wszystkich, którzy wśród nas zasnęli. Wierzymy bowiem, 
iż modlitwa pomaga duszom, zwłaszcza tym, za które jest składana ta święta i wstrząsająca ofi ara”, 
Św. C y r y l  J e r o z o l i m s k i, Katechezy, XXIII, 9, przeł. W. Kania, Warszawa, 1973, s. 319.
16 Św. Dionizy Areopagita (I w.), uczeń św. Pawła Apostoła, wymieniony w Dz 17,34 (jego wspo-
mnienie liturgiczne 3 X i 4 I). Ostatnio przyjmuje się, że autorem szeregu dzieł znanych pod imie-
niem Dionizego Areopagity, napisanych przez nieznanego autora z końca V lub początku VI w., jest 
Piotr Iberyjczyk (411-491), gruziński zakonnik żyjący w Ziemi Świętej, którego w pewnym okresie 
czczono w Gruzji jako świętego.
17 D i o n i z y  P s e u d o - A r e o p a g i t a, Hierarchia kościelna, VII,6, [w tegoż:] Pisma teologicz-
ne, przeł. M. Dzielska, Kraków, 1999, II, s. 191-192.
18 Św. Makary Wielki Egipski, Makary Starszy (ok. 300-390), chrześcijański mnich, uważany 
za jednego z ojców egipskiego monastycyzmu. Wspomnienie liturgiczne 19 I.
19 Św. Grzegorz I Wielki, zwany Dialogos (ok. 540-604), papież (590-604), pierwszy mnich (bene-
dyktyn) będący papieżem, Ojciec Kościoła. Wspomnienie liturgiczne 12 III.
20 Marek Ulpiusz Trajan (53-117), syn Marcusa Ulpiusa Trajanusa (dowódcy rzymskiego, stronnika 
Wespazjana w wojnie domowej w roku 696, później namiestnik Syrii) i jego żony Marcii). Począt-
kowo, podobnie jak ojciec sprawował władzę nad Syrią, potem objął dowództwo nad legionami 
nadreńskimi. W 97 roku został adoptowany przez Nerwę jako jego następca. Cesarz rzymski od 98 
roku. Zasłynął okrutnymi prześladowaniami chrześcijan.
21 Teofi l (813-842), cesarz bizantyjski od 829 roku (drugi cesarz z dynastii amoryjskiej), syn Micha-
ła II i jego pierwszej żony Tekli.
22 Św. Teodora (810-867), cesarzowa bizantyjska, żona cesarza Teofi la. Po śmierci męża (842) była re-
gentką w imieniu ich małoletniego syna Michała III. W 843 roku zwołała synod, który przywrócił kult 
ikon. W 856 roku została obalona i resztę życia spędziła w klasztorze. Wspomnienie liturgiczne 11 II.
23 Patrz Synaksarion I Niedzieli Wielkiego Postu.
24 Św. Cezary (zm. około 369), lekarz, brat św. Grzegorza Teologa. Wspomnienie liturgiczne 9 III.
25 Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407), biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański, uznawany 
za największego kaznodzieję kościoła Wschodniego, Ojciec Kościoła. Wraz ze świętymi Bazylim 
Wielkim i Grzegorzem z Nazjanzu jest uznawany za jednego z największych Ojców Kościoła. Wspo-
mnienie liturgiczne 14 IX, 13 XI raz 27 i 30 I.
26 Św. J a n  C h r y z o s t o m, In epistulam ad Philippenses homiliae, PG 62, kol. 177-298.

 Dionizy Areopagita16 mówi, że wspomnienie jest pożyteczne duszom 
zmarłych17. Jest to potwierdzone przez wielu innych i przez opowieść 
o świętym Makarym Wielkim18, który znalazłszy czaszkę poganina za-
pytał ją: „Czy mają niekiedy jakąś pociechę znajdujący się w piekle?” 
A ona odpowiedziała: „Oni mają wielką pociechę, kiedy ty, ojcze, mo-
dlisz się za zmarłych”. Makary Wielki przez długi czas czynił tak, że 
modlił się do Pana i pragnął dowiedzieć się, czy zmarli mają z tego jakiś 
pożytek. Grzegorz Wielki19 swoją modlitwą wybawił cesarza Trajana20, 
chociaż usłyszał od Boga nakaz, żeby nigdy więcej nie modlił się za nie-
godziwca. Nawet wstrętnego Teofi la21 cesarzowa Teodora22 wybawiła 
z mąk i uratowała modlitwami świętych mężów i wyznawców, jak o tym 
opowiadają23. Grzegorz Teolog w słowie nadgrobnym o swoim bracie 
Cezarym24 okazał jałmużnę za zmarłych jako dobry uczynek.
 Wielki Jan Chryzostom25 mówi w Homilii na List do Filipian26: 
„Pomyślmy o pożytku zmarłych, dajmy im właściwą pomoc, to znaczy 
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27 Mowa o przynoszeniu prosfor i wina do sprawowania Świętej Liturgii.
28 Por. także: Św. G r z e g o r z  z  N y s s y, De mortuis oratio, PG 46, kol. 497-537.
29 Św. Atanazy Wielki (ok. 295-373), pisarz wczesnochrześcijański, teolog-apologeta, kaznodzieja, 
Ojciec Kościoła, obrońca ortodoksji przeciwko arianizmowi. Wspomnienie liturgiczne 2 V i 18 I.
30 Łk 16,19-31. Św. J a n  C h r y z o s t o m, De Lazaro et divite, PG 48, 963-991.

jałmużnę i ofi arę27, gdyż przynosi to im wielką pomoc i największą ko-
rzyść oraz pożytek. Przecież nie przypadkiem tak ustanowiono i prze-
kazano Kościołowi Bożemu przez mądrych apostołów Chrystusowych, 
żeby kapłani przy sprawowaniu budzących bojaźń Tajemnic wspominali 
zmarłych w wierze”28. I jeszcze: „W twoim testamencie wraz z dziećmi 
i krewnymi w spisie tych, którzy dziedziczą po tobie, niech będzie też 
imię sędziego, nie pozostaw też bez cząstki Dziedzictwa także ubogich, 
a ja za nich ręczę”.
 Atanazy Wielki29 mówi: „Jeśliby zmarły w pobożności człowiek zo-
stał pochowany pod odkrytym niebem, to nie unikaj oleju i świec, żeby 
zapalić je na grobie, modląc się do Chrystusa Boga, gdyż jest to przy-
jemne Bogu i przynosi wielką odpłatę. Jeśli umarł grzesznik, to odpuść 
mu winy, a jeśli zmarł sprawiedliwy, to niech pomnożona zostanie jego 
nagroda. Jeśli natomiast, a może tak się zdarzyć, zmarł wędrowiec lub 
ubogi, o którego nie ma komu się troszczyć, to sprawiedliwy i przyjazny 
człowiekowi Bóg w swojej wszechwiedzy za ubóstwo odda mu z mi-
łosierdziem równym okazywanym innym”. Poza tym składający ofi ary 
za zmarłych otrzymuje nagrodę od Boga, bowiem okazuje miłość bliź-
niemu, jak to nakazano i zapowiedziano. Ci, którzy nie spełniają tego 
nakazu, będą osądzeni przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Ofi ary 
składane za zmarłych służą ich pożytkowi, jak mówią święci ojcowie, 
zwłaszcza, jeśli za swego życia uczynili jakieś małe dobro. Jeśli nawet 
mają dużo grzechów przeciwko cnotliwości, to Boża przyjaźń do czło-
wieka, jak mówi Pismo, zwycięży. Jeśli okaże się równowaga dobra i zła, 
to zwycięży przyjaźń do człowieka. Jeśli nawet trochę przeważy zło, to 
znowu zwycięży dobro.
 Niech będzie wiadomym, że tam wszyscy poznają się wzajemnie: ci, 
którzy już się znali, i ci, którzy nigdy się nie widzieli (tak mówi święty 
Jan Chryzostom, wyprowadzając to z przypowieści o bogaczu i Łaza-
rzu30), ale nie w jakikolwiek cielesny sposób, a kontemplacyjnym okiem 
duchowym. Wszyscy będą mieli ten sam wiek i osiągną poznanie bytu, 
jak mówi Grzegorz Teolog w słowie nadgrobnym o Cezarym: „Wtedy 
zobaczę Cezarego w świetle chwały wywyższonego, takiego, jak nie-
raz we śnie ukazywałeś mi się, o najukochańszy i najbardziej kochający 
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z braci!”31. Atanazy Wielki, chociaż nie mówi tak w słowach do rządcy 
Antiocha32, to w słowie o zmarłych powiada, że nawet przed powszech-
nym zmartwychwstaniem świętym dano wspólnotę i współweselenie się, 
czego pozbawieni są grzesznicy. Świętym zaś męczennikom dano obser-
wowanie naszych czynów i nawiedzanie nas33.
 Wtedy to, w końcu wieków, wszyscy poznają wszystko o wszystkich 
i wszystko ukryte stanie się jawnym.
 Niech będzie wiadomym, że dusze sprawiedliwych teraz przebywa-
ją w pewnych szczególnych miejscach, oddzielnie od dusz grzesznych: 
pierwsi radują się nadzieją szczęśliwości, drudzy smucą się w oczeki-
waniu wiecznych mąk. Święci bowiem nie otrzymali jeszcze obiecanej 
szczęśliwości, jak mówi święty apostoł, gdyż Bóg wyznaczył coś lepsze-
go dla nas, aby oni bez nas nie osiągnęli doskonałości34.
 Należy też wiedzieć, że nie każdy, kto zginął w przepaściach ziemi, 
w ogniu, w morzu, z powodu wspomnianych nieszczęść, z zimna, z gło-
du, przecierpiał to z woli Bożej. Są to bowiem wyroki Boże, które bywają 
albo z Jego woli, albo z Jego dopustu, a inne dla pouczenia lub prze-
straszenia, bądź dla nawrócenia innych. Swoim przewidującym umysłem 
Bóg wszystko zna i wie, i z Jego woli wszystko to bywa, jak mówi o pta-
kach święta Ewangelia35. Nie określa jednak Bóg przyszłości, z pewnymi 
wyjątkami, od razu dla wszystkich wypadków: że jeden udusi się, drugi 
umrze, jeden jako stary, a drugi jako młody, ale raz jeden określił ogólny 
czas życia ludzkiego i rozliczne rodzaje śmierci, natomiast w określo-
nych czasach przychodzą różne potraci śmierci. Nie decyduje więc Bóg 
od początku, ale patrzy na życie każdego człowieka oddzielnie. Opatrz-
ność Boża wymierza czas i postać jego śmierci.
 Bazyli Wielki36 mówi: chociaż było przeznaczenie do życia nieśmier-
telnego, to jednak powiedziano „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”37. 

31 Św. G r z e g o r z  T e o l o g, Na cześć brata swojego Cezarego, przeł. J. M. Szymusiak, 
[w:] J. M. S z y m u s i a k, Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań, 1965, s. 302.
32 Św. A t a n a z y  W i e l k i, Sermo ad Antiochum ducem, PG 28, kol. 556-709.
33 Na podstawie homilii św. Jana z Damaszku, który przypisał te słowa św. Atanazemu Wielkiemu. 
Zwykle przywołuje się tekst św. A t a n a z e g o  W i e l k i e g o, Questiones ad Antiochum ducem, 
34, PG 28, kol. 597-708, ale nie ma w nim tego fragmentu. Por.: Św. J a n  z  D a m a s z k u, De iis 
qui in fi de dormierunt, PG 95, kol. 247-278.
34 Hbr 11,39-40.
35 Łk 12,6-7.
36 Św. Bazyli Wielki, Bazyli z Cezarei (329-379), pisarz wczesnochrześcijański, Ojciec Kościoła, 
uważany za jednego z ojców wschodniego monastycyzmu, brat św. Grzegorza z Nyssy i św. Makry-
ny Młodszej. Wspomnienie liturgiczne 1 i 30 I.
37 Rdz 3,19. W Anaforze św. Bazylego Wielkiego występuje następujące wspomnienie zmarłych: 
„Pamiętaj o wszystkich, którzy zasnęli w nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego, daj im od-
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Natomiast apostoł w Liście do Koryntian pisze: ponieważ niegodnie 
przyjmujecie komunię, to z tego powodu wielu z was jest słabych i cho-
rych, wielu też umiera38. Dawid mówi: „Nie zabieraj mnie w połowie 
dni moich”39 oraz: „Ty wymierzyłeś dni moje”40. Salomon powiedział: 
„Synu, czcij ojca swego i matkę, a będziesz długo żył”41, a także: „Obyś 
nie umarł w nie swoim czasie”. W Księdze Hioba Pan mówi do Elifaza: 
„Zniszczyłbym was wszystkich, gdyby nie Hiob, mój sługa”42. Wszystko 
to pokazuje, że nie istnieje ściśle wyznaczona granica życia człowieka. 
Jeśli natomiast ktoś tak mówi, to ma na uwadze granicę wyznaczaną przez 
Boga, Jego wolę: komu bowiem chce, to temu dodaje dni, innemu zaś 
dni odejmuje, urządzając wszystko ku pożytkowi oraz określając sposób 
i czas śmierci wtedy, gdy On tak zechce. Przeto granicą życia każdego 
człowieka jest, jak pisze Atanazy Wielki, wola i Opatrzność Boża. Swoim 
słowem i mądrością wyroków Twoich, Chryste, Ty je zmieniasz. Także 
w słowach Bazylego Wielkiego, mówiącego, że gdy kończą się granice 
życia, to przychodzi śmierć, pod pojęciem granic życia rozumiemy wolę 
Bożą. Przecież jeśli jest granica życia, to dlaczego prosimy Boga o jej 
przedłużenie, zwracamy się do lekarzy i modlimy się za dziećmi?
 Należy wiedzieć i to, że ochrzczone dzieci cieszą się rajskimi rozkosza-
mi, a nieochrzczone i pogańskie nie trafi ają ani do raju, ani do Gehenny.
 Zaiste, dusza odchodząca od ciała w ogóle nie myśli o tym świecie, 
a jedynie troszczy się o tamten.
 Trzeciego dnia po śmierci czynimy wspomnienie, bowiem trzecie-
go dnia zmienia się wygląd człowieka. Wspominamy dziewiątego dnia, 
gdyż wtedy rozpada się cielesna budowla i zachowane zostaje samo ser-
ce. Czterdziestego zaś dnia wspominamy, ponieważ wtedy rozpada się 
samo serce. Zrodzenie człowieka też dokonuje się w następujący spo-
sób: trzeciego dnia zaznacza się serce, dziewiątego kształtuje się ciało, 
a czterdziestego dnia człowiek zmienia się w doskonałą postać. Dlatego 
też czynimy pamięć zmarłych w te właśnie dni.

 Władco Chryste, umieść ich w przybytkach Twoich świętych i zmiłuj 
się nad nami, albowiem Ty jeden jesteś nieśmiertelny. Amen.

poczynek tam, gdzie jaśnieje światłość Twego oblicza”, por.: Liturgie Kościoła prawosławnego, 
przeł. H. Paprocki, Kraków, 2003, s. 147.
38 1 Kor 11,27-30.
39 Ps 101,25.
40 Ps 38,6.
41 Syr 3,3-8 w oparciu o Wj 20,12.
42 Hi 42,8.
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SYNAKSARION NIEDZIELI MIĘSOPUSTNEJ
O SĄDZIE OSTATECZNYM

 Stichosy:

 Kiedy sądzić całą ziemię, Sędzio, zasiądziesz,
 „Przyjdźcie”43 – rzekniesz i głosu Twego, i mnie uczyń godnym.

 Dzisiaj wspominamy powtórne i budzące bojaźń przyjście Chrystu-
sa, które święci ojcowie umieścili po dwóch przypowieściach, aby ktoś 
dowiedziawszy się z nich o Bożej przyjaźni do człowieka, nie żył w leni-
stwie, tak oto rozważając: Bóg jest przyjacielem człowieka i kiedy porzu-
cę grzech, to łatwo będzie mi wszystko naprawić.
 Określili zaś, żeby teraz wspominać ten budzący bojaźń dzień celem do-
prowadzenia do cnót tych, którzy żyją w lenistwie, przeraziwszy śmiercią 
i czekającymi wiecznymi mękami, ucząc nie tylko mieć nadzieję w Bogu 
Przyjacielu człowieka, ale także mieć na uwadze, że jest On Sędzią Spra-
wiedliwym i odda każdemu według jego uczynków. Poza tym po odejściu 
duszy44 należy przyjść do Sędziego, czego obrazem służy obecne święto. 
Ponieważ zaś teraz zaiste jest kres wszystkich świąt, gdyż dzień ten będzie 
ostatnim ze wszystkich, to zauważ, że w przyszłym tygodniu będzie mowa 
o początku świata i wygnaniu Adama z raju, a w obecnym tygodniu jest 
mowa o końcu wszystkich dni i samego świata.
 Post jako powstrzymywanie się od mięsa ustanowiono w tym tygo-
dniu, myślę, zmniejszając pokarm i wykluczając objadanie się ze wzglę-
du na bojaźń przed dniem Sądu, a także pobudzając nas do dawania bliź-
nim jałmużny. Z drugiej strony, wprowadzili w tym tygodniu taki post 
dlatego, że z powodu braku wstrzemięźliwości ludzie zostali wygnani 
z Edenu i poddani osądzeniu oraz przekleństwu, a jeszcze dlatego, że 
w następną niedzielę i my w Adamie na wzór edeński będziemy wygnani 
dopóki Chrystus przyszedłszy znowu wprowadzi nas do raju.
 To przyjście Chrystusa nazwano powtórnym, bowiem wcześniej przy-
szedł On do nas w ciele pokornie i bez chwały, teraz zaś przyjdzie cie-
leśnie z niebios z nadprzyrodzonymi znakami i w widzialnej światłości, 
aby wszyscy poznali w Nim Tego, który wcześniej przyszedł i zbawił ro-
dzaj ludzki, i znowu przychodzi sądzić, czy wiernie zachował ten rodzaj 
to, co zostało mu dane.

43 „Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od stwo-
rzenia świata” (Mt 25,34).
44 Wspominane w przeddzień, w Sobotę Mięsopustną.
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 Kiedy nastąpi to przyjście nikt nie wie, przecież Pan ukrył to nawet 
przed apostołami, ujawniając jedynie pewne znaki, po których można 
przewidzieć przyjście, szczegółowo wyjaśnione przez niektórych ze świę-
tych. Powiedziano więc, że Jego przyjście nastąpi po siedmiu tysiącach 
lat od stworzenia świata. Wcześniej jednak przyjdzie antychryst, zrodzony 
– jak pisze święty Hipolit Rzymski45 – z nierządnicy, pozornej dziewi-
cy, pochodzącej z Żydów, z pokolenia Dana, syna Jakuba46. Antychryst 
będzie przechodził drogę życiową jakby idąc śladami Chrystusa, doko-
na cuda, które i Chrystus czynił, i nawet wskrzesi zmarłych. Jednakże 
wszystko to on powtórzy nie prawdziwie, a jedynie pozornie: i narodze-
nie, i wcielenie, i wszystko pozostałe. Apostoł mówi o nim: „wtedy ob-
jawi się nieprawy, którego przyjście będzie z wszelką mocą, i znakami, 
i fałszywymi cudami”47. Jednakże zgodnie ze słowami Jana z Damaszku48 
to nie sam diabeł w niego się wcieli, ale człowiek zrodzony z nierządu 
przejmie całą moc szatańską i nagle się objawi49, wydając się wszystkim 
dobrym i łagodnym50. Na ziemi będzie wtedy wielki głód i antychryst bę-
dzie dobrze czynił ludziom, opanuje Boskie Pisma, zacznie pościć i przy-
muszany przez lud zostanie ogłoszony cesarzem, najbardziej umiłuje Ży-
dów, zamieszka w Jerozolimie i odbuduje ich świątynię. Nie minie i siedem 
lat, mówi Prorok Daniel51, jak przyjdą Henoch52 i Eliasz53, wzywając lu-
dzi, aby go nie przyjmowali. Antychryst pochwyci ich, zamęczy i odetnie 
im głowy. Ci, którzy wybiorą prawdziwą wiarę, uciekną daleko, ale anty-

45 Św. Hipolit Rzymski (przed 170-235), jeden z pisarzy wczesnego Kościoła, prezbiter, męczennik, 
Ojciec Kościoła. Wspomnienie liturgiczne 13 VIII. Mowa o traktacie O antychryście, przeł. S. Ka-
linkowski, [w:] Demonologia Ojców Kościoła, Kraków, 2000, s. 113-143.
46 Tamże, s. 118-119. O przyjściu antychrysta patrz także: Św. C y r y l  J e r o z o l i m s k i, Kateche-
zy, XV, 9, przeł. W. Kania, Warszawa, 1973, s. 224-225.
47 2 Tes 2,8-9.
48 Św. Jan z Damaszku, Jan Damasceński (ok. 675-749), mnich, teolog, fi lozof, Ojciec Kościoła, je-
den z najwybitniejszych pisarzy chrześcijańskich, poeta, autor między innymi Kanonu Paschalnego, 
uroczystego hymnu wysławiającego Zmartwychwstanie Chrystusa, śpiewanego podczas nocnego 
nabożeństwa paschalnego na jutrzni. Wspomnienie liturgiczne 4 XII.
49 Św. J a n  z  D a m a s z k u, Wykład wiary prawdziwej, IV, 26, przeł. B. Wojkowski, Warszawa, 
1969, s. 263.
50 Już św. Efrem Syryjczyk (ok. 305-373) uważał, że antychryst pojawi się jako fałszywy dobro-
czyńca ludzkości (Św. E f r e m  S y r y j c z y k, Alfawit duhownyj, Moskwa, 2010, s. 6-10).
51 Św. Daniel Prorok (VI w. przed Chrystusem), główny bohater biblijnej Księgi Daniela, prorok 
żydowski, którego nie należy identyfi kować z Danelem z Księgi Ezechiela (14,14.20). Wspomnienie 
liturgiczne 17 XII.
52 Henoch, postać biblijna, syn Jereda, potomek Seta. Miał wiele synów i córek, wśród nich Me-
tuszelacha. Pismo Święte wspomina, że Henoch żył w wielkiej przyjaźni z Bogiem i nie umarł, ale 
został wzięty cieleśnie do nieba (Rdz 5,22; Hbr 11,5) w wieku 365 lat.
53 Św. Eliasz Prorok (IX w. przed Chrystusem), jeden z proroków Starego Testamentu, wzięty 
do nieba na wozie ognistym. Wspomnienie liturgiczne 20 VII.
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chryst znalazłszy ich w górach, będzie kusił z pomocą biesów. Ze wzglę-
du na wybranych skróconych zostanie tych siedem lat, będzie wielki głód, 
a ponieważ poruszone zostaną żywioły, to prawie wszystkich wyniszczą.
 Po tym nastąpi przyjście Pańskie, poprzedzone przez znak czcigodne-
go Krzyża, nagle, jak błyskawica z niebios, i rwąca rzeka ognista oczyści 
całą ziemię ze skalania. Wtedy zostanie wzięty antychryst z jego sługami 
i oddani będą wiecznemu ogniowi. Kiedy zatrąbią aniołowie, to natych-
miast zgromadzi się ze wszystkich krańców ziemi i ze wszystkich żywio-
łów cały rodzaj ludzki w Jerozolimie, gdyż jest ona centrum świata. Tam 
zostaną ustawione trony na Sąd. Ludzie zaś będą mieli jednakowy wiek, 
stanąwszy ze swymi duszami i ciałami, przemienionymi przez żywioły dla 
nieśmiertelności, bowiem żywioły te ulegną przemianie. Pan jednym sło-
wem oddzieli sprawiedliwych od grzesznych, i pójdą czyniący dobro do 
życia wiecznego, a grzeszni na mękę wieczną, która nigdy się nie skończy. 
Wiadomo, że wtedy Chrystus nie zapyta nas ani o post, ani o ubóstwo, 
ani o czynienie cudów, chociaż są to rzeczy dobre, ale przede wszystkim 
będzie poszukiwał miłosierdzia i współczucia. On powie sprawiedliwym 
i grzesznikom jakby sześć przykazań: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem wędrowcem, a przyjęliście 
Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście 
Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” – „wszystko, co uczyni-
liście jednemu z tych najmniejszych moich braci, Mnie to uczyniliście”54. 
Przykazania te każdy może spełnić z własnej mocy. Wtedy to wszyscy 
uznają Pana Jezusa Chrystusa w chwale Boga Ojca55.
 Męki zaś, o których mówi święta Ewangelia, są takie: „tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów”; „robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie” oraz 
„wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne”56.
 Kościół Boży wszystko to wyraźnie uznając, wie, że istnieje raj roz-
koszy i królestwo niebieskie, przebywanie świętych z Bogiem, czekająca 
ich wieczna Światłość i doskonalenie, ale także męka i ciemność, odda-
lenie od Boga i dręczące duszę mówienie o tym, iż z powodu lenistwa 
i przemijających rozkoszy pozbawili się Światłości Bożej.

 Chryste Boże, z niewypowiedzianej Twojej przyjaźni do człowieka 
uczyń nas godnymi usłyszenia upragnionego Twego głosu, policz ze sto-
jącymi po Twojej prawicy57 i zmiłuj się nad nami. Amen.
54 Mt 25,35-36.40.
55 Flp 2,11.
56 Mt 22,13; Mk 9,48.
57 To znaczy ze sprawiedliwymi.
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SYNAKSARION SOBOTY SEROPUSTNEJ
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH

ŚWIĘTYCH ASCETÓW

 Stichosy:

 Duszom ascetów, których pamięć wiecznie trwa,
 Słowa wysławienia przynoszę jako dar.

 Dzisiaj wspominamy wszystkich ascetów, mężczyzn i kobiety, którzy 
zajaśnieli w poście, bowiem teoforyczni ojcowie stopniowo prowadząc 
nas przez poprzednie święta, już wcześniej przygotowawczy do areny 
postu, odwróciwszy od sytości i rozkoszy, przestraszywszy przyszłym 
Sądem, oczyściwszy jak należy przez Tydzień Seropustny, słusznie usta-
nowili pośrodku tegoż tygodnia dwa dni na wzór postu58, aby powoli 
przyzwyczajać nas do niego. Oto wszystkich mężczyzn i wszystkie ko-
biety, którzy żyli sprawiedliwie, a przy tym z wieloma utrapieniami i tru-
dami, oni okazują nam, aby przez napominanie o ich walkach dodać nam 
sił dla areny postu59 i abyśmy mając przed sobą ich żywot jako pewien 
wzór i drogę, otrzymując od nich umocnienie i pomoc, dążyli do wysił-
ków duchowych, pamiętając, że oni byli jednej natury z nami. Bowiem 
jak hetmani zachęcają swoich uzbrojonych żołnierzy i już stojących 
w szyku bojowym, mowami, znakami oraz wspomnieniami bohatersko 
i odważnie walczących przodków, a żołnierze umocnieni tym zagrzewają 
się nadzieją na zwycięstwo, tak samo teraz mądrze postępują teoforyczni 
ojcowie: umocniwszy przykładem ascetów mężczyzn i kobiety na wy-
siłki duchowe, w ten sposób doprowadzają do pola bitwy postu, abyśmy 
patrząc na ich godne naśladowania bezgrzeszne życie, zdobywali rozlicz-
ne i różnorakie cnoty, każdy według swojej mocy, a przede wszystkim 
miłość i świadome odejście od czynów nieprawych i postępków. Post to 
nie tylko dieta, ale także powstrzymanie języka i oczu, i powstrzymanie 
gniewu, a mówiąc prościej, odejście od wszelkiego zła.
 Z tego powodu święci ojcowie ustanowili obecne świętowanie wszyst-
kim ascetom, przywodząc nam na pamięć tych, którzy spodobali się Bogu 
przez post i inne dobre czyny, kierując nas ich przykładem na drogę cnót, 
abyśmy śmiało uzbroili się przeciwko żądzom i demonom, i przedkładają 

58 To znaczy w środę i w piątek. W tych dniach Tygodnia Seropustnego nabożeństwa odprawia się 
już według przepisów wielkopostnych.
59 Ojcowie upodobniali post do walki na arenie i do bitwy.
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nam pewien wzór: jeśli i my zastosujemy jednakową z nimi gorliwość, 
to będziemy mogli bez przeszkód czynić wszystko to, co i oni czynili, 
i także stać się godnymi zwycięskich koron, bowiem oni byli jednej na-
tury z nami.
 O Tygodniu Seropustnym niektórzy powiadają, że został on ustano-
wiony przez cesarza Herakliusza60 – a wcześniej spożywano w tym ty-
godniu mięso – bowiem cesarz sześć lat walczył z królem Chosroesem61 
i z Persami, i złożył ślub Bogu, że jeśli ich zwycięży, to zaprowadzi taki 
tydzień pośredni między mięsopustem i postem, co i spełnił.
 Ja zaś uważam, że tak właśnie mogło być, a być może, tydzień ten 
został zamyślony przez świętych ojców dla pewnego przygotowania, 
abyśmy od razu przechodząc od mięsa i obfi tego pokarmu do skrajnej 
wstrzemięźliwości nie tracili ducha, a poza tym nie szkodzili ciału, ale 
powoli i stopniowo rezygnowali z tłustego i słodkiego pokarmu, jak nie-
przywykłe do uzdy konie, przez rezygnację z pokarmu przyjęli wędzidła 
postu.
 W ten sposób, jak ojcowie nastroili duszę przypowieściami, tak też 
wspaniale zatroszczyli się o ciało, stopniowo oddalając przeszkody dla 
postu.

 Chryste Boże nasz, dla wstawiennictwa wszystkich Twoich ascetów 
zmiłuj się nad nami. Amen.

60 Herakliusz (ok. 574-641), cesarz wschodniorzymski (bizantyjski) panujący w latach 610–641. 
Syn Herakliusza, egzarchy afrykańskiego z Kartaginy, założyciel dynastii heraklijskiej.
61 Chosroes II Parwiz (?-628), władca z dynastii Sasanidów panujący w latach 591-628, syn Hor-
mizda IV.
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SYNAKSARION NIEDZIELI SEROPUSTNEJ
WSPOMNIENIE WYGNANIA ADAMA

NIEDZIELA PRZEBACZENIA WIN

 Stichosy:

 Niech świat płacze gorzko z Prarodzicami,
 jako z nimi upadły, którzy przez słodycz upadli pokarmu.

 Dzisiaj wspominamy wygnanie pierwszego stworzonego człowieka 
Adama z raju rozkoszy62, które nasi święci ojcowie ustanowili przed 
początkiem Świętej Czterdziesiątnicy, pokazując tym, jak bardzo poży-
teczne jest dla natury ludzkiej lekarstwo postu i jak, przeciwnie, ohydne 
są następstwa umiłowania rozkoszy i nieposłuszeństwa. Przeto ojcowie 
pozostawiwszy niezliczone opowieści o tym, co zdarzyło się w świecie 
z powodu tych żądz, przedstawiając nam pierwszego stworzonego Ada-
ma jasno pokazują, na ile okrutnie ucierpiał on z tego powodu, że nie po-
ścił, wprowadzając przez to śmierć w naszą naturę, i jak on nie zachował 
pierwszego świętego przykazania Bożego, danego ludziom – o poście – 
i słuchając brzucha, a ściślej przewrotnego węża przez Ewę nie tylko 
nie został bogiem, ale także sprowadził śmierć i przyniósł zgubę całemu 
rodzajowi ludzkiemu.
 To z powodu spożycia pokarmu przez pierwszego Adama, Pan pościł 
czterdzieści dni i był posłuszny; to z powodu Adama święci apostoło-
wie zamyślili tę Świętą Czterdziesiątnicę, abyśmy zachowując to, czego 
on nie zachowawszy ucierpiał tracąc nieśmiertelność, znowu otrzymali 
przez post.
 Poza tym, jak wcześniej mówiliśmy, zamiarem świętych ojców było 
krótkie przedstawienie dzieła uczynionego przez Boga od początku aż 
do końca. A przecież przyczyną wszystkich naszych nieszczęść było 
przekroczenie przykazań i upadek Adama przez spożycie pokarmu, to 
z tego powodu proponują dzisiaj wspomnienie tych wydarzeń, abyśmy 
tego uniknęli, a zwłaszcza abyśmy nie naśladowali we wszystkim braku 
wstrzemięźliwości.
 Szóstego dnia Adam został stworzony ręką Bożą, będąc uczczony też 
Jego obrazem przez tchnienie. Otrzymawszy przykazanie, od tego czasu 
aż do szóstej godziny żył w raju, a następnie przekroczywszy przykaza-

62 Rdz 3,1-24
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nie, został wygnany z raju. Zresztą Żyd Filon z Aleksandrii63 uważał, 
że Adam żył w raju sto lat, a inni mówią o siedmiu latach lub siedmiu 
dniach ze względu na znaczenie liczby siedem. Na to, że o szóstej godzi-
nie Adam wyciągnął ręce, dotykając zakazanego owocu, wskazał Nowy 
Adam, Chrystus, który o szóstej godzinie szóstego dnia wyciągnąwszy 
ręce na Krzyżu, wyzwolił Adama ze zguby.
 Adam został stworzony pomiędzy śmiercią i nieśmiertelnością, aby 
otrzymać to, co sam wybierze. Chociaż możliwym było dla Boga stwo-
rzenie go bezgrzesznym, to jednak w celu wybadania jego własnej sa-
mowoli, dane zostało przykazanie spożywania ze wszystkich drzew raju 
poza jednym, to znaczy pozwolono myśleć o poznaniu mocy Bożej w ca-
łym stworzeniu Bożym, ale nie o poznaniu natury Bożej. Tak i Grzegorz 
Teolog64 rozważa, że inne rajskie drzewa to zamysły Boże, a zakazane 
drzewo to kontemplacja. Znaczy to, mówi on, że Bóg nakazał Adamo-
wi interesować się wszystkimi pozostałymi żywiołami i zjawiskami oraz 
rozmyślać o nich umysłem, jak i o swojej własnej naturze, wysławiając 
za to Boga, bowiem jest to prawdziwym pokarmem. Natomiast o Bogu, 
o tym, kim On jest z natury, gdzie On jest i jak wszystko wyprowadził 
z niebytu, nie należało nawet próbować się dowiadywać. Natomiast Adam 
porzucił wszystko inne i zaczął coraz bardziej dowiadywać się o Bogu 
oraz dokładnie badać Jego naturę. Ponieważ Adam był jeszcze niedosko-
nały i nierozumny, jak dziecko, to upadł, gdy szatan przez Ewę wpoił mu 
marzenie o przebóstwieniu.
 Wielki i święty Chryzostom65, chociaż idzie za Pismem Świętym, to 
równocześnie nie według litery przypisuje temu drzewu poznania pewną 
podwójną moc i mówi, że raj był na ziemi, uważając go zarazem za du-
chowy i materialny, jak i Adam znajdował się między śmiercią i nieśmier-
telnością66.
 Niektórzy natomiast uważają, że drzewem nieposłuszeństwa było 
drzewo fi gowe, gdyż Adam i Ewa nagle poznawszy swoją nagość, przy-
kryli się, używając jego liści67. Dlatego Chrystus przeklął drzewo fi gowe, 
63 Filon z Aleksandrii (ok. 10 przed Chr.-40), fi lozof i teolog żydowski, pozostający pod wpływem 
kultury greckiej.
64 Św. Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz Teolog (ok. 330 390), arcybiskup Konstantynopola, Ojciec 
Kościoła. Dni pamięci 25 i 30 I.
65 Św. Jan Chryzostom (ok. 350 407), biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański, uznawany 
za największego kaznodzieję Kościoła wschodniego, Ojciec Kościoła. Wraz ze świętymi Bazylim 
Wielkim i Grzegorzem z Nazjanzu jest uznawany za jednego z największych Ojców Kościoła. Dni 
pamięci 14 IX, 13 XI oraz 27 i 30 I.
66 Św. J a n  C h r y z o s t o m, In Genesis homilia 16, PG 53, kol. 125-134.
67 Rdz 3, 7.
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gdyż było ono przyczyną nieposłuszeństwa68, a nawet ma pewne podo-
bieństwo z grzechem. Przede wszystkim jest to słodycz owoców, następ-
nie szorstkość liści i przylepność lepkim sokiem. Są też i tacy, którzy 
błędnie uważają, że zakazanym drzewem było skuszenie Adama przez 
Ewę i jej poznanie.
 Przekroczywszy przykazanie Boże Adam przyodział się w śmiertel-
ne ciało, został przeklęty i wygnany z raju. Nakazano też, żeby ognisty 
miecz strzegł wejścia do raju. Adam natomiast siedząc naprzeciwko raju 
płakał z tego powodu, że pozbawił się tylu dóbr i nie pościł we właści-
wym czasie. W jego osobie cały rodzaj ludzki został poddany przekleń-
stwu, dopóki Zbawiciel nasz, ulitowawszy się nad naszą naturą zgubioną 
przez szatana, nie wprowadził nas znowu do pierwotnego dostojeństwa, 
urodziwszy się ze Świętej Dziewicy i żyjąc bezgrzesznie, pokazując nam 
drogę przez przeciwieństwo tego, co uczynił Adam, to znaczy przez post 
i pokorę, i chytrością zwyciężył tego, który nas oszukał.
 Teoforyczni ojcowie pragnąc wszystko to przedstawić w całym Trio-
dionie, najpierw przedkładają wydarzenia starotestamentowe, a pierw-
szym z nich jest stworzenie Adama i wygnanie go z raju, co wspomi-
namy właśnie dzisiaj, dodając także czytania z innych ksiąg Biblii: 
Mojżeszowych, prorockich, a przede wszystkim Dawidowych, dodając 
przy tym także coś według łaski. Następnie według porządku następują 
wydarzenia Nowego Testamentu, z których pierwszym jest Zwiastowa-
nie, które według niewypowiedzianej Opatrzności Bożej zawsze wy-
pada w okresie Czterdziesiątnicy, a potem wskrzeszenie Łazarza i Nie-
dziela Palmowa, Święty Wielki Tydzień, gdy czytamy święte Ewangelie 
i z rozrzewnieniem opiewamy najświętsze i zbawcze Męki Chrystusa. 
Potem, w okresie od Zmartwychwstania do Zstąpienia Ducha Świętego, 
czytamy Dzieje Apostolskie, jak dokonywało się ich nauczanie i we-
zwało wszystkich, którzy uwierzyli, bowiem Dzieje cudami świadczą 
o Zmartwychwstaniu.
 Ponieważ tak bardzo ucierpieliśmy z tego powodu, że Adam kiedyś 
nie zachował postu, to przedkładane jest wspomnienie tego wydarzenia 
teraz, na progu Świętej Czterdziesiątnicy, abyśmy pamiętając, jakie zło 
przyniosła niewstrzemięźliwość, postarali się z radością rozpocząć post 
i przestrzegać go. A to dlatego, że przez post otrzymamy to, czego nie 
osiągnął Adam, a będziemy płakać, pościć i korzyć się, aż nawiedzi nas 
Bóg. Przecież bez tego trudno odzyskać to, co straciliśmy.

68 Mt 21,19; Mk 11,13-21.
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 Niech będzie wiadomym, że ta święta i wielka Czterdziesiątnica jest 
dziesięciną z całego roku. Ponieważ z lenistwa nie chcemy stale pościć 
i unikać zła, to apostołowie i teoforyczni ojcowie dali ją nam jako pewien 
owocny czas dla duszy, aby wszystko, co w całym roku uczyniliśmy bez-
sensownego, teraz oczyścić w okresie postu przez skruchę i pokorę. Tej 
Czterdziesiątnicy powinniśmy gorliwie przestrzegać, jak zresztą także 
trzech innych postów, to jest świętych apostołów, Bogurodzicy i Naro-
dzenia Chrystusa, zgodnie z czterema porami roku. Czterdziesiątnicę na-
tomiast przekazali nam święci apostołowie, uczciwszy ją szczególnie ze 
względu na Mękę i dlatego, że Chrystus pościł czterdzieści dni i wysławił 
się69, a także Mojżesz pościł czterdzieści dni, aby otrzymać Prawo70, 
również Eliasz71 i Dawid72, i wszyscy, którzy zostali wysławieni przez 
Boga. Adam pokazuje przez przeciwieństwo, że post jest dobrem. Z tego 
właśnie powodu wygnanie Adama zostało tutaj umieszczone przez świę-
tych ojców.

 Chryste Boże nasz, z Twego niewypowiedzianego miłosierdzia uczyń 
nas godnymi rajskiej rozkoszy i zmiłuj się nad nami, albowiem Ty jeden 
jesteś Przyjacielem człowieka. Amen.

69 Mt 4,1-2.
70 Wj 24,18; 34,28; Pwp 9,6.
71 1 Krl 19,8.
72 Sm 17,16.
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SYNAKSARION SOBOTY
I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

WIELKIEGO MĘCZENNIKA TEODORA TYRONA

 Stichosy:

 Tyron pokarmem koliwa miasto karmi,
 pokarm skalany za niegodny uznawszy.

 Dzisiaj, w pierwszą sobotę Wielkiego Postu, świętujemy przedziwny 
cud z Kolinem, dokonany przez świętego sławnego wielkiego męczenni-
ka Teodora Tyrona73, który miał taką prehistorię.
 Gdy Julian Apostata74 wstąpił na tron po Konstancjuszu75, synu Kon-
stantyna Wielkiego76, i zwrócił się od Chrystusa do kultu bożków, to za-

SYNAKSARION

73 Św. wielki męczennik Teodor Tyron (?-306), był legionistą w armii cesarza Maksymina. W 305 r., kie-
dy władca rozpoczął swe rządy, Teodor przebywał ze swym garnizonem wojskowym w Amasei w Pon-
cie. Wówczas ukazał się dekret nakazujący wszystkim żołnierzom oddawać cześć rzymskim bóstwom. 
Teodor stanowczo odmówił. Trybun dał mu czas do namysłu, który święty wykorzystał na podpalenia 
słynnej w Amasei świątyni „Matki bogów” Kybele. Po tym wydarzeniu natychmiast został aresztowany 
i poddany najokrutniejszym torturom. Dręczono go głodem, męczono, po czym skazano na śmierć przez 
spalenie. Święty sam dobrowolnie wszedł na stos i z modlitwą na ustach zakończył życie. Pięćdziesiąt 
lat po śmierci, Teodor ukazał się arcybiskupowi konstantynopolitańskiemu Eudoksjuszowi i wyjawił, że 
cesarz Julian Odstępca, chcąc sprofanować chrześcijańskie pokarmy w pierwszym tygodniu Wielkiego 
Postu, rozkazał skrapiać je krwią z pogańskich ofi ar. W latach 491-518 na miejscu męczeństwa św. Teo-
dora cesarz Anastazy zbudował wspaniałą świątynię, która szybko stała się celem licznych pielgrzymek. 
W VIII w. relikwie świętego przeniesiono z Amasei do włoskiego miasta Brindisi. Wspomnienie litur-
giczne 17 II i w Sobotę I Tygodnia Wielkiego Postu. Świętowanie cudu św. Teodora w pierwszą sobotę 
Wielkiego Postu opisywał już patriarcha Konstantynopola Nektariusz (381-397).
74 Julian Apostata, Flawiusz Julian (331-363), cesarz rzymski w latach 361-363. Dążył do osłabie-
nia i wyrugowania chrześcijaństwa (zalegalizowanego przez Konstantyna Wielkiego) z imperium 
rzymskiego oraz podniesienia tradycyjnej religii starożytnych Rzymian do rangi religii państwowej. 
Zdając sobie sprawę z tego, że prześladowania chrześcijan prowadzone w I i II wieku wzmacnia-
ły tylko chrześcijaństwo, Julian starał się raczej osłabić chrześcijaństwo, tak by nie wydawało się 
potencjalnym wyznawcom bardziej atrakcyjne od kultów pogańskich. Przykładowo, w 362 roku 
przy okazji reformy szkolnictwa zabronił chrześcijanom uczyć w szkołach publicznych (ponieważ ci 
nauczali czytania bazując na Ewangelii), a w Edykcie o tolerancji przywrócił z wygnania biskupów 
chrześcijańskich uznanych przez resztę chrześcijan za heretyków, by wzbudzić pomiędzy chrześcija-
nami konfl ikty. Julian zginął w czasie wojny z Persami w dość niejasnych okolicznościach.
75 Konstancjusz II (317-361), cesarz rzymski w latach 337-361. Drugi z trzech synów Konstantyna 
I Wielkiego i Fausty. Jako cesarz był rzecznikiem arnianizmu, który wcielał siłą za pomocą synodów 
w Arles w 353 roku, w Mediolanie w 353 roku i Brézier w 356 roku. Pod jego presją – w Medio-
lanie wszedł na zgromadzenie biskupów z obnażonym mieczem – potępiono i skazano na zesłanie 
Atanazego Wielkiego, Hilarego w Poitiers, Dionizego z Mediolanu, papieża Liberiusza i Hozjusza 
z Kordoby. Konstancjusz zmarł śmiercią naturalną po trzech dniach choroby, prawdopodobnie febry. 
Na łożu śmierci jako następcę wyznaczył swojego przeciwnika Juliana Apostatę.
76 Św. Konstantyn I Wielki (272-337), syn Konstancjusza I Chlorusa i św. Heleny, cesarz rzymski 
od 306 r., od 324 r. rządził samodzielnie. W 313 r. w Mediolanie wydał edykt mediolański dający 
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częło się wielkie prześladowanie chrześcijan, jawne i zarazem ukryte. 
Niegodny cesarz zakazał okropnie męczyć, a także jawnie w nieludzki 
sposób zabijać chrześcijan, wstydząc się i równocześnie obawiając, żeby 
do chrześcijan nie przyłączyło się wielu ludzi, ale zamyślił ten okropny 
oszust w pewien ukryty sposób skalać chrześcijan. W tym celu, pamięta-
jąc, że chrześcijanie w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu szczególnie 
się oczyszczają i zważają na Boga, wezwał prefekta miasta i nakazał usu-
nąć zwykle sprzedawane produkty, a wystawić na rynku inne pokarmy, 
a mianowicie chleb i napoje, uprzednio pokropiwszy je krwią ofi ar zło-
żonych bożkom i skalać tym pokropieniem, aby spożywający je w poście 
chrześcijanie skalali się w chwili największego oczyszczenia. Prefekt 
miasta natychmiast zrealizował to, co zostało mu polecone, i na całym 
targu rozłożono skalane krwią ofi ar pogańskich pokarmy oraz napoje.
 Jednak wszystkowidzący Bóg, sprzeciwiający się chytrym w ich in-
trygach i zawsze pamiętający o nas, swoich sługach, zniszczył także nik-
czemne zamysły odstępcy. Do biskupa Eudoksjusza77, chociaż był on 
heretykiem a nie prawosławnym, Bóg posłał wielkiego swego męczen-
nika Teodora, ze stanu wojskowego, zwanego Tyronem. Teodor zjawił 
się biskupowi nie we śnie, ale na jawie, i tak oto powiedział: „Wstań 
jak najszybciej możesz, zgromadź owczarnię Chrystusową i surowo 
przykaż, aby nikt nie kupował pokarmów wyłożonych na targu, bowiem 
wszystkie one są skalane krwią pogańskich ofi ar z rozkazu niegodnego 
cesarza”. Biskup powątpiewał i zapytał: „Jak może się to udać, skoro są 
tacy, którzy nie mają w domu wystarczającej ilości pożywienia, jak oni 
mają nie kupować produktów wyłożonych na targu?” – „Daj im koliwo 
– odpowiedział święty – i uzupełnij braki”. Gdy biskup dziwiąc się i nie 
rozumiejąc zapytał, co to jest koliwo, wtedy wielki męczennik Teodor 
powiedział: „Gotowana pszenica, bowiem tak zwykliśmy nazywać ją 
w Euchaicie”78. Patriarcha zaczął dopytywać się, kim jest ten, kto trosz-
czy się o chrześcijan, a święty odpowiedział: „Teodor, męczennik Chry-
stusowy, teraz przez Niego posłany do Ciebie jako pomocnik”. Patriarcha 

swobodę wyznania chrześcijanom. Na kilka dni przed śmiercią przyjął chrzest z rąk ariańskiego 
biskupa Euzebiusza z Nikomedii (zm. 341). Konstantyn na bazie dawnej greckiej kolonii Bizancjum 
wybudował wspaniałe miasto które nazwał – Miastem Konstantyna – Konstantinopolis, przyszłą 
stolicę cesarstwa bizantyjskiego. Dzień pamięci 21 V.
77 Eudoksjusz z Antiochii był arcybiskupem Konstantynopola w latach 360-370. Był twórcą herezji, 
nazwanej od jego imienia eudoksjanie, głoszącej, że Syn jest niepodobny do Ojca, ponieważ ma 
początek i odrębną wolę.
78 Euchaita, miasto w prowincji Pontus, w północnej części Azji Mniejszej, dzisiaj turecka wieś 
Beyōzū.
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natychmiast wstał i powiadomił wielu chrześcijan o wizji, a uczyniwszy 
tak, jak polecił święty Teodor, zachował owczarnię Chrystusową nienaru-
szoną przez intrygi wroga i odstępcy. Cesarz zaś widząc, że jego knowa-
nia zostały ujawnione i nic się nie udało, zawstydził się bardzo i polecił 
znowu sprzedawać na targu zwykłe towary.
 Chrześcijanie, składając dziękczynienie łaskawcy męczennikowi, 
po przejściu pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, w tę sobotę, radośnie 
uczynili Jemu święto, przygotowawszy koliwo. Od tamtego czasu aż do 
dzisiaj my, wierni, wspominamy ten cud, aby tak przesławne dzieło mę-
czennika wraz z upływem czasu nie zostało zapomniane i czcimy pamięć 
wielkiego męczennika Teodora przez poświęcenie koliwa.
 Świętego Teodora za czasów cesarza Maksymina79 zamęczył niegod-
ny prepozyt Brenka, najpierw morząc głodem w więzieniu. Święty pod-
palił świątynię ich pogańskiej bogini i rozdał ubogim jej ozdoby. Kiedy 
niektórzy poganie żądali od niego wyjaśnień i chcieli, żeby odwrócił się 
od Chrystusa, i dawali takie rady, on był niezłomny. Wiele wycierpiał, aż 
w końcu został wrzucony w ogromny rozpalony stos i pośród płomieni 
oddał duszę Bogu.

 Chryste Boże nasz, dla Jego wstawiennictwa zmiłuj się nad nami 
i zbaw nas. Amen.

79 Maksymin II Daja (270-313), syn siostry Galeriusza. Dzięki wujowi szybko awansował w armii, 
a w 305 roku został przez niego adoptowany. Tytuł cezara otrzymał w 305 roku.
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SYNAKSARION I NIEDZIELI WIELKIEGO POSTU
TRYUMF ORTODOKSJI

 Stichosy:

 Nieprzystojnie wyrzucane ikony
 widząc przystojnie wielbione, raduję się.

 Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Kościół przyjął świę-
towanie przywrócenia kultu świętych i czcigodnych ikon, czego dokonał 
cesarz Michał80 wraz ze swoją matką, błogosławioną cesarzową Teodo-
rą81, a także święty patriarcha konstantynopolitański Metody82. Historia 
tego wydarzenia jest następująca.
 Kiedy Leon Izauryjczyk83, który przedtem był świniopasem i poga-
niaczem osłów, z dopustu Bożego zagarnął tron cesarski, wezwał do sie-
bie patriarchę Germanosa84, który wtedy rządził Kościołem, i powiedział 
do niego: „Wydaje mi się, Władyko, że ikony niczym nie różnią się od 
bożków, dlatego też nakaż, aby jak najszybciej je zabrano. A jeśli są to 
prawdziwe obrazy świętych, to trzeba je powiesić wyżej, żebyśmy my, 
tonący w grzechach, nie kalali ich cały czas, całując je”. Patriarcha od-
rzucił tę niegodziwość cesarza, mówiąc: „Czy to nie ty, cesarzu, jesteś 
tym, kto według proroctwa zacznie prześladować święte ikony i kto ma 
na imię Konon?” Cesarz odpowiedział: „Byłem tak nazywany w dzie-
ciństwie”. Ponieważ patriarcha nie podporządkował się jego woli, cesarz 
wygnał go i na jego miejsce wprowadził swego wspólnika Anastazego85, 

80 Michał III Metystes (833-867), cesarz bizantyjski od 842 roku, ostatni z dynastii amoryjskiej. 
W 856 roku Michał wraz ze swoim wujem Bardasem przeprowadził przewrót pałacowy, w wyniku 
którego Teodora została wysłana do klasztoru, a Bardas zyskał znaczne wpływy, ostatecznie zostając 
mianowany współcesarzem w maju 862 roku. Pijany cesarz Michał III został zamordowany w wy-
niku rewolucji pałacowej we wrześniu 867 roku. Jej efektem był upadek dynastii amoryjskiej oraz 
dojście do władzy Bazylego I.
81 Św. Teodora (810-867), cesarzowa bizantyjska, żona cesarza Teofi la. Po śmierci męża (842) była re-
gentką w imieniu ich małoletniego syna Michała III. W 843 roku zwołała synod, który przywrócił kult 
ikon. W 856 roku została obalona i resztę życia spędziła w klasztorze. Wspomnienie liturgiczne 11 II.
82 Św. Metody I, Metody Wyznawca (ok. 788-847), patriarcha Konstantynopola. Przyczynił się do 
przywrócenia kultu ikon. Wspomnienie liturgiczne 14 VI.
83 Leon III Izauryjczyk (680-741), cesarz bizantyjski od 717 roku do śmierci, pierwszy władca 
z dynastii izauryjskiej. Pochodził z niższych warstw społecznych. Urodził się w rodzinie wieśniaka 
w 675 roku w Germanikei na północy Syrii. W 726 roku Leon wystąpił przeciwko kultowi ikon, 
rozpoczynając długi okres ikonoklazmu.
84 Germanos I (zm. 740), patriarcha Konstantynopola w latach 715-730.
85 Anastazy (zm. 754), patriarcha Konstantynopola w latach 730 do 754, wyniesiony do tej godności 
przez cesarza Leona III Izauryjczyka. Po śmierci Leona w 741 roku jego następcą został syn Konstantyn 
V Kopronimos. Gdy cesarz walczył na Wschodzie jego szwagier Artabasdos skorzystał z nieobecności 
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cesarza w stolicy i przejął tron. Aby uzyskać wsparcie, Artabasdos ogłosił się „opiekunem świętych ikon”. 
Patriarcha Anastazy szybko zmienił front i nagle stał się zagorzałym obrońcą ikon, które Artabasdus po-
nownie umieścił w kościołach. Konstantyn w 743 roku pokonał Artabasdosa, pozbawił patriarchę Anasta-
zego urzędu, ogłosił heretykiem, kazał bić i oślepić, a następnie oprowadzać po ulicach stolicy. Anastazy 
znowu zmienił swoje stanowisko w sprawie ikon i został przywrócony jako patriarcha.
86 Konstantyn V Kopronimos (718-775), cesarz bizantyjski od 741 roku, jeden z największych ob-
razoburców bizantyńskich. Przydomek Kopronimos (gr. kopros – łajno i onoma – imię) został mu 
nadany przez nieprzychylnych ikonoklastom historyków. Na synodzie w Hierei (jeden z pałaców 
w azjatyckiej części Konstantynopola) w 754 roku zakazał przechowywania i wytwarzania jakich-
kolwiek dzieł sztuki związanych z kultem chrześcijańskim, co było był wstępem do szeroko zakro-
jonej akcji niszczenia dzieł przedstawiających postaci świętych, Świętą Trójcę, aniołów, Chrystusa 
z kościołów, wyrywano ściany z mozaikami, palono ilustrowane księgi, dziesiątki monasterów zamie-
niono w składy broni i koszary, tysiące mnichów przymusowo ożeniono z byłymi nierządnicami.
87 Leon IV Chazar (750-780), cesarz bizantyjski w latach 775-780.
88 Św. Irena (ok. 752-803), cesarzowa bizantyjska w latach 797-802, żona Leona VI. Regencję 
w imieniu syna miała sprawować do czasu jego pełnoletniości. W 784 roku zaczęła przygotowania 
do soboru powszechnego, który miał przywrócić kult obrazów i potępić ikonoklazm. Sobór zebrał się 
31 lipca 786 roku w Konstantynopolu. Do obradujących w kościele św. Apostołów wdarli się żołnie-
rze z gwardii stacjonującej w stolicy. Rozpędzili zebranych powołując się na dekret Konstantyna V. 
Irena postanowiła wezwać z Tracji korpus składający się z ikonodulów, a oddziały ikonoklastyczne 
wysłać na granicę wschodnią. Następny sobór został zwołany do Nicei na rok 787. Przybyli tam 
legaci papiescy i przedstawiciele patriarchów Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy. Obrady trwały 
krótko od 24 września do 13 października. Cesarz Konstantyn i Irena złożyli ostatniego dnia swoje 
podpisy na dokumencie uchwał soboru. Zniesiony został ikonoklazm i przywrócono możność czcze-
nia świętych obrazów. Bunt ministrów i dworzan obalił w 802 roku Irenę. Została wygnana na Wy-
spy Książęce, a potem na Lesbos. Tam jak głosi legenda pokutowała za swoją dawną gwałtowność. 
Wspomnienie liturgiczne 9 VIII.
89 Konstantyn VI (771-797 lub 802), cesarz bizantyjski od 780 roku. Jedyny syn Leona VI Chazara, 
uwięziony i oślepiony przez matkę, cesarzową Irenę, co ofi cjalnie było kara za bycie ikonoklastą. 
Konstantyn został koronowany na współcesarza w 776, kiedy jego ojciec był cesarzem, a po śmierci 
ojca w 780 roku został jedynym władcą w wieku 9 lat. Jego matka była regentką i nie przekazała mu 
władzy nawet, kiedy osiągnął pełnoletniość.
90 Św. Tarazjusz (zm. 806), patriarcha Konstantynopola w latach 784-806. Tarazjusz był sekretarzem 
i bliskim współpracownikiem cesarzowej Ireny, dzięki której został wybrany na patriarchę Konstan-
tynopola. Tarazjusz przewodniczył obradom Soboru Nicejskiego w 787 roku, na którym przywróco-
no kult ikon. Wspomnienie liturgiczne 25 II.

i wtedy jawnie już zaczął walkę przeciwko świętym ikonom. Powiadają, 
że jakoby już wcześniej przekazali mu tę nienawiść do ikon Żydzi, którzy 
w tym czasie, gdy był on biedny i wraz z nimi zajmował się pracą poga-
niacza osłów, czarami przepowiedzieli mu wyniesienie na tron. Po tym, 
jak dziwnie przerwane zostało życie Leona, najgorsze jego lwiątko, syn 
Konstantyn Kopronimos86 został jego następcą jako władca, a jeszcze 
bardziej jako okrutny prześladowca świętych ikon. Trzeba powiedzieć, że 
uczynił on wiele strasznych nieprawości i także umarł haniebną śmiercią. 
Po nim odziedziczył tron jego syn Leon87, który miał za matkę Chazarkę, 
ale i on zmarł okrutną śmiercią.
 Następcami tronu zostali Irena88 i Konstantyn89. Na żądanie patriar-
chy Tarazjusza90 zwołali oni Siódmy Sobór Powszechny, na którym Ko-
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ściół Chrystusowy znowu przyjął kult świętych ikon. Po usunięciu Ireny 
i Konstantyna, wyniesiono na tron Nicefora Genika91, po nim Staurakio-
sa92 i następnie Michała Rangabę93, czczących święte ikony.
 Następcą Michała został podobny do zwierza Leon Armeńczyk94. Bę-
dąc oszukańczo wprowadzonym w błąd przez pewnego mnicha pustelni-
ka, zaczął on powtórne prześladowanie ikonoklastyczne i znowu Kościół 
Boży okazał się pozbawiony piękna. Leona Armeńczyka zastąpił Michał 
Amoryjczyk95, a po nim panował jego syn Teofi l96, który znowu zaczął 
prześladować ikony, przewyższając w tym wszystkich swoich poprzed-
ników. Teofi l wielu świętych ojców poddał różnym karom i torturom za 
czczenie świętych ikon. Powiadają jednak, że on w czasie swego pano-
wania szczególnie dbał o sprawiedliwość, nie cierpiał bowiem niespra-
wiedliwości, i po całym mieście przez wiele dni poszukiwano człowieka, 
który powinien z kimś prawować się w obecności cesarza, ale go nie zna-
leziono. Teofi l jako autokrator rządził dwanaście lat, po czym zachorował 
na dyzenterię, która tak go męczyła, że otwierał szeroko usta, aż do samej 
krtani. Cesarzowa Teodora cierpiała bardzo z tego powodu, a gdy zasnęła 
na moment, zobaczyła we śnie Najświętszą Bogurodzicę, trzymającą na 
rękach Przedwieczne Dzieciątko, otoczoną świetlistymi aniołami, którzy 

91 Nicefor I Genik (765-811), cesarz bizantyjski od 802 roku. Założyciel dynastii Niceforów. Cesa-
rzowa Irena mianowała go ministrem fi nansów. Udało mu się zdetronizować i wygnać Irenę. Zginął 
jednak niedługo po tym, zabity w przegranej bitwie na przełęczy Wyrbica.
92 Staurakios (zm. 812), cesarz bizantyjski od 27 lipca do 2 października 811 roku. Syn cesarza 
Nicefora I. Został przez niego koronowany na współwładcę już w 803 roku. W 811 roku Staurakios 
został zmuszony do abdykacji.
93 Michał I Rangabe (?-844), cesarz bizantyjski w latach 811-813. Michał abdykował po przegranej 
wojnie z Bułgarami, po czym został zesłany do monasteru na wyspie Proti (w archipelagu Wysp 
Książęcych), gdzie żył do swej śmierci.
94 Leon V Armeńczyk (ok.775-820), generał bizantyjski za panowania cesarzy Nicefora I i Michała 
I, od 813 roku cesarz bizantyjski. Leon chciał przywrócić ikonoklazm. Kazał aresztować słynnego 
ikonofi la Teodora Studytę, skazując go na wygnanie razem z patriarchą Niceforem. Wiosną 815 roku 
cesarz zwołał synod do Konstantynopola na którym potępiono kult obrazów i postanowienia II Sobo-
ru Nicejskiego oraz cesarzową Irenę za walkę przeciw ikonoklastom. Rozpoczęło się masowe nisz-
czenie obrazów. Do opozycji przeciw cesarzowi przeszedł nawet jego przyjaciel Michał z Amorion, 
więc cesarz go uwięził. Podjęte przez Leona energiczne kroki skierowane przeciwko zwolennikom 
kultu ikon zaowocowały powstaniem silnej opozycji oraz zawiązaniem spisku, któremu przewodził 
niegdysiejszy towarzysz broni Leona, Michał Psellos. Po wykryciu spisku, zagrożony uwięzieniem 
Michał dokonał zamachu stanu, w wyniku którego w dniu Bożego Narodzenia 820 roku Leon został 
obalony i zamordowany.
95 Michał II Amoryjczyk, zwany także Psellos – bełkoczący, mówiący niewyraźnie, ale także używa-
jący wulgarnego języka (770-829), cesarz bizantyjski w latach 820-829), pierwszy cesarz z dynastii 
amoryjskiej. W odróżnieniu od swojego poprzednika Leona, zagorzałego ikonoklasty, unikał prze-
śladowań zwolenników kultu ikon, sam jednak sprzyjał ikonoklazmowi.
96 Teofi l (813-842), cesarz bizantyjski od 829 roku (drugi cesarz z dynastii amoryjskiej), syn Micha-
ła II i jego pierwszej żony Tekli.
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biczowali i besztali męża cesarzowej. Gdy ona się obudziła, to Teofi l nie-
co przyszedł do siebie i wołał: „Biada mi, nieszczęsnemu! Biczują mnie 
za święte ikony!” Cesarzowa natychmiast położyła mu na głowie iko-
nę Bogurodzicy, modląc się ze łzami. Teofi l zobaczył u kogoś stojącego 
obok ikonę na piersi, wziął ją i pocałował. Natychmiast wargi, które po-
niżały ikony i strasznie otwarte usta zamknęły się, a on wybawiwszy się 
z nieszczęść, które go dopadły, i cierpień, spokojnie zasnął, przekonaw-
szy się, że dobrze jest czcić święte ikony. Cesarzowa przyniosła ze swej 
szkatuły święte i czcigodne ikony, i przekonała męża, żeby je całował 
i czcił z całej duszy. Wkrótce Teofi l odszedł z tego życia.
 Teodora sprowadziła wszystkich, którzy byli na zesłaniu i w więzie-
niach, i dała im wolność. Z tronu patriarszego zrzucono Jana97 zwane-
go Jannis98 czyli czarodziej, który raczej był przełożonym wróżbitów 
i biesów niż patriarchą, a na jego miejsce wprowadzono wyznawcę Chry-
stusowego Metodego99, przedtem wiele cierpiącego w obronie ikon i za 
życia zamkniętego w grobowcu.
 Właśnie wtedy z Bożego oświecenia do świętego Joannicjusza Wiel-
kiego100, który był ascetą na Górze Olimp, przyszedł wielki asceta Ar-

97 Jan VII Gramatyk (Morocharzanius, ?-?), patriarcha Konstantynopola w latach 836-843. W 814 
roku, na polecenie cesarza, Jan przygotował dokument, będący teologicznym uzasadnieniem walki 
z kultem obrazów. Dokument ten został zaprezentowany na zwołanym w 815 roku synodzie, na którym 
zadecydowano o zniesieniu postanowień Soboru Nicejskiego II, który przywrócił kult obrazów. Po 
śmierci cesarza Teofi la w 842 roku przeciwko Janowi, jako aktywnemu ikonoklaście rozpoczęto proces 
sądowy, który doprowadził do złożenia go z urzędu, najprawdopodobniej w 843 roku. Za odmowę wy-
parcia się swych poglądów został on zmuszony do schronienia się w monasterze, gdzie spędził ostatnie 
lata swego życia. Ze względu na gruntowną wiedzę teologiczną i prawną otrzymał przydomek Grama-
tyk. Jest autorem wielu dzieł, poświęconych teologii, prawu oraz gramatyce języka greckiego.
98 Jannis (i Mambre), imiona legendarnych czarodziejów egipskich, którzy walczyli z Mojżeszem, 
wmieszali się w tłum Żydów podczas wyjścia z Egiptu, później pomagali w przygotowaniu złote-
go cielca. Towarzyszyli Bileamowi, który miał przekląć Żydów. Byli najsilniejszymi czarodziejami 
egipskimi, którzy potrafi li odwracać klęski, którymi Mojżesz karał Egipt. Do miejsca ich pogrzeba-
nia przychodzili ludzie prosić o pomoc demony. Historia Jannisa i Mambre jest opisana w Talmudzie, 
ale także przez pisarzy chrześcijańskich.
99 Św. Metody I, Metody Wyznawca (ok. 788-847), patriarcha Konstantynopola, ogłosił powrót 
ortodoksji. Starał się doprowadzić po pojednania ikonoklastów i ikonodulów. Pozostawił po sobie 
pisma polemiczne, hagiografi czne, homilie i poezję. Wspomnienie liturgiczne 14 VI.
100 Św. Joannicjusz Wielki (?-846, wywodził się z rodziny wieśniaczej w dziewiętnastym roku ży-
cia przyjęto go do gwardii cesarskiej. Pozbawiony wykształcenia, przyjmował wtedy ofi cjalną naukę, 
wykluczającą kult obrazów. Dopiero w 791 roku, gdy obozował na Olimpie, jakiś mnich udzielił mu 
stosownego pouczenia. Po kampanii bułgarskiej z 795 roku zrezygnował z kariery w armii i zgłosił się 
na Olimpie do klasztoru. Po pobycie w Antidionie wrócił do swej pustelni, aby uniknąć prześladowania 
za rządów Leona V. W 820 roku wrócił znów na Trichealice. Teraz przebywał tam dziewięć lat. W r. 830 
wrócił na stałe do swego macierzystego klasztoru Andition. W jedenaście lat później cesarz Teofi l za-
sięgał jego opinii co do kultu obrazów, ale za swoją jej nie przyjął. Potem jeszcze odwiedził go patriar-
cha Metody. Pozostawił po sobie wspomnienie cudotwórcy i proroka. Wspomnienie liturgiczne 4 XI.
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sakiusz, mówiąc: „Bóg posłał mnie do ciebie, abyś po przyjściu do Ni-
komedii, do czcigodnego męża Izajasza Pustelnika, pouczył się u niego 
i dokonał z nim tego, co podoba się Bogu i Jego Kościołowi”. Po przyjściu 
do czcigodnego Izajasza, usłyszeli od niego: „Tak mówi Pan: Oto zbliża 
się koniec wrogów mego obrazu. Dlatego idźcie do cesarzowej Teodo-
ry. Patriarsze Metodemu tak powiedzcie: Odłącz wszystkich niegodnych 
i wtedy z aniołami złóż mi Ofi arę Chwały, czcząc przedstawienie mego 
Oblicza i Krzyża”. Usłyszawszy to, asceci pospieszyli do Konstanty-
nopola i wszystko, co powiedział im czcigodny Izajasz, przekazali pa-
triarsze Metodemu i wszystkim wybrańcom Bożym. A oni poszli do ce-
sarzowej, znajdując ją we wszystkim posłuszną, była bowiem pobożną 
i miłującą Boga, trwającą w czci świętych ikon, co otrzymała od przod-
ków. Cesarzowa natychmiast zdjęła ikonę Bogurodzicy, wiszącą na jej 
szyi, aby wszyscy ją widzieli, i pocałowawszy ją, powiedziała: „Jeśli kto 
nie czci ikon i nie całuje ich z miłością, bez idolatrii, nie jak bożków ale 
jako obrazy, z miłości do Praobrazu, ten niech będzie odłączony od Ko-
ścioła”. Ojcowie rozradowali się radością wielką. Teodora poprosiła ich, 
żeby modlili się za jej męża Teofi la. Oni zaś, widząc jej wiarę, chociaż 
mówili, że przewyższa to ich moc, podporządkowali się. Święty patriar-
cha Metody po przyjściu do wielkiej świątyni Bożej zwołał cały lud pra-
wosławny, duchowieństwo i biskupów, mnichów i pustelników, wśród 
których byli wspomniani już Joannicjusz Wielki z Olimpu i Arsakiusz, 
Naukracjusz, uczniowie Teodora Studyty101, Teofan, igumen monaste-
ru „Wielkie Pole”, Teodor i Teofan Naznaczony102, Michał ze świętego 
miasta Jerozolimy103, synkletos104 i wyznawca, i wielu innych. Wszyscy 
oni odsłużyli panichidę za Teofi la, modląc się ze łzami i ciągle błagając 
Boga. Czynili to przez cały pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Sama ce-

101 Św. Teodor Studyta (759-ok. 826), teolog bizantyński, nieugięty obrońca świętych obrazów, igu-
men klasztoru Sakkudion; skazany na wygnanie wskutek konfl iktu z patriarchą i cesarzem, przeniósł 
się z 700 mnichami do monasteru Studios w Konstantynopolu, gdzie dokonał reformy. Jego ogrom-
ny dorobek obejmuje zbiór 500 listów, pisma polemiczne przeciw ikonoklastom, mowy ascetyczne 
i liturgiczne, katechezy, utwory poetyckie – pieśni religijne, hymny i epigramy o życiu monastycz-
nym. Wspomnienie liturgiczne 11 XI.
102 Św. Teofan Naznaczony (778-845), brat św. Teodora Studyty, mnich w ławrze św. Saby. Około 
roku 813 przybył wraz z bratem do Konstantynopola; zesłani przez cesarza Leona V Armeńczy-
ka. Cesarz Teofi l poddał ich chłoście i zesłał na wyspę na Propontydzie. Po dwóch latach odwołał 
ich z wygnania, bił niemiłosiernie, jambami wypisał im na czołach ich rzekomą winę i odesłał do 
więzienia. Przez Michała III i Teodorę odwołany z wygnania został biskupem Nicei. Wspomnienie 
liturgiczne 11 X.
103 Św. Michał (ok. 760-817), z pochodzenia Arab, mnich w ławrze św. Saby, około 786 roku 
wyświęcony na kapłana, od 811 roku doradca patriarchy jerozolimskiego.
104 W Biznacjum określenie senatu. W tym wypadku tytuł doradcy patriarchy.
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sarzowa Teodora także w ten sposób modliła się wraz z synkletosem i ze 
wszystkimi, którzy byli w pałacu. W piątek o wschodzie słońca cesarzo-
wa Teodora zasnęła i zobaczyła samą siebie stojącą przy kolumnie Kon-
stantyna Wielkiego105, a także ujrzała jakichś ludzi, z hałasem idących 
drogą i niosących narzędzia tortur, a pośrodku ciągnęli cesarza Teofi la, 
który miał ręce związane na plecach. Ujrzawszy męża cesarzowa poszła 
za tymi, którzy go prowadzili. Gdy doszli do spiżowej bramy106, zoba-
czyła siedzącego pod ikoną Zbawiciela jakiegoś przedziwnego Męża, 
przed którym postawiono Teofi la. Cesarzowa upadła do nóg tego Męża 
i zaczęła błagać o miłosierdzie dla niego. W końcu otworzył On usta 
i rzekł: „Niewiasto, wielka jest twoja wiara. Wiedz przeto, że ze wzglę-
du na twoje łzy i twoją wiarę, a także ze względu na modlitwy i ofi ary 
moich sług i moich kapłanów, przebaczam twemu mężowi Teofi lowi”. 
Rozkazał też tym, którzy prowadzili cesarza: „Rozwiążcie go i oddajcie 
jego żonie”. Ona zaś zabrawszy go, odeszła radując się i weseląc się, 
i natychmiast się przebudziła.
 Patriarcha Metody, gdy sprawował modły i nabożeństwa, wziął czysty 
rulon, zapisał na nim imiona wszystkich cesarzy heretyków, włączając 
cesarza Teofi la, i położył w prezbiterium na świętym ołtarzu pod obru-
sem. W piątek patriarcha zobaczył jakiegoś budzącego bojaźń i wielkie-
go anioła, wchodzącego do świątyni. Podszedł on do patriarchy i rzekł: 
„Usłyszana została twoja modlitwa, biskupie, cesarz Teofi l otrzymał 
przebaczenie. Nie dokuczaj już więcej Bogu w tej sprawie”. Patriarcha 
badając, czy ta wizja jest prawdziwa, zszedł ze swego miejsca, wziął ru-
lon, rozwinął go i zobaczył – O zrządzenie Boże! – że imię Teofi la zostało 
całkowicie wymazane przez Boga.
 Dowiedziawszy się o tym cesarzowa bardzo się ucieszyła, posłała 
do patriarchy i poleciła zgromadzić cały lud z czcigodnymi krzyżami 
i świętymi ikonami w wielkiej świątyni, aby zwrócić jej święte ikony 
i ogłosić wszystkim nowy cud Boży. Wkrótce, gdy wszyscy zgromadzili 
się w świątyni ze świecami, przyszła także cesarzowa z synem. Podczas 

105 Kolumna Konstantyna była niegdyś centralnym punktem znajdującego się w tym miejscu Forum 
Konstantyna, najważniejszego placu Konstantynopola, zbudowana przez cesarza Konstantyna Wiel-
kiego w 330 roku. Kolumna upamiętniała zmianę nazwy miasta Bizantion przez cesarza na Nova 
Roma i ustanowienie go stolicą cesarstwa rzymskiego. Obecnie znajduje się przy ulicy Divan Yolu 
w Stambule w Turcji.
106 Chalke (gr. calk» pÚlh – spiżowa, a ściśle miedziana brama, znana jako „Spiżowe wrota”), 
wielki budynek bramny, który prowadził z placu Augustajon do Wielkiego Pałacu w Konstantyno-
polu. Został on poważnie zniszczony w czasie powstania Nika. Odbudował go Justynian I Wielki, 
zburzono go w 1804 roku.
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litanii wyszli i wraz ze świętymi ikonami, czcigodnym drzewem Krzyża 
oraz świętą Ewangelią doszli do wspomnianej drogi, wzywając: „Panie, 
zmiłuj się”, a po powrocie do świątyni odprawili Boską Liturgię. Wtedy 
święte ikony zostały zwrócone przez wybranych świętych mężów, wygło-
szono życzenia długich lat życia pobożnym prawosławnym, a wrogowie 
i niegodni, którzy nie przyjmują kultu świętych ikon, zostali odłączeni 
i poddani anatemie. Od tego czasu wyznawcy postanowili corocznie 
w ten sposób sprawować ten święty Tryumf, abyśmy kiedyś znowu nie 
wpadli w taką samą nieprawość.

 Niezmienny Obrazie Ojca, dla wstawiennictwa Twych świętych 
wyznawców zmiłuj się nad nami. Amen.
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SYNAKSARION II NIEDZIELI WIELKIEGO POSTU
ŚWIĘTEGO GRZEGORZA PALAMASA, 

ARCYBISKUPA TESALONIKI

 Stichos:

 Teraz wielkiego zaiste głosiciela Światłości oświeconego,
 do Światłości Niezachodzącej doprowadza Światłości Źródło.

 Syn Bożej i Niezachodzącej Światłości, zaiste prawdziwy człowiek 
Boży i przedziwny sługa Boży, pochodził z Konstantynopola oraz miał 
szlachetnych i pobożnych rodziców107. Starał się ozdobić cnotą i nauką 
nie tylko zewnętrznego i zmysłowego człowieka, ale przede wszystkim 
wewnętrznego i niewidzialnego. Gdy był jeszcze bardzo młodym, umarł 
jego ojciec, a matka i jego, i wszystkich jego braci i siostry wychowy-
wała surowo, i uczyła przykazań oraz Pisma Świętego, a także posyłała 
do nauczycieli, aby dobrze nauczył się od nich także świeckiej mądrości. 
Dzięki wrodzonym talentom i gorliwej nauce szybko opanował wszyst-
kie nauki fi lozofi czne.
 Gdy Grzegorz skończył dwadzieścia lat, uznając wszystko co 
ziemskie za gorsze od snów, pragnął skierować się do Boga, Źródła 
i Dawcy wszelkiej mądrości, i przez doskonałe życie całego siebie 
poświęcić Boga. Kiedy wyjawił matce swoje pobożne zamiary, wielką 
miłość do Boga i płomienne pragnienie, to dowiedział się, że ona też 
od dłuższego już czasu o tym marzyła i w równym stopniu z nim jest 
z tego zadowolona. Matka od razu zgromadziła u siebie wszystkie 
dzieci i radośnie powiedziała: „Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg”108. 
Znając ich dobre zamiary, powiedziała im, co zamierza wielki Grze-
gorz. On zaś zwrócił się do nich ze słowami pouczenia, szybko prze-
konał wszystkich, żeby zgodzili się i gorliwie naśladowali ucieczkę 
od świata, skłaniając się do podobnej jemu miłości. Następnie zgodnie 
z przykazaniem Ewangelii rozdał cały majątek ubogim, wielkodusz-
nie pogardził łaską cesarza, chwałą i tytułami dworskimi, i poszedł za 
Chrystusem.

107 Św. Grzegorz Palamas (1296-1359), teolog i fi lozof bizantyjski, autor dzieła Triady (fragmenty 
w języku polskim: Filokalia. Teksty o modlitwie serca, przeł. J. Naumowicz, Kraków, 20022, s. 305-
314), ważna postać doktryny hezychazmu. Twierdził, że Bóg jest całkowicie transcendentny wobec 
świata i niepoznawalny dla człowieka, któremu jednak dostępne są Jego energie o ile dostąpi przebó-
stwienia. Wspomnienie liturgiczne 14 XI oraz w II Niedzielę Wielkiego Postu.
108 Iz 8,18; Hbr 2,13.
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 Matkę i siostry umieścił w żeńskim monasterze, braci zaś poprowadził 
ze sobą na Świętą Górę Atos109. Tam przekonał braci, żeby ćwiczyli się 
w ascezie w różnych monasterach, ponieważ to nie jest czas, żeby być 
razem, ale prowadzić życie przyjemne Bogu. Sam udał się do pewnego 
przedziwnego starca o imieniu Nikodem, który żył w milczeniu tylko 
dla Boga. Z pokorą ducha nauczył się od niego praktykowania wszyst-
kich przykazań, wszystkich cnót, tam też – poza tym wszystkim – dzięki 
orędownictwu Przeczystej Bogurodzicy otrzymał w tajemnym widzeniu 
niezwyciężoną pomoc od Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa.
 Po odejściu starca do Boga, Grzegorz przeszedł do Wielkiej Ławry 
św. Atanazego110 i żył tam szereg lat, praktykując z wielką gorliwo-
ścią i doskonałą rozwagą ascezę. Z umiłowania milczenia opuścił ławrę 
i zamieszkał na pustelni. Ciągle wzrastając w miłości i pragnąc zawsze 
być z Bogiem, oddał się najsurowszym ćwiczeniom, trzeźwą uwagą za-
wsze tłumiąc żądze, a umysł kierując ku Bogu, nieustannie modląc się 
i ucząc spraw Bożych, niezwykle się rozwinął. Z pomocą Bożą zwyciężył 
wszystkie pokusy biesów i oczyściwszy duszę potokami łez podczas czu-
wań całonocnych, stał się wybranym naczyniem darów Ducha Świętego 
i często w cudowny sposób kontemplował Boga. Z powodu napaści Tur-
ków przeniósł się do Tesaloniki, do pustelni Weria, i był zmuszony roz-
mawiać z niektórymi mieszkańcami miasta. Potem, gorliwie idąc drogą 
życia, doskonale oczyściwszy ciało i duszę, już w starszym wieku, Grze-
gorz z woli Bożej przyjął święcenia kapłańskie i jakby był bezcielesnym, 
będąc jakby nieprzytomnym, odprawiał Boską Liturgię, tak iż wszyscy, 
którzy tylko go widzieli, rozrzewniali się w duszy. On był rzeczywiście 

109 Autonomiczna Republika Góry Atos, Atos, Święta Góra (gr. “Agion ”Oroj), część górzystego 
półwyspu w Grecji o długości 60 km, szerokości 7-12 km i powierzchni 390 km2, posiadająca status 
okręgu autonomicznego, zamieszkałego wyłącznie przez mnichów prawosławnych w 20 klaszto-
rach oraz należących do tych klasztorów skitach (skit), chatach (kaliwi), celach (kelia), domkach 
(katisma) i pustelniach (hezychasteria). Każdy z monasterów jest kierowany przez przełożonego, 
którego w tajnym głosowaniu wybiera cała wspólnota mnichów. Urząd ten zwyczajowo pełniony 
jest dożywotnio. W zarządzaniu klasztorem przełożonemu pomaga rada starców (gerontia). Central-
ny zarząd Atosu jest sprawowany przez Świętą Wspólnotę (Iera Koinotis). Jej siedzibą jest Karies. 
Święta Wspólnota liczy 20 przedstawicieli klasztorów Atosu i spotyka się na posiedzeniach dwa razy 
w tygodniu. Decyzje dotyczące całej społeczności podejmowane są większością głosów
110 Wielka Ławra (gr. Mon» Meg…sthj LaÚraj), pierwszy monaster na Górze Atos, położony 
w południowo-wschodniej części półwyspu, zbudowany w 963 r. przez mnicha Atanazego z Atosu, 
zwanego też Atanazym z Trebizondu, dzięki funduszom bizantyjskiego cesarza Nicefora II Fokasa, 
który zamierzał abdykować i zostać mnichem, zanim został zamordowany w 969 r. Wielka Ławra 
jest najstarszym i największym klasztorem na Atosie, znajduje się tu 37 kaplic. Biblioteka Wielkiej 
Ławry zawiera 2 046 greckich rękopisów, 165 kodeksów, ponad 20 000 ksiąg drukowanych i około 
100 rękopisów w innych językach.
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wielki, a żyjący pobożnie mieli objawienia, że jest teoforycznym, dla wi-
dzących sprawy duchowe było to jawne. Mając władzę nad biesami, on 
ratował opętanych z ich oczarowania i knowań, bezowocnym drzewom 
przywracał rodzenie owoców, a także był przyozdobiony innymi owoca-
mi i darami Ducha Świętego.
 Skoro jednak praktykowanie cnót jest w naszej władzy, a wpadanie 
w pokusy nie zależy od nas, ale bez pokus nie można stać się doskonałym 
i okazać wiarę w Boga, bowiem towarzyszące cnocie cierpienie, jak 
mówi apostoł, czyni człowieka z Bożą pomocą doskonałym w dobru111, 
dlatego też było dopuszczonym także świętemu Grzegorzowi wpadać 
w rozliczne i częste pokusy, aby przez to stał się on rzeczywiście dosko-
nałym.
 Jakiż umysł pozna i jakie słowo będzie mogło wyrazić przychodzące 
ze wszystkich stron, większe od dotychczasowych knowania okrutnego 
wroga, ataki i oskarżenia ze strony nowych heretyków, a on bronił Pra-
wosławia przez całe dwadzieścia trzy lata, cierpiąc od wrogów rozliczne 
smutki i napaści. Oto zwierz z Italii, mnich Barlaam z Kalabrii112, błysz-
cząc pozorną uczonością i uważając, że wszystko może poznać swoim 
ziemskim rozumem, zaczął okrutną walkę z Kościołem Chrystusowym 
i naszą świętą wiarą prawosławną oraz z wszystkimi, którzy jej ściśle 
przestrzegają. W swoim szaleństwie uważał za stworzoną wspólną łaskę 
Ojca i Syna i Ducha Świętego, a światłość, którą zajaśnieją sprawiedliwi 
jak słońce w przyszłym wieku, co nieco uchylił Chrystus, zajaśniawszy 
na Górze Tabor, jednym słowem wszelką moc i energię Trójosobowego 
Boga oraz wszystko różne od natury Bożej, a ortodoksyjnie uważających 
tę Światłość Bożą i wszelką moc oraz energię za niestworzone, bowiem 
nie ma niczego w Bogu, co byłoby stworzone, w swoich mowach i ob-
szernych dziełach nazywał duoteistami i politeistami, jak nas nazywają 
Żydzi i Sabeliusz113 z Ariuszem114.

111 Syr 2,1-5; Jak 1,2-4; 1 P 1,7.
112 Barlaam z Kalabrii (ok. 1290-1348), Grek z południowej Italii, włoski uczony i scholastyk, 
humanista, fi lolog i teolog, oskarżył hezychastów o herezję. Potępiony przez trzy synody kon-
stantynopolitańskie (w czerwcu i sierpniu 1341 oraz w 1351 roku), powrócił do Italii i przeszedł 
na katolicyzm.
113 Sabeliusz (?-?), teolog z III wieku i kapłan, zwolennik modalizmu. Modalizm był herezją, gło-
szącą że Ojciec, Syn i Duch Święty są po prostu odmiennymi przejawami Boga, a nie odrębnymi 
Osobami w Bogu. Nie wiadomo wiele o samym Sabeliuszu, który został ekskomunikowany w 220 
roku, ale nauczanie, które określone zostało jego imieniem, jest znane do dziś.
114 Ariusz (256-336), wczesnochrześcijański prezbiter, teolog i poeta z Aleksandrii. Jego nauka na 
temat relacji Boga Ojca i Syna Bożego oraz natury Bóstwa zyskała dużą popularność wśród ów-
czesnych chrześcijan. Została ona jednak uznana za sprzeczną z nauką Kościoła powszechnego, 
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 Z tego powodu święty Grzegorz jako obrońca Prawosławia i głosiciel 
Światłości Taboru, przede wszystkim o nią walczący i oczerniany, został 
przez Kościół posłany do Konstantynopola, gdzie i przybył, kiedy poboż-
ny cesarz Andronik115, czwarty z Paleologów, dla obrony Prawosławia 
zwołał sobór116, na którym zjawił się też Barlaam ze swoją nikczemną 
nauką i niegodnym oskarżaniem Prawosławia. Wtedy wielki Grzegorz, 
pełen Ducha Bożego i przyobleczony z wysoka w niezwyciężoną moc, 
zamknął usta Barlaamowi, otwarte przeciwko Bogu, i całkowicie zawsty-
dził heretyka, a swymi przenikniętymi ogniem natchnionymi słowami 
i pismami spalił jego herezję jak chrust. Przeciwnik Prawosławia, nie 
mogąc znieść hańby uciekł do Łacinników, skąd i przyszedł. Wkrótce 
po tych rozlicznych nieszczęściach Grzegorz na nowym soborze znowu 
zdemaskował i odrzucił jego pisma swoimi dowodami. Ci zaś, którzy 
mieli wspólnotę z tą zgubną herezją, tak i nie przestali napadać na Ko-
ściół Boży.
 Dlatego Grzegorz, bardzo przynaglany przez sobór i przez samego ce-
sarza Jana Kantakuzena117, a poprzednio przekonany przez nakaz Boży, 
został wprowadzony na tron biskupi i ustanowiony pasterzem Kościoła 
Tesaloniki. Tam mężnie i cierpliwie czynił wysiłki w obronie wiary pra-
wosławnej, większe jeszcze od poprzednich. Pojawili się bowiem liczni 
i pełni zła następcy Barlaama i Akindynosa118, okrutne płody dzikich 
zwierząt, których nauki i dzieła Grzegorz gromił w różny sposób i cał-
kowicie zwyciężał swoimi mowami oraz Boskim Pismem, przy czym nie 
jeden raz, nie dwa lub trzy razy, ale wiele razy, i nie za rządów jednego 
cesarza lub patriarchy, ale trzech cesarzy, który następowali kolejno po 
sobie, przy tyluż patriarchach i na licznych soborach. Niektórzy oporni, 
którzy za nic mają najwyższy sąd, tak i pozostali przy swoim, a ostatki 
wszystkich heretyków, dalej bezwstydnie napadały na świętych, którzy 
ich zwyciężyli, nie mówiąc już o samym rodzie żydowskim, który do 
dzisiaj nienawidzi Chrystusa.

wyznającego współistotność Ojca i Syna. Ariusz nie uznawał współistotności Ojca i Syna, ich bycia 
w tej samej boskiej naturze jako jeden Bóg w Trzech Osobach, która to współistotność stanowi naj-
ważniejszy element dogmatu trynitarnego (rozszerzonego również o Ducha Świętego). Ariusz został 
potępiony przez Sobór w Nicei w 325 roku.
115 Andronik III Paleolog (ok. 1296-1341), cesarz bizantyjski, syn Michała, syna Andronika II.
116 Mowa o synodzie z czerwca 1341 roku.
117 Jan VI Kantakuzen (ok. 1294-1383), cesarz bizantyjski w latach 1347–1354. 4 grudnia 1354 
roku abdykował i wstąpił do klasztoru w Konstantynopolu, gdzie przyjął imię Joazaf.
118 Grzegorz Akindynos (ok. 1300-1348), teolog bizantyjski. Był zaangażowany w dyskusje teolo-
giczne wokół doktryny hezychazmu. Ekskomunikowany na soborze konstantynopolitańskim w 1347 
roku i zmarł na wygnaniu, prawdopodobnie w czasie zarazy dżumy.
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 Takie były pokrótce zwycięstwa wielkiego Grzegorza nad niegodziw-
cami.
 Bóg zaś w cudowny sposób posłał go jako nauczyciela na Wschód119. 
Grzegorz jako przełożony został skierowany z Tesaloniki do Konstanty-
nopola, aby pogodzić skłóconych cesarzy120. W drodze został schwytany 
przez Hagarytów121 i cały rok spędził w niewoli, w znoju przechodząc 
z miejsca na miejsce, z miasta do miasta, głosząc bez lęku Ewangelię 
Chrystusową, jednych umacniając w wierze, pouczając i przekonując, 
aby jej przestrzegali, mądrze w Bogu umacniając wątpiących i zadają-
cych pewne dziwne pytania na temat tego, co się wtedy działo i dając we 
wszystkich przedmiotach rozmowy wyczerpujące wyjaśnienia. Innym 
zaś, innowiercom i nieszczęsnym chrześcijanom, którzy do nich przeszli 
wyrzekając się naszej wiary i wyśmiewając ją, często bez lęku mówił 
o wcielonej ekonomii Pana i Boga naszego, o kulcie czcigodnego Krzy-
ża i świętych ikon. Oni także spierali się z nim na temat Mahometa122 
i wielu innych spraw, i jedni zachwycali się nim, a inni w gniewie bili go, 
i przyszłoby mu cierpieć aż do korony męczeńskiej, gdyby z Opatrzności 
Bożej Hagaryci nie oszczędzili go, mając nadzieję otrzymania za niego 
okupu. Po pewnym czasie chrześcijanie wykupili świętego i męczennik 
bez przelania krwi znowu radośnie powrócił do swojej owczarni. Poza 
wieloma innymi wielkimi darami i zaletami, które on posiadał, ozdobił 
się także ranami Chrystusowymi, nosząc na sobie – jak powiedział Paweł 
– rany Chrystusowe123.
 W celu zdobycia pewnego wyobrażenia o nim wymieńmy, jakie były 
jego cechy: niezwykła łagodność i pokora (ale nie wtedy, gdy mówił 
o Bogu i sprawach Bożych, bowiem w tym był bardzo gorliwy); całkowita 
niepamiętliwość i dobroć, tak że on starał się odpłacać dobrem tym, któ-
rzy uczynili mu jakiekolwiek zło; nie atakował bliźnich, był cierpliwym 
i wielkodusznym w nieustannie zdarzających się utrapieniach, był ponad 
wszelkim umiłowaniem rozkoszy i próżnej chwały, ciągle żył w ubóstwie 
i nie zwracał uwagi na wszelkie potrzeby cielesne, tak iż w ciągu tak dłu-

SYNAKSARION

119 Czyli do Azji.
120 Między Mateuszem Kantakuzenem i Janem V Paleologiem.
121 Czyli Arabowie. Nazwa utworzona od imienia Hagar, niewolnicy Abrahama i matki Izmaela.
122 Mahomet (570-632), założyciel islamu, twórca kalifatu arabsko-muzułmańskiego. Według 
doktryny islamu Mahomet jest ostatnim prorokiem jedynego Boga, a jego misja jest odnowieniem 
i kontynuacją przesłania przynoszonego przez wieki przez innych Bożych wysłanników — proroków 
Starego Testamentu i Jezusa Chrystusa. Życie Mahometa dzieli się zasadniczo na dwa etapy: przed 
objawieniem Koranu (do 610 roku) i po objawieniu; ten drugi z kolei dzieli się na okres mekkański 
(610–622) i medyński (622–632).
123 Ga 6,17.
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giego czasu opadł z sił w biedzie, był milczącym i cichym w cierpliwości, 
a łaska była mu zawsze dawana w takiej obfi tości, że i zewnętrznie była 
jawna wszystkim, którzy go widywali, zawsze był rozważny, uważny 
i skoncentrowany, a skutkiem tego jego oczy nigdy nie były bez łez, lecz 
rodziły źródła łez. Tak od początku do samego swego końca bez wy-
tchnienia walczył z żądzami i biesami, odpędził heretyków daleko od Ko-
ścioła Chrystusowego, wyjaśnił wiarę prawosławną w swoich mowach 
i dziełach, odbiwszy w nich jak pieczęć całe Pismo Święte, bowiem jego 
życie i słowo było jak pewne streszczenie lub odbicie słów i żywotów 
świętych.
 Poza tym po apostolsku i przyjemnie Bogu pasł trzydzieści lat swoją 
owczarnię, poprawiając ją pouczeniami i kierując ku pastwiskom nie-
bieskim. Można powiedzieć, że okazawszy się kaznodzieją zarazem dla 
współczesnych jemu, jak i przyszłych prawosławnych, przeszedł on do 
innego świata przeżywszy sześćdziesiąt trzy lata. Swego ducha oddał 
w ręce Boże, a ciało, pod koniec życia szczególnie oświecone i wysła-
wione, pozostawił owczarni jako pewne dziedzictwo i drogocenny skarb, 
bowiem przez nie Chrystus każdego dnia okazuje łaski tym, którzy przy-
chodzą z wiarą, i daje cudowne uzdrowienia z różnych chorób, co obszer-
nie opisuje jego żywot.

 Boże, dla Jego wstawiennictwa zmiłuj się nad nami. Amen.
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SYNAKSARION III NIEDZIELI WIELKIEGO POSTU
ADORACJA KRZYŻA

 Stichosy:

 Krzyżowi niech się pokłoni ziemia cała,
 przez który poznała słowa, jak kłaniać się Tobie.

 Dzisiaj, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, świętujemy adorację 
czcigodnego i życiodajnego Krzyża z następującego powodu. Ponieważ 
w czasie czterdziestodniowego postu i my w pewien sposób jesteśmy 
krzyżowani, umartwiając żądze, i odczuwamy gorycz, trapiąc się i od-
czuwając brak sił, to i przedkładany jest nam czcigodny i życiodajny 
Krzyż jako dający ochłodę i umacniający nas, przypominający nam 
o cierpieniach Pana naszego Jezusa Chrystusa i pocieszający nas. Jeśli 
Bóg nasz został ukrzyżowany ze względu na nas, to ileż my powinni-
śmy czynić dla Niego, który czyni lżejszymi nasze trudy przez przed-
stawienie i wspomnienie boleści Pana oraz nadzieję na chwałę Krzyża. 
Bowiem jak Zbawiciel nasz wstąpiwszy na Krzyż wysławił się przez 
naigrywania i smutek, tak i my powinniśmy postępować, aby wysławić 
się z Nim, jeśli kiedyś przecierpimy coś smutnego. Mówiąc inaczej, jak 
przechodzący długą i trudną drogę zmęczeni wędrowcy znajdą gdzie-
kolwiek cieniste drzewo, to odpoczywają pod nim, i ze świeżymi siła-
mi idą dalej, tak i teraz na drodze utrapień i wysiłków w czasie postu, 
pośrodku niego święci ojcowie zasadzili toczące życie drzewo Krzyża, 
dające nam ulgę i ochłodę, i czyniące nas zmęczonych, silnymi i zdol-
nymi do dalszego wysiłku. Bądź też jak podczas przyjścia króla naj-
pierw niosą jego chorągwie i berła, a potem przychodzi on sam, radując 
i weseląc się ze zwycięstwa, a poddani weselą się wraz z nim, tak i Pan 
nasz Jezus Chrystus pragnąc okazać ostateczne zwycięstwo nad śmier-
cią, i w chwale przyjść w dniu Zmartwychwstania, najpierw posłał nam 
swoje berło, królewski sztandar, życiodajny Krzyż, napełniający nas 
wielką radością i pociechą, przygotowawszy nas w należyty sposób na 
przyjęcie, na ile przyjąć możemy, samego Króla i radosne wysławienie 
Go jako Zwycięzcy.
 Ustanowiono to święto w środkowym tygodniu, w połowie Świętej 
Czterdziesiątnicy dlatego, że Święta Czterdziesiątnica podobna jest do 
gorzkiego źródła z powodu naszej skruchy i bywającej goryczy oraz 
smutku, których dostarcza nam post. Z tego powodu w środek tego źródła 

SYNAKSARION

Pro Georgia vol. 24.indd   107Pro Georgia vol. 24.indd   107 20-11-2014   13:48:5620-11-2014   13:48:56



108

Prorok Mojżesz położył drewno i osłodził wodę124, tak i Bóg, który prze-
prowadził nas przez duchowe Morze Czerwone i wyprowadził z niewoli 
duchowego faraona, przez życiodajne drzewo czcigodnego Krzyża osła-
dza gorycz czterdziestodniowego postu i pociesza nas, jak przebywają-
cych na pustyni, dopóki nie zaprowadzi nas przez swoje Zmartwychwsta-
nie do Niebieskiej Jerozolimy125. Albo też, skoro Krzyż jest nazywany 
i jest drzewem życia, a to drzewo posadzone było pośrodku raju, Edenu, 
to na wzór tego święci ojcowie posadzili drzewo Krzyża pośrodku Świę-
tej Czterdziesiątnicy, przypominając tym upadek Adama przez umiłowa-
nie rozkoszy, i równocześnie otrzymując przez drzewo126 wybawienie 
z tej żądzy, bowiem spożywając z niego więcej już nie umieramy, a prze-
ciwnie, zostaniemy ożywieni.

Chryste Boże, jego mocą zachowaj nas od pokus złego, uczyń nas god-
nymi z radością przejść czterdziestodniową drogę postu i pokłonić się 
Twoim Bożym cierpieniom, i życiodajnemu Zmartwychwstaniu, i zmiłuj 
się nad nami, albowiem tylko Ty jesteś dobrym i Przyjacielem człowieka. 
Amen.

124 Wj 15,25.
125 Ap 21,1-4.
126 Chodzi o drzewo Krzyża Świętego.
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SYNAKSARION IV NIEDZIELI WIELKIEGO POSTU
ŚWIĘTEGO JANA KLIMAKA

 Stichosy:

 Chociaż ciałem żywy, to umarł Jan dla świata,
 wiecznie żyje duszą, choć jest martwy i bez oddechu.
 Ułożywszy „Drabinę” z trzydziestu stopni,
 pokazał nam drogę swego wstępowania,
 przecież umarł Jan trzydziestego dnia wiosny.

 W wieku szesnastu lat, będąc już doskonale wykształconym, Jan127 
złożył siebie samego jako nieskalaną ofi arę Bogu, wstąpiwszy na Górę 
Synaj128. Po przejściu jeszcze dziewiętnastu lat przyszedł na pole bitwy 
milczenia, w pięciu stadiach od świątyni Pańskiej. Osiągnąwszy mona-
ster Palestry na miejscu zwanym Fola, Jan spędził tam czterdzieści lat, 
płonąc miłością Bożą, nieustannie rozpalany jej ogniem.
 Spożywał wszystko to, co nie jest zabronione przez regułę monastycz-
ną, ale bardzo umiarkowanie, przez co mądrze niszczył pychę. Któż jed-
nak jest w stanie oddać słowami źródło jego łez? Spał on tylko tyle, ile 
było konieczne, aby umysł nie zepsuł się z powodu czuwania. Cały bieg 
jego życia był nieustanną modlitwą i niezmierzoną miłością do Boga.
 Ćwicząc się w ascezie tak miłej Bogu, Jan napisał księgę zwaną „Dra-
bina”129, w której wyłożył naukę o zbawieniu, i pełen łaski godnie spo-
czął w Panu, pozostawiwszy także inne dzieła.

 Boże, dla Jego wstawiennictwa zmiłuj się nad nami i zbaw nas. Amen.

127 Św. Jan Klimak, Jan Synaita (ok. 579-ok. 649), jeden z Ojców Kościoła, pustelnik i mistyk, 
mnich w monasterze św. Katarzyny na Synaju, uważany za jednego z ojców hezychazmu. Wspo-
mnienie liturgiczne 30 III oraz w IV Niedzielę Wielkiego Postu.
128 Synaj, góra w Egipcie, w południowej części Półwyspu Synaj. Wysokość 2285 m. nad poziomem mo-
rza. Jest to poszarpany nagi masyw górski z szaro czerwonego granitu. Tradycyjnie utożsamiana z biblij-
ną górą Synaj (Horeb), gdzie, według Starego Testamentu, Bóg przekazał Mojżeszowi kamienne tablice 
z dziesięciorgiem przykazań i zawarł przymierze z narodem izraelskim. U podnóża Góry Synaj i Góry 
Św. Katarzyny, na wysokości 1570 m. nad poziomem morza, znajduje się monaster Świętej Katarzy-
ny, najstarszy z istniejących dzisiaj monasterów chrześcijańskich. Jest to najstarszy monaster chrze-
ścijański w Egipcie, pierwszą kaplicę w tym miejscu zbudowała cesarzowa Helena, matka Konstan-
tyna Wielkiego. Reszta zabudowań klasztornych wraz z bazyliką Przemienienia Pańskiego powstała 
około 530 roku na rozkaz cesarza Justyniana I Wielkiego. Stałe zagrożenie ze strony koczowniczych 
plemion spowodowało, że w VI w. z inicjatywy cesarza Justyniana monaster otoczono zachowanymi 
do dziś wysokimi (12 do 15 m) i grubymi (do 160 cm) murami z czerwonego granitu, które zaprojek-
tował w kształcie czworoboku o wymiarach 85 x 74 m Staphanos Ailisios. Odkrycie około X wieku 
relikwii św. Katarzyny spowodowało napływ pielgrzymów.
129 Przekład polski: Św i ę t y  J a n  K l i m a k, Drabina raju, przeł. W. Polanowski, Kęty, 2011.
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SYNAKSARION CZWARTKU
V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
CZYTANIE WIELKIEGO KANONU

 Stichosy:

 Chryste mój, daj wzory pokuty
 śpiewającym Tobie w tym dniu Wielki Kanon.

 Ten zaiste największy ze wszystkich kanonów wspaniale i kunsztow-
nie ułożył oraz napisał święty ojciec Andrzej, arcybiskup Krety, zwany 
także Jerozolimskim130. Andrzej został oddany na naukę czytania i pi-
sania, i po opanowaniu nauk w czternastym roku życia opuścił rodzinne 
miasto Damaszek. Po przybyciu do Jerozolimy prowadził tam ciche życie 
monastyczne w milczeniu i we wszelkiej pobożności oraz czystości.
 Święty Andrzej pozostawił Kościołowi Bożemu wiele innych pożytecz-
nych dla zbawienia dzieł: homilie, a także kanony na wielkie święta, z któ-
rych pewne są w użyciu, a inne nie131. Wraz z wieloma innymi kanonami 
ułożył także ten Wielki Kanon, niezwykle rozrzewniający, bowiem opraco-
wał jego pieśni wyszukawszy i zebrawszy różne historie ze Starego i Nowe-
go Testamentu, to jest od Adama aż do samego Wniebowstąpienia Chrystu-
sa i nauczania apostołów. Przez te historie poucza każdą duszę, aby starała 
się w miarę swoich możliwości naśladować wszystko to, co dobre i opisane 
w tym kanonie, ale unikała wszelkiego zła i zawsze przybiegała do Boga 
przez pokutę, łzy, spowiedź i inne rzeczywiście przyjemne Mu czyny.
 Zaiste ten kanon jest tak obszerny i rozrzewniający, że może zmięk-
czyć najbardziej zaciętą duszę i pobudzić do pożytecznej trzeźwości, 
uważnego i dobrego życia, jeśli tylko jest on śpiewany ze skruszonym 
sercem i należytą uwagą.
 Święty Andrzej ułożył ten kanon wtedy, gdy święty patriar-
cha jerozolimski Sofroniusz132 napisał żywot świętej Marii Egip-

130 Św. Andrzej z Krety, znany również jako Andrzej z Jerozolimy (ok. 650-712 lub 726), biskup 
Gortyny na Krecie, teolog, twórca kanonów oraz homilii. Wspomnienie liturgiczne 4 VII.
131 Św. Andrzej napisał pełne kanony na liczne święta: 1) obecnie używane: Wskrzeszenie Ła-
zarza, Niedziela Mirofor, Połowa Pięćdziesiątnicy, Narodzenie Bogurodzicy, Poczęcie Boguro-
dzicy, Narodzenie Jana Chrzciciela (24 VI), Św. Ignacego Antiocheńskiego (20 XII); 2) obecnie 
nieużywane: Podwyższenie Krzyża Świętego, Spotkanie Pańskie, Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła (29 VI), Św. Męczennika Trofi ma (23 VII) i Św. Siedmiu Braci Machabeuszy (1 VIII).
132 Św. Sofroniusz z Damaszku (ok. 560-638),biskup, pisarz chrześcijański, patriarcha Je-
rozolimy w latach 634-638. Autor 23 zachowanych ód o treści dogmatycznej, pisanych ana-
kreontykami, oraz kazań. Jego twórczość hagiograficzna obejmuje między innymi żywoty 
Egipcjan św. Jana i Cyrusa oraz Marii Egipskiej. Jako jeden z pierwszych sprzeciwił się na-
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skiej133. Ten żywot także pobudza do wielkiego rozrzewnienia 
i daje wielką pociechę tym, którzy zgrzeszyli i którzy grzeszą, jeśli 
tylko decydują się porzucić zło.
 Postanowiono czytać ten Wielki Kanon dzisiaj jeszcze z tego oto 
powodu: Święta Czterdziesiątnica zbliża się już do końca, więc żeby 
ludzie leniwi w pełnieniu wysiłków duchowych nagle o tym wszyst-
kim nie zapomnieli i nagle nie porzucili wstrzemięźliwości, przypo-
mina im o pokucie właśnie Wielki Kanon.
 Święty Andrzej jak dobry wychowawca przez opowiadanie Wiel-
kiego Kanonu okazuje cnoty wielkich mężów i ich odejście od zła, 
daje natchnienie ćwiczącym się w ascezie do większego męstwa, aby 
śmiało dążyli naprzód.
 Patriarcha Sofroniusz swoją wspaniałą historią kieruje nas ku cno-
cie, wznosi do Boga i poucza, abyśmy nie upadali na duchu i nie po-
padali w rozpacz, jeśli kiedykolwiek byliśmy w niewoli jakichś grze-
chów. Opowieść o Marii Egipskiej pokazuje, jak wielka jest przyjaźń 
Boga do człowieka i miłosierdzie dla tych, którzy całą duszą porzuca-
ją dawne grzechy.
 Kanon ten nazywany jest wielkim, być może jak niektórzy mówią, 
wychodząc z następujących przesłanek i faktów: dlatego, że jego twór-
ca, będąc pracowitym, ułożył go w szczególny sposób: podczas gdy 
w innych kanonach mamy po trzydzieści lub trochę więcej troparionów, to 
w tym mamy ich dwieście pięćdziesiąt i dlatego treść kanonu dochodzi do 
każdego, przenika i dotyka go, tocząc niewyrażalną słodycz. Właściwie 
więc i słusznie nazywany jest ten kanon wielkim, albowiem wywołuje 
wielkie rozrzewnienie, i dlatego jest przeznaczony na Wielki Post.
 Ten wyjątkowy, wspaniały i wielki kanon oraz żywot świętej Marii 
Egipskiej tenże ojciec nasz Andrzej po raz pierwszy przywiózł do Kon-
stantynopola, gdy został posłany przez patriarchę jerozolimskiego Teodo-
ra na szósty sobór. Wtedy to odważnie wystąpił przeciwko monoteletom, 
będąc jeszcze zwykłym mnichem, po czym został zaliczony do ducho-
wieństwa wielkiej świątyni w Konstantynopolu134 i wyświęcony na dia-
kona oraz powierzono mu opiekę nad sierotami. Wkrótce Andrzej został 

uczaniu patriarchy Konstantynopola Sergiusza, który pragnąc zażegnać spór o monoteletyzm, 
sformułował teorię monoenergytyzmu, czyli jednej woli Jezusa Chrystusa. Wspomnienie 
liturgiczne 11 III.
133 Św. Maria Egipska, Maria Egipcjanka (ok. 344 w Egipcie-ok. 421 na pustyni koło Jery-
cha),nawrócona jawnogrzesznica, pustelnica i pokutnica. Wspomnienie liturgiczne 1 IV oraz 
w czwartek i niedzielę V Tygodnia Wielkiego Postu.
134 Czyli katedry Hagia Sophia w Konstantynopolu.
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arcybiskupem Krety. Później dopłynąwszy do Melityny135 na wyspie 
Lesbos, w pobliżu pewnego miejsca zwanego Hieris, odszedł do Pana, 
przebywając na swojej katedrze przez dość długi czas.

 Boże, dla Jego wstawiennictwa zmiłuj się nad nami. Amen.

Ciąg dalszy nastąpi...

135 Melityna, miasto na wyspie Lesbos.
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THE ROMAN LEGIONS IN APSAROS

by Marika Mshvildadze
Tbilisi

 Gonio-Apsaros – the urban centre of the Late-Antique and Early Mid-
dle Ages was playing the most signifi cant role in the history of the East of 
the Black sea littoral throughout the centuries. The research of its culture 
represents an important material from the point of view of studying not 
only Georgia, but the antique world as well.
 The Black Sea coastal cities of Georgia Apsarus, Phasis, Sebastopo-
lis, Pityus were included in the important defensive system of strategic 
destination for Rome in the I-IV centuries A.D., as the defi nite part of the 
province Cappadocia, that was the extreme North-West outpost in Cauca-
sus of the Roman ruling. Svan, Apsilae, Abasci, Heniochi people lived on 
the territory of modern Abkhazia during the research period (Plin., NH. 
VI,14) and their location changed over the centuries. The Roman garri-
sons were dislocated in the littoral cities of Colchis (Kolkhis).
 Apsaros had a very signifi cant geopolitical location. It was in direct 
neighborhood with the Iberian kingdom, which was rather strong and 
very important for the Roman Empire for that period of time. In the times 
of Arrian (131 A.D.) there already existed the permanently functional cas-
tellum of the “Castella Murata” type. According to the general standards 
for the Roman fortresses, Apsaros has to be accounted to the category of 
camps of the medium sizes, where “the Five Cohorts” stood (Arr., PPE, 
6). The majority of the researchers consider the military units dislocated 
in Apsaros to be the garrisons of the legion.1 As it is well known, the main 
unit of the legion in the II century represented the cohort consisting of 
600 soldiers. So, proceeding from the source, it appears that 3000 soldiers 
were dislocated there. Such a concentration of military strength is rather 

1 T. B. M i l l f o r d, Cappadocia and Armenia Minor. ANRW, 7,2, 1975,  p. 169-170. 
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big for any fortress.2 In the relation with the mentioned above question, 
very important information represents the inscription from Avella (or 
Abella), near the city Nola (Italy). It states, that Martio Pretorio Celer  was 
rewarded by Troyan for the participation in the struggle against the Party 
(113-117 A.D.), who for some period of time was an Acting commander 
(praepositus) of an auxiliary detachments (numerorum) of Rome  dislo-
cated in Pontus Apsaros.3 The numerorum, from their part, represented 
the frontier auxiliary units, which were dislocated in the fortresses of me-
dium sizes and observation posts. The duty of these troops was to fulfi ll 
the observation under the neighbouring fortresses. Part of the researchers 
count mentioned above military units to be the auxiliary cohort. They de-
note that according to the sizes of Apsaros fortress (195x245 m), it could 
contain approximately 1200-1400 soldiers, what represented rather big 
strength. The garrison of Apsaros signifi cantly exceeded the amount of 
garrisons in Phasis, Sebastopolis and Pitiunt. This fact was caused by the 
direct neighbourhood with the strong kingdom of Iberia, who was con-
trolling the signifi cant strategic point – the Darial Gorge. For one period 
of time Apsaros represented a very convenient point for the controlling 
of all the Caucasus. At the same time, it was the extreme eastern outpost 
for the Roman Empire, getting connection with which was possible by 
sea means only. Apsaros Sperrfest’ was a defense point from the side of 
Caucasus in case of danger. Engraving of the Roman military units and 
stamps of the military troops found on the territory of Gonio represent 
very important materials about the units of the Roman army dislocated 
in Apsaros. The following can be read on those stamps: 1) COH (ors) II; 
2) (C) OH (ors) II. The researchers encipher the stamps as follows: Co-
hors II Claudiana.4 
 Also, there is a documentation evidence of the fact that the II Cohort 
named after Claudius was really dislocated in Apsaros. It is a papyrus 
found in Faiyum (Egypt). A name of one of the legionnaires of the men-
tioned above legion Martial is written in it: Mar]tialis  vet (eranus)… 
[Omnium […].i  Apsaro de [gen]re eius  M Va[l]er […] Coh. II Claudiana 

2 M. S h p a i d e l, kavkasiis sazRvari, II s. garnizonebi  afsarosSi, petrasa da fasisSi, 

saqarTvelos mecnierebaTa Aakademia. `macne~ (istoriis seria), Caucasus borders, Gar-
risons of the II century in Apsaros, Patras and Phasis, “Matsne” of the Academy of Science of Geor-
gia (series of history). Tbilisi., 1985, vol. 1, pp. 134-140 (in Geogian lang). 
3 Л. А. Е л ь н и ц к и й, Из исторической географии древней Колхиды, в журнале Вестник 
древней истории, 1938, №2/3. pp. 310-311.
4 Ш. М а м у л а д з е, М. Х а л в а ш и, Л. А с л а н и ш в и л и, Римские гарнизоны Апсара. 
В журнале Вестник древней истории, #1, 2002, pp. 33-39. pic. 2.
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[…] etc. This Cohort represented an auxiliary cohort dislocated in Cap-
padocia in the II century A.D.5 Hereby, it has to be noted, that movement 
from one point to another during the war did not entered into the func-
tions of garrisons dislocated there. A very important references about the 
charecter of garrisons dislocated in Apsaros can be found on one more 
fragment of brick, where like in mirror can be read SAG I. It means the 
cohort of archers (Latin. Sagittarius –Sagittariorum), who represented 
a special auxiliary unit with a special armament.6 
 During the excavations on one of the towers of the fortress of Apsa-
ros was found a wick-lamp also with the Latin inscription – C.OH AVR 
C.R. It is being encrypted as follows:   COH (ors) – cohort; AUR (elia) 
– the Emperor of Rome Aurelius; C (ivium) R (omanorum) – a citizen of 
Rome.7
 In the relation with the mentioned above question, one more stamp 
found in the central part of castellum represents an important material as 
well. It was imprinted on the water supply system pipe and is dated after 
the II century A.D. The sign X imprinted on it can possibly be a mark 
of production, and it can not be excluded that it can be the indication of 
the number of the X Legion of Rome as well. As it is well known, in the 
end of the I century A.D. the X “Fretensis” Legion was settled in Siria, 
while later on – in Palestin.8 The archeologist consider the fact to be ac-
ceptable, that the units of the X  Legion were specially send to Apsaros 
for the building of water supply system there. At the same time, the prob-
ability can not be excluded, that the tiles mentioned above were imported 
there.9 
 As a result of the archeological works on the territory of Gonio-Ap-
saros in 1995-1998, fi ve samples of glyptics were revealed. But in spite 
of there small sizes, a huge importance is paid to the study of gemmas 
for the analysis of economic, cultural and political connection-relations 
of Gonio-Apsaros. We shall review one gemma in our work, which was 

5 М. С п е й д е л, Древнейший манускрипт. Письмо из римской крепости Апсар. В журнале 
Вестник древней истории, №4, 1985, pp. 176-179.
6 Ш. М а м у л а д з е, М. Х а л в а ш и, Л. А с л а н и ш в и л и, Римские гарнизоны Апсара. 
В журнале Вестник древней истории, №1, 2002, pp. 33-39. 
7 Sh. M a m u l a d z e, E. K a k h i d z e, M. K h a l v a s h i, romaelebi samxreT-dasavleT 

saqarTveloSi,  kulturis istoriisa da Teoriis sakiTxebi, (South – East Georgia of the 
Roman period. The questions of the history and theory of culture). X, Tbilisi, 2001, pp. 163-177.
8 Н. К и г у р а д з е, Г. Л о р д к и п а н и д з е, Т. То д у а, Клейма XV легиона из Пицундского 
городища. В журнале Вестник древней истории, 1987, № 2, p. 89, pic. 1. 
9 Ш. М а м у л а д з е, М. Х а л в а ш и, Л. А с л а н и ш в и л и, Римские гарнизоны Апсара. 
В журнале Вестник древней истории, № 1, 2002, pp. 33-39. 
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found on the territory of Gonio-Apsaros. By our opinion, this gemma 
represents the property of the legionnaire of Rome.
 We relate the gemma with an alter depicted on it (inv. №880) (fot. 
1a, b, c) to the Roman legionnaires dislocated in Apsaros. According to 
the shape of the stone, thy style of image and the form of the ring, this 
intaglio is dated after the III century A.D.10 The depiction of the alter to-
gether with the eight-sided star is generally characteristic for the eastern 
(oriental) glyptics and is connected with the solar divinities. For exam-
ple, being under the protection of Ahuramazda was depicted by the fi re 
alter.11 We are not excluding the fact that this gemma can represent the 
sample of glyptics of the private character belonging to a person being un-
der the protection of Menhit, Sabazios… Hereby, it is important to note, 
that before the eastern divinities reached Rome they had to pass through 
the Greek world, which left a signifi cant imprint on them. Rome did not 
know the cults of Egypt, Asia Minor or Persia in their original look. He 
got acquainted with the divinities in the form, which they obtained after 
the Greek world infl uenced on them. Accordingly, the orientalization of 
the Roman paganism did not represent something unexpected or new. 
And one more thing, the religious syncretism and tendency to monothe-
ism are characteristic for the polytheism. This fact obtains an extremely 
serious and critical character in the late-Antique period, when the confl u-
ence of the divinities between each other and the appropriation of each 
other’s attributes by cults begins intensively to take place. As Antje Krug, 
marks, if there is a lighting, a branch of a palm-tree, a crown, an alter, 
a globe, an ear etc. depicted on the gemma, then it represents the gemma 
of the private character of the Roman legion.12 It is not excluded, that 
the gemma found on the territory of Gonio-Apsaros can really be the 
property of the legionnaire, while at the same time it could represent an 
iconographic depiction of a solar divinity, what could be assumed as the 
indicator of the religious orientation of its owner.

MARIKA MSHVILDADZE

10 In the end of the Antique period there was a time when one and the same topic was copied for 
a very long period of time, as a result the depictions were loosing there refi nement and sharpness 
of shapes. Frequently, there is a feeling, that the master does not even understand well the meaning 
of some separate individual details and just mechanically transfers the legalized scheme. From this 
point of view, gemma considered by us does not represent the exception as well. The glyptic monu-
ments, dated after the mentioned period, are so monotonous, that the determination of the centers or 
their origin just on the basis of analysis of the subject matter and style becomes impossible in the 
most cases. Local stylistic peculiarities for the monuments of that period of time are erased already.
11 А. Я. Б о р и с о в, В. Г. Л у к о н и н, Сасанидские Геммы. Leningrad, 1963, p. 34.
12 Antje K r u g, Romische Fundgemmen Neuwied, Friedberg, Flirestodt, Darmstadt, Henau, 
Aschaffenburg und Roblen. Berlin, p. 124.

Pro Georgia vol. 24.indd   116Pro Georgia vol. 24.indd   116 20-11-2014   13:48:5620-11-2014   13:48:56



117

 Thus, as it follows from the mentioned above, we can conclude, that 
there exists a suffi cient quantity of archeological materials confi rming the 
presence of the Roman Legions in Apsaros, what in its turn verifi es the 
observed references in the sources referring the city mentioned above.
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PERIODIZATION OF GEORGIAN NUMISMATIC HISTORY

by Irakli Paghava
Tbilisi

 The diverse currencies minted on the territory of Georgia and/or by 
various Georgian rulers constitute a valuable national cultural and his-
torical heritage per se; however, its signifi cance as a primary source of 
information for studying various aspects of Georgian and even generally 
Caucasian history (including the cultural and economical aspects) is per-
haps even greater. 
 Naturally enough, an adequate scholarly approach should be considered 
an absolute prerequisite for proper comprehension of the Georgian numis-
matic past. Obviously, the former implies the general description of the 
available material within the framework of some classifi cation scheme. 
 The fi rst scholarly (though erroneous) description of a Georgian coin 
dates back to already 17821, and many subsequent generations of sci-
entistist have led the Georgian numismatic studies to a stage when the 
general essence of the nation’s numismatic history seems to be clarifi ed 
to a suffi cient degree - the 19th-20th cc. yielded an entire series of mono-
graphs devoted to Georgian numismatics2, let alone the recent upsurge in 
the number of the general works devoted to the same subject3. Neverthe-
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1 B r o s s e t  Marie, Dissertation sur les monnaies géorgiennes, Journal Asiatique Troisieme Serie. 
Tome II (1836): 5; Евгений П а х о м о в, Монеты Грузии (Тбилиси: Мецниереба, 1970), 6. 
2 B r o s s e t, “Dissertation sur les monnaies géorgiennes”, 5-35; Михаил Б а р а т а е в, Нумизма-
тические факты грузинского царства (СПБ, 1844); Victor L a n g l o i s, Essai de Classifi cation 
des Suites Monétaires de la Géorgie, depuis l’Antiquité jusqu’à nos Jours (Paris. 1860); De Morgan 
Jacque, Mission scientifi que au Caucase, Études Archéologiques & Historiques, Tome Deuxiéme, 
Recherches sur les origines des peuples du Caucase (Paris, 1889); Евгений П а х о м о в, Монеты 
Грузии, ч. I. СПб., 1910; П а х о м о в, Монеты Грузии; k a p a n a Z e  daviT,  qarTuli numi-

zmatika (Tbilisi: stalinis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gamom-

cemloba,  1950); Давид К а п а н а д з е, Грузинская нумизматика (Москва, 1955); k a p a n a Z e 

daviT,  qarTuli numizmatika (Tbilisi: Tbilisis universitetis gamomcemloba, 1969).
3 g a g o S i Z e  iuloni, a n T a Z e  meri,  da sxv.,  fuli saqarTveloSi (Tbilisi,  2000); 

d u n d u a  Tedo,  d u n d u a  giorgi, j a v a x i S v i l i  niko, e r i s T a v i  ana da sxv., 

fuli saqarTveloSi (Tbilisi, 2003); Irakli P a g h a v a, Georgian Numismatics, Zeno Oriental 
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Coins Database, online project (http://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=1824); d u n d u a  giorgi, 
d u n d u a  Tedo, qarTuli numizmatika, I nawili (Tbilisi: artanuji, 2006); d u n d u a 

giorgi,  d u n d u a  Tedo,  qarTuli numizmatika, II nawili (Tbilisi: meridiani,  2011); 
Kirk B e n n e t t, A Catalog of Georgian Coins (2013).

less, the aforesaid primary task of formally classifying Georgian numis-
matic vestiges (according to one principle or another), or, if employing a 
more historical approach, establishing the periodization of the Georgian 
numismatic history, seems to be still far from a satisfactory completion, 
let alone achieving a consensus (which is perhaps generally unattainable 
and even undesirable): A wide range of authors from Brosset and prince 
Barataev (Baratashvili) and through Bennett have employed varied clas-
sifi cation / periodization schemes, all quite inconsistent and none being 
faultless, in our opinion. 
 The objective of our work is exactly this very issue: Periodization 
of the numismatic heritage constituting the Georgian numismatic history. 
We are planning to analyze the already introduced approaches to this is-
sue and publish our own periodization system along with corresponding 
argumentation and based on the recent scholarly advances in the fi eld. 

*
 The reasons for the aforesaid discord in categorizing the Georgian 
coins seem to be mixed: 
 The general diversity of the coinage minted by Georgians / on the ter-
ritory of Georgia since at least the 5th c. BC and through the early 21st 
c. is certainly one of the factors: Over about 2500 years the Georgian 
coins have naturally been modifi ed many times refl ecting the cultural as 
well as political infl uences to which the Georgian nation was subjected; 
albeit some of the modifi cations were induced by the exogenous factors 
like foreign invasions triggering the emissions in the name of some alien 
overlord, some – in contrast, seemingly constituted the result of a more or 
less natural and uninterrupted local monetary evolution. 
 Synchronism in minting varied currencies is yet another reason: For in-
stance, simultaneous issue of the Byzantine infl uenced silver coinage with 
Georgian legends in the West-Georgian Kingdom (“Abkhazians’ King-
dom”) and south-western Georgia; purely epigraphic Arabic-language ir-
regular (billon and copper) dirhams in Tifl is; Byzantine infl uenced copper 
(also silver/billon?) coinage with Armenian legends in the Kingdom of 
Lore (predominantly on the territory of Lower Kartli province in eastern 
Georgia, but ruled by a branch of Armenian Bagratids); Arabic-language 
(but sometimes with the effi gy of St. George) silver (billon?) coinage of 
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the Kingdom of Kakhet-Hereti (all in late 10th-early 12th c.); minting the 
Mongol (Oriental) type coins in eastern Georgia in contrast to imitating 
Trebizond Empire aspers somewhere in the western (or south-western?) 
provinces of the country (in the 13th-14th c.).   
 Synchronous issuing of varied currencies was naturally provoked by 
political fragmentation of Georgia in various epochs, both before and after 
the relatively protracted period of national unity in the 12th-13th c. How-
ever, exactly the opposite could be observed in some epochs: Convergence 
of the monetary issues in various Georgian polities all affected by the same 
economical, cultural or political factors – for instance, minting the Safavid 
type copper / silver currency in the Kingdoms of Kartli and K’akheti as 
well as in the principality of Odishi4 (the latter, remarkably, was located 
within the Ottoman zone of infl uence) in the 16th-18th c. 
 And now we come to a question of intrinsic logic vs. historicism in cate-
gorizing the Georgian numismatic history. For instance, in the case brought 
above, shall we classify (and study) these issues as an entity, or separately? 
The former seems to be ‘logical’ (and convenient) from descriptive point of 
view, but perhaps unhistorical, i.e. illogical or even irrational from histori-
cal point of view, since the situation in these polities differed signifi cantly; 
the latter approach however, may be justifi ed in terms of providing an op-
portunity for the focused historical research (of some particular Georgian 
state), but requires the creation of extra categories and bears the risk for 
missing the general picture, i.e. not seeing the forest for the trees.
 Another, similar dilemma is a question of chronology vs. intrinsic 
logic. What is preferable in categorizing and reviewing the numismatic 
history – chronological approach or taking into account the peculiarities 
(design, legends, style, language and effi gies employed) of the monetary 
material? For instance, referring to one of the aforesaid examples – shall 
we review the late 13th c.-early 14th c. west-Georgian imitations of the 
Trebizond empire aspers (i.e. the coins with Byzantine style iconography) 
in conjunction with contemporary, synchronous (mostly Oriental or even 
Islamic) east-Georgian issues? Or should we do it separately, taking in 
view the considerable difference between these currencies? 
 Here we come to a broader issues of overgeneralization and over-
simplifi cation or, in other words, comprehensiveness or discreteness in 
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4 Иракли П а г а в а, Чеканка сефевидской монеты в восточном Причерноморье, Восточная 
нумизматика в Украине. Часть III. Джучи Ул у с, Крымское ханство и сопредельные государ-
ства в XIII-XVIII вв. Сборник Публикаций. Под ред. Константина Х р о м о в а. Киев, 2013. 
125-142.

Pro Georgia vol. 24.indd   121Pro Georgia vol. 24.indd   121 20-11-2014   13:49:0020-11-2014   13:49:00



122

reviewing Georgian numismatic history (the refi nement degree in de-
scribing the numismatic material is a different issue). Both approaches, 
naturally, have their pros and cons. However, it appears that some aurea 
mediocritas still has to be established. 
 We mentioned the intrinsic logic of the numismatic material; however, 
sometimes the coins cannot be explicitly attributed to one catogery or an-
other – the ambivalence of the monetary material  constitutes yet another 
obstacle. For instance, the rare 13th c. silver coins of two Davits (sons of 
Giorgi IV and Rusudani), most probably minted in Kutaisi, i.e. western 
Georgia, and bearing the Byzantine style iconography – shall we review 
them along with the anonymous west-Georgian kirmaneulis (imitations 
of Trebizond Empire aspers), or in conjunction with other coins of these 
Georgian kings, but minted in eastern Georgia and being very Oriental 
(bearing the predominantly Arabic legends)? Or, in a later epoch, the Ti-
fl is silver coinage in the name of ‘Abbas III, the puppet Safavid ruler 
backed by Nadir, and minted after the 12-years long period of Ottoman 
occupation of Kartli, in 14 years since the last Safavid coin had been 
struck at Tifl is mint – should we consider it a Safavid or an Afsharid 
issue? And the silver coinage of AH 1161-1178 in the name of various 
Afsharid rulers or Karim khan Zand – do they constitute the correspond-
ingly Afsharid or Zand issues, or the currency of the united Kingdom of 
Kartli and K’akheti?
 Obsolescence of the data that the 20th c. (let alone the 19th c.) major 
works on Georgian numismatics were based upon is yet another issue. 
Even many of the recent, 21st c. books became already partially obsolete 
as they failed to incorporate the recent discoveries.5 Naturally enough, 
the periodization system was also effected by this negligence. We will 
list here only the major recent fi nds which in our opinion alter the whole 
vision of the Georgian numismatic history: 

� Trebizond coins and the religion issues of the Kartvelian tribes;6
� Copper fals minted in Tifl is in the name of Muhammad b. Marwan, 

the Deaf;7
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5 d u n d u a,  d u n d u a,  qarTuli numizmatika,  I nawili; d u n d u a, d u n d u a, qarTu-

li numizmatika,  II nawili; B e n n e t t, A Catalog of Georgian Coins. 
6 d u n d u a , d u n d u a , qarTuli numizmatika,  I nawili.
7 Irakli P a g h a v a and Severian T u r k i a, The Umayyad Fulus Minted in the Name of Marwan 
b. Muhammad (the Deaf) in Georgia and Elsewhere in South Caucasus, Journal of Oriental Numi-
smatic Society 201 (2009): 16-18; Nikolaus S c h i n d e l , Umayyad Copper Coinage in the Name of 
Marwan II B. Muhammad from the Caucasus – Additional Comments, Journal of Oriental Numisma-
tic Society 202 (2010): 8-11.
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� Silver / Billon currency of the medieval east-Georgian Kingdom of 
K’akheti and Hereti;8

� Currency of the late Ja‘farid emirs: Ja‘far III b. ‘Ali, Mansur b. 
Ja‘far and Abu al-Hayja b. Ja‘far;9 

� Copper coinage of Davit IV the Builder of a purely epigraphic de-
sign with Arabic legends;10

� A series of discoveries elucidating the numismatic history of the 
late Kingdom of K’akheti in the 16th-17th c.;11

� The 17th c. silver coinage of the principality of Odishi;12

� Gold shauris of the united Kingdom of Kartli and K’akheti.13

 The recent 21st c. monetary issues of the modern Georgian state (natu-
rally unherad of by the earlier scholars) also further protract the Georgian 
numismatic history. 
 Prevailing ideology affected Georgian numismatic studies as well. 
First it was the adherence to the monarchical principle, structuring the 
Georgian numismatic past upon the remarkably viable Bagrationi dynasty 
(Victor Langlois’ and to some extent also Michael Barataev’s works); later 
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8 Александр А к о п я н, Арам В а р д а н я н, Монеты Квирике III, царя Кахети и Эрети, Сем-
надцатая всероссийская нумизматическая конференция. Москва, 2013. 43-44. The results of 
a thorough research of these coins by Alexander Akopyan and Irakli Paghava are in press.
9 Severian T u r k i a  and Irakli P a g h a v a, The Coinage of Ja‘far III B. ‘Alī, Emir of Tifl is, Journal 
of Oriental Numismatic Society 197 (2008): 5-11.; Irakli P a g h a v a  and Severian T u r k i a, A New 
Coin Type of the Sayyid Abū al-Faγ l Ja‘far III b. ‘Alī, Ja‘farid Emir of Tifl īs, Journal of Oriental 
Numismatic Society 206 (2011): 11-13; Tobias M a y e r. (bearbeitet von), Sylloge der Münzen des 
Kaukasus und Osteuropas (Wiesbaden: Harrasowitz, 2005), 110-111; П а г а в а  Иракли, Т у р к и а 
Севериане, Монетное наследие Мансура II б. Джа’фара (III) (к нумизматической истории 
Тифлисского амирата), ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ. Сборник научных статей памяти А. А. Молчанова 
(1947–2010). Под ред.Т. Н. Д ж а к с о н и А. В. А к о п я н а. Москва: Индрик, 2014. 347-362; 
P a g h a v a  Irakli, T u r k i a  Severiane, A Unique Coin of Abū al-Hayjā, Ja‘farid Emir of Tifl īs, The 
Numismatic Chronicle 172 (2012). P. 205-212.
10 Irakli P a g h a v a, The First Arabic Coinage of Georgian Monarchs: Rediscovering the Specie of 
Davit IV the Builder (1089-1125), King of Kings and Sword of Messiah, 3rd Assemani Symposium 
on Islamic Coins, Roma, 23-24 September 2011, Proceedings. Eds. Bruno Callegher and Arianna 
D’Ottone. 220-261. Trieste, 2012.
11 Irakli P a g h a v a, sefianebTan saqarTvelos urTierTobis istoriidan _ kaxeTis 

qalaqi bazari (zagemi) XVII-XVIII saukuneebSi (numizmatikuri da werilobiTi mo-

nacemebiT),  axlo aRmosavleTi da saqarTvelo VII (2012). gv. 191-199;  П а г а в а  Ирак-
ли, Севериане Т у р к и а, Новые данные о чеканке сефевидской монеты в царстве Кахети 
(Грузия). Расмир: Восточная нумизматика, 1-я международная конференция, 29-31 июля 2011 г., 
ред. И. Пагава, В. Безпалько, 105-112. Одесса: ТДМ, 2013; Александр А к о п я н, Давид А л е к -
с а н я н, Гянджинский клад и медный чекан Кахетинского царства. В печати.
12 П а г а в а, Чеканка сефевидской монеты в восточном Причерноморье. We work on an article 
devoted to the new data on this subject. 
13 Irakli P a g h a v a, The Minting of Gold Shauris in Eighteenth Century Georgia: Monetary Evi-
dence, Journal of Oriental Numismatic Society 204 (2010): 15-17. The results of our detailed rese-
arch of this issue are in press. 
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on, Joseph Karst exhibited a particular attention to the foreign (Sasanian, 
Iranian, Arabic, Turanic) primacy, correspondingly underestimating the 
national background of various Georgian currencies (designating only 
the later period as ‘National’). Davit Kapanadze’s early works (of 1950 
and 1955) were marred by the obligation to conform to the state political 
ideology of marxism-leninism in order to overcome the Soviet censor-
ship. Moreover, the virtual exclusion of the coppers with Armenian legend 
minted by either Kvirike I or II, King of Lore (a state ruled by Armenian 
dynasty but located, the capital included, on the Georgian territory with 
much of the territory being ethnically Georgian as well) was indubitably 
predetermined by the complex Soviet nationalities’ politics and its de-
mands imposed upon the Georgian historiography and public conscience.
 The discrimination of some Georgian currencies is also a noteworthy 
fact: Proceeding from the contemporary state of scholarly research, the 
early authors (Marie Brosset, Michael Barataev) tended to disregard (ap-
parently, considering them non-Georgian) the monies minted in Georgia 
and/or by Georgians but lacking the overt signs of their national origin 
like Georgian legends; naturally, they constituted the Georgian numis-
matic heritage as well.  

*
 It would not be inappropriate to review the periodization schemes pro-
posed by various scholars dealing with Georgian numismatic history as 
a whole. 

 “Dissertation sur les monnaies géorgiennes” (1836), the early work by 
Marie Brosset, has a comprehensive title, but deals with just one Geor-
gian-Sasanian coin type, then the copper currency of the united Georgian 
Kingdom, the coin of Vakhtang (the late 13th c.), and eventually the coin-
age of Erekle II (2nd half of the 18th c.). Actually, it can hardly be consid-
ered a review of the Georgian numismatic history in its entirety. 

 In contrast to “Dissertation...”, Mikhail Barataev’s “Нумизматические 
факты Грузинского царства” (The Numismatic Facts of the Kingdom of 
Georgia) (1844) is a truly comprehensive treatise on the subject. Exclu-
sive of the author’s forays into the various aspects of Georgian history, his 
periodization system is as follows: 
� Class I: Georgian-Sasanian coins;
� Class II: Bagratid coinage [starting from Davit Couropalates and 

Bagrat III, Georgian-Byzantine coinage];
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� Class III: The coinage from Dimitri I through Rusudani (incl. the 
Jalal ad-Din restrikes), i.e. the copper currency of the united king-
dom;

� Class IV: The 18th c. Tifl is copper coins with the names / initials of 
Georgian kings. 

 Clearly enough, the classifi cation system errs in overgeneralization, 
and is of little use nowadays.
 
 Victor Langlois in his “Essai de Classification des Suites 
Monétaires de la Géorgie, depuis l’Antiquité jusqu’a nos Jours” 
(1860) paid particular attention to the history of the Bagrationi dy-
nasty and classified Georgian numismatic heritage accordingly (in 
a generalized way):

� Introduction: Covering the ancient coins of the pre-Bagratid 
epoch;

� Chapter I: Georgian-Sasanian coins
� Chapter II: Bagratid coinage prior to Mongol advent, beginning 

from the silver coins of Davit the Couropalates and through the 
reign of Rusudani; 

� Chapter III: Bagrationi coinage in the Mongol epoch, including the 
reduced coinage;

� Chapter IV: Late period coins of the Mukhran-Bagrationis, Bagra-
tionis of Kartli and Kakheti;

� Appendice: Russo-Georgian coinage. 
 In this work we clearly see (perhaps for the fi rst time) some historical 
idea behind the author’s approach to the subject.

 “Mission scientifi que au Caucase. Études Archéologiques & His-
toriques”(1889) by Jacque de Morgan can hardly be considered a purely  
numismatic work. However, it did contain some information on Georgian 
currencies. The author covered: 

1. the coinage of Colchis; proceeding with 
2. Georgian imitations of Roman coins (“Le premier document nu-

mismatique géorgien?”);
3. Georgian-Sasanian coins;
4. Umayyad and ‘Abbasid issues of Arab conquerors;
5. “Georgian independence”, incorporating 
  � the Georgian-Byzantine coinage, the coin of Davit Couro-

  palates included;
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  � copper and silver issues of the independent Georgian 
  Kingdom;

6. Coins of the Mongol domination period;
  � Some of the reduced coins included;
7. “Modern times – Turkish and Persian Domination – Russian con-

quest”, including
  � Some of the reduced coins again [?];
  � Tifl is Coppers, through the period of the united Kingdom 

  of Kartl-K’akheti;
  � Sirma silver currency of the united Kingdom of 

  Kartl-K’akheti;
  � Russo-Georgian issues. 

 The periodization system is evidently discriminative, illogical, and, 
naturally, incomplete. 

 Yevgeniy Pakhomov, founder of modern Georgian numismatics, appar-
ently decided to abandon the “ideological approach” of any kind, and concen-
trated on the adequate description of the then available monetary material. His 
classifi cation has fully refl ected the diversity of Georgian numismatic herit-
age in terms of separate discussion of all the multiform groups of Georgian 
coins issued in various epochs. On the other hand, the historical coherence had 
been, in our opinion, sacrifi ced. Here are the contents of Ye. Pakhomov’s book 
“Монеты Грузии” (The Coins of Georgia) (fi rst part was published in 1910, 
both parts in one volume only posthumously, in 1970) with our comments. 
� Introduction: Discussing the ancient coins
� Chapter I: Georgian-Sasanian coins
� Chapter II: Arab issues, with a separate section devoted 

to Ja‘farids;
� Chapter III: Georgian-Byzantine issues;
� Chapter IV: [Copper] coinage from Dimitri I and through Rusu-

dani, incl. Jalal ad-Din and Rusudani’s silver;
� Chapter V: The 12th-13th c. countermarks;
� Chapter VI: The early Mongol issues and the coins minted by two 

Davits, sons of Giorgi IV Lasha and Rusudani;
� Chapter VII: Mongol coins of Moengke and anonymous Qaan 

al-Adil series;
� Chapter VIII: Georgian-Hulaguid Christian Dirhams;
� Chapter IX: The “national-type” coins of Demetre II, Davit VI, 

Vakhtang III;
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� Chapter X: Post-reform Hulaguid and Jalayrid coinage of Geor-
gia;

� Chapter XI: Kirmaneulis, joint issue of two Davits, reduced coin-
age;

� Chapter XII: Safavid, Ottoman, Afsharid, Zand issues;
� Chapter XIII: AH 1179-1213 silver coinage of Kartl-Kakheti (sirma 

coins)
� Chapter XIV: Copper coins minted in Tifl is in the 17th-18th c.;
� Chapter XV: The 18th c. countermarks and system of minting cop-

per coinage in the 17th-18th c.
 Remarkably enough, and somewhat similarly to Barataev’s discrimi-
native approach, Ye. Pakhomov preferred to omit the Russo-Georgian 
coinage on the pretext of the existence of the exhaustive works by P. von 
Winkler and Great Prince Georgiy Mikhaylovich.14 

 “Précis de Numismatique Géorgienne, avec 12 Planches et un Appen-
dice sur la Métrologie des Géorgiens” (1938) by Joseph Karst provides 
only a limited coverage of the subject, let alone any coherent system of 
classifi cation. Two classifi cation systems were employed when describ-
ing correspondingly the Georgian numismatic terminology - 

� Ancient period;
� Medieval period;
� Modern period

- and providing a short historical review of Georgian numismatics – 
� Period 1: Sasanian-Georgian;
� Period 2: Iranian-Arabic; 
� Period 3: Mongol-Turanic;
� Period 4: National Period

 The former, purely chronological approach could hardly be contested, 
however its practicality is extremely limited too. As to the latter approach, 
the overestimation of the foreign factors led to an overtly perverted im-
pression of the Georgian numismatic history. 

 The works of Davit Kapanadze introduced a totally different and quite 
novel approach to Georgian numismatic history. In his early works (Cor-
respondingly Georgian and Russian editions of 1950 and 1955 of his fa-
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14 According to Davit Kapanadze, Ye. Pakhomov did not consider this series to be Georgian. 
Давид К а п а н а д з е, Комментарии к книге Е.А. П а х о м о в a  Монеты Грузии (Тбилиси, 
Мецниереба, 1970), 347.
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mous Georgian Numismatics (qarTuli numizmatika/Грузинская 
нумизматика) He categorized Georgian coinage primarily according to the 
prevailing social order of the epoch and secondarily taking into consideration 
the political situation in the country, namely, the extent of political unity: 

D. Kapanadze, 1950 D. Kapanadze, 1955
Ancient coins (the coinage of Colchis 
etc.)

Period of slaveowning states (the 
coinage of Colchis etc.)

Early-pheudal period:
� Georgian-Sasanian coinage;
� Arabic coinage of Tifl is

Period of early-pheudal division:
� Georgian-Sasanian coinage;
� Arabic coinage of Tifl is

Period of Georgia’s unity: 

� Georgian-Byzantine coinage
� 12th-early 13th c. copper issues
� Mongol era coins

Period of the united kingdom in the 
epoch of the developed feudalism:
� Georgian-Byzantine coinage
� 12th-early 13th c. copper issues
� Mongol era coins

Period of divided unity: 
� Kirmaneuli
� Reduced coinage

Period of divided kingdom:
� Kirmaneuli
� Reduced coinage

Late-pheudal period:
� Coins of Iranian / Ottoman types

� Civic coppers of Tifl is
� Sirma silver coinage
� Russo-Georgian coinage

Period of pheudal-villeanage division:
� Silver coinage of western and east-
ern Georgia of the 17th-18th c.
� Civic coppers of Tifl is
� Sirma silver coinage
� Russo-Georgian coinage

 Despite the presence of indubitable logic in structuring the monetary 
material, this classifi cation is probably inappropriate for the current state 
of research – too much was sacrifi ced to force the material to fi t into the 
rigid framework of the marxism-leninism. Moreover, attribution of the 
Mongol era coins to the period of Georgia’s unity seems to be overtly 
erroneous. However, it is noteworthy, that the venerated researcher of 
Georgian numismatic past could not ignore such a political (as well as 
cultural and economical) phenomenon as the unifi cation of Georgia in the 
early 12th c. 

 Meanwhile, David Lang  in his contemporaneous (published in 1955) 
“Studies in the Numismatic History of Georgia in Transcaucasia” prom-
ulgated a somewhat different approach:
� The classical period [various ancient coins minted on the territory 

of Georgia];
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� Sasanian and Arab domination;
� The golden age of the Bagratids [starting from Bagrat III and 

through the reign of Rusudani, incl. the coinage of Jalal ad-Din];
� Georgia under the Mongols;
� Georgia and the Empire of Trebizond;
� The Post-Timurid period [i.e. the Reduced coinage];
� Georgia and the Safavids;
� Georgia under Ottoman occupation; 
� Nadir shah in Georgia [including the coinage in the name of ‘Ab-

bas III, the Safavid!];
� The last Bagratids [covering the coinage of the united Kingdom of 

Kartl-K’akheti];
� The Russo-Georgian series.

 D. Lang’s periodization may be criticized perhaps for the artifi cially, 
as we think, combined reveiw of the Sasanian and Arab domination pe-
riod coins within the framework of one chapter; and the problem in re-
viewing the synchronous, but so varied currencies issued in the west and 
east of Georgia in the late 13th c.-14th c. was not solved either. Moreover, 
albeit the conjoint analysis of both the 10th-11th c. Georgian-Byzantine 
and the later copper issues within the general concept of the Golden age 
of the ruling dynasty may seem an ingenious repercussion of Langlois’ 
ideas, from historical point of view it is perhaps invalid. However, we 
have to keep in mind that the author was (to some extent, for the least) 
constrained by the limits of the American Numismatic Society collection. 
On the other hand, the inclusion of ‘Abbas III coins into the Nadir shah’s 
section appears to be a novel and historically correct deviation from the 
traditional dynasty-based classifi cation schemes. 

 Later in his life Davit Kapanadze introduced a different periodiza-
tion (it is hard to say, whether the latter refl ected the evolution of the 
scholar’s ideas or rather the relative liberalization of the public thought in 
the USSR following the death of Stalin in 1953). The new classifi cation 
was seemingly highly infl uenced by Yevgeniy Pakhomov (whose book, 
both parts of which were combined in one volume, came out of print only 
a year later, in 1970, being edited by no one else but Davit Kapanadze 
himself) in being extremely discrete and simple, with an emphasis on 
purely chronological approach, with no attempts to distribute the coins to 
the broader categories and no particular background ideology infl uencing 
the categorization. The new (1969) edition of “qarTuli numizmati-

PERIODIZATION OF GEORGIAN NUMISMATIC HISTORY
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ka” (Georgian Numismatics) by Davit Kapanadze proposes the following 
partition of the Georgian numismatic history: 
� The coinage of Colchis;
� Local gold coinage [local imitations of the staters of Alexander and 

Lysimachos type];
� Coins of the Hellenistic period;
� Imitations of Roman and Parthian coins;
� Georgian-Sasanian;
� “Tbilisi dramas” of the 7th-11th c. [i.e. Arabic issues of Tifl is];
� Georgian coins of the 11th c. [Georgian-Byzantine coinage];
� Georgian coins of the 12th-13th c. [Copper coins of the united king-

dom];
� Mongol era coins;
� West-Georgian coinage of the 13th-15th c.;
� Reduced coinage of the 14th-16th c.;
� Georgian coins of the 16th-18th c. [Coins of Iranian/Ottoman types, 

and Tifl is coppers];
� Sirma coinage of the 18th c.;
� Russo-Georgian coins.

 Davit Kapanadze’s work became a handbook of all those cherishing 
an interest for Georgian coins, scholars and collectors alike, and is per-
haps till nowaydays the most popular work on the subject. 

 The simplicity of Kapanadze’s chronological approach of 1969 turned 
out to be very attractive. The luxurious edition of 2000 sponsored by the 
National Bank of Georgia also employed it; the authors even decided 
to underline the signifi cance of the chronology by pronouncing the cor-
responding time periods in the category titles. The following ones were 
distinguished in the fi rst section of the book: 
� The 6th-4th c. BC: The coinage of Colchis;
� The 4th-2nd c. BC: The Hellenistic period coins;
� The 2nd – 4th c. AD: Monetary circulation in the kingdom of Kartli 

[Georgian coins of the period];
� The 4th-7th c.: Georgian-Sasanian coins;
� The 8th-9/11th c. Arabic coinage [of Tifl is];
� The 10th-11th c.: Unifi cation of Georgia;
� The 12th c. Georgian coinage [copper coinage of Georgian kings];
� The 13th c. Georgian coinage [Mongol era coins];
� The 14th c. Georgian coinage;
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� The 15th c. Georgian coinage;
� The 16th-18th c. Georgian coinage [Coins of Iranian/Ottoman types, 

sirma coinage];
� The 1804-1834 coinage [Russo-Georgian coinage];

The 2nd section was devoted to 
� Russian coins circulating in Georgia in 1834-1917;
� 1917-1924 paper money of Georgian republic and “Transcauca-

sian” political entities;
� 1924-1991 USSR money.

The 3rd section covered the modern Georgian money:
� Coupons;
� Paper money (Lari);
� Coins.

 The authors of this work incorporated (for the fi rst time in the history 
of Georgian numismatic thought) the modern (20th and 21st c.) Georgian 
currencies.

 Yet another version of collective “Money in Georgia” published in 
2003 provided a somewhat different approach: 

� “kolkhidki” The 6th-3rd cc. B.C.;
� Colchis in the 4th-1st cc. B.C. Hellenistic period;
� Money circulation in the kingdom of Iberia. The 3rd c. B.C. – 4th c. 

A.D. [including the local imitations of Roman and also Parthian (?) 
coins];

� First coins with the Georgian legends [Georgian-Sasanian issues];
� Georgian monetary market under hegemony of the Arabs. The 8th-

10th cc.;
� Georgian money with the Byzantine iconography. The 10th-11th cc.;
� Copper money in Georgia. The 12th c.;
� The end of “Silver Famine”. Mongol occupation series and Kir-

maneuli Tetri. The 13th c.;
� Giorgi V Brtskhinvale (the Brilliant) and “Giorgauli Tetri”. 

The 14th c.;
� The tangas of Shirvanshahs and venetian ducats in Georgia. 

The 15th c.;
� Tumani, abbasi and shauri. The 16th-18th cc.;
� The Russo-Georgian series. 1804-1834;
� Russian Money. 1834-1917;
� Bonds of Georgia and Transcaucasia. 1918-1924;
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� Money of the USSR. 1924-1992;
� National currency of Georgia. 1993-2003.

 As we see, the chronology is again one of the primary concerns (al-
though the authors’ approach was seemingly too rigid – for instance, the 
credit copper coins were minted in Georgia not only in the 12th, but also 
in the early 13th c. too). The authors paid a particular attention to the mon-
etary circulation on the territory of Georgia – the corresponding coins 
minted abroad but circulating within the country were devoted such an 
attention (to the extent of separate sections of the book) for the fi rst time. 
This approach was quite novel and remarkable (and was perhaps inspired 
by Giorgi Dundua, the fi rst of the many co-authors of the book). 

 The Georgian numismatics section of the Zeno Oriental Coins Data-
base (created by the author of this article back in 2005) comprised the 
following sections: 

� Ancient period, incl. the separate subsections for the coinage of 
 � Colchis; 
 � Dioscurias and Vani; 
 � Imitations of staters of Alexander and Lysimachus type; 
 � Imitations of Roman and Parthian coins; 
� Georgian Sasanian Coins;
� Tifl is emirate coins [i.e. the Arab coins minted in Georgia];
� Struggle for unifi cation [devoted, according to the then available 

data to the Georgian-Byzantine coins and the issues of the Arme-
nian ruler of Lore Kingdom];

� United independent Georgia (incl. Jalal ad-Din’s issues) – basi-
cally, the credit copper coins of the 12th-13th c.;

� Mongol period (incl. the separate subsections for the coinage of 
 � The Early period (AH 630s-640s); 
 � Davit IV/VI and Davit V/VII (excl. the “Coin of 2 Davits” which 

 was allocated to the West-Georgian coinage catogery); 
 � Great Khan Moengke; 
 � Qaan al-Adil type coins; 
 � Coins with Christian formula; 
 � Coinage of Vakhtang III; 
 � Post-reform Ilkhanid coinage; 
 � Jujid coinage; 
 � Jalayrid coinage;
� West-Georgian coinage (incl. the “Coin of 2 Davits”);
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� Reduced coinage; 
� Tifl is coppers (incl. the separate subsections for the 
 � Anonymous coinage; 
 � Coinage of Kartlian Bagrationis; 
 � Coinage of Kakhetian Bagrationis;
� Coins of Iranian and Ottoman type, including the separate subsec-

tions for 
 � Safavid coinage; 
 � Ottoman coinage; 
 � Afsharid coinage; 
 � Zand coinage;
� “Sirma abazi”;
� Georgian-Russian coins;
� Modern [coinage];
� Paper Money (including both the 1918-1924 and modern periods).

 Now (as almost a decade has passed since the creation of the database) 
we have a different ideas with regard to the periodization of the Geor-
gian numismatic history (and hopefully the database will be altered in the 
proximate future accordingly). However, our approach of 2005 was novel 
in terms of distinguishing a special time period – Unifi cation of Geor-
gia, comprising a multitude of the contemporary numismatic vestiges; 
segregation of the Tifl is coppers according to the authorities who minted 
them (the idea that we do not quite share anymore). Like David Lang, we 
did not manage to solve the problem of classifying the synchronous, but 
varied currencies of the west and east of Georgia in the late 13th c.-14th c. 
(Kirmaneulis and Mongol issues). 

 In correspondingly 2006 and 2011 Giorgi and Tedo Dunduas published 
two volumes of their “qarTuli numizmatika” (Georgian Numismat-
ics), developing their circulation-based approach already evident in the 
2003 edition of “Money in Georgia”. After discussing various theoretical 
issues and the history of the Georgian numismatic studies, the authors 
proceeded with the following system:
 Part I - 

� Kolkhuri tetri;
� The circulation of the foreign coins ofthe 6th-4th c. BC in Georgia;15

� Hellenistic epoch gold coins common in Georgia;

PERIODIZATION OF GEORGIAN NUMISMATIC HISTORY

15 We disregard the following chapter dealing (in a somewhat incoherent manner) with forgeries.
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� Was the coinage minted in Vani?
� Monetary circulation in Iberia of the Hellenistic period (the 3rd-

1st c. BC);
� Ancient medals from Georgia;
� Trebizond coins and the issues of the religion of the Kartvelian 

tribes;
� Monetary circulation in Colchis in the 1st-4th c.;
� Monetary circulation in Iberia in the 1st-4th c.;
� The fi rst coins with Georgian legends and the effi gy of cross [Geor-

gian-Sasanian coins];
� Monetary circulation in eastern Georgia in the 5th c.-the 1st half 

of the 7th c.;
� Monetary circulation on the territory of the Lazika kingdom in the 

5th-7th c.;
� Circulation of Arab coins in Georgia;
� Monetary circulation in western Georgia in the 8st-10th c.;
� Georgian coins of the 10th c. – the fi rst quarter of the 12th c. [Geor-

gian-Byzantine issues];
� When deceased King Tamari? (A review of Georgian coins of the 

12th c. – the fi rst quarter of the 13th c.);
� Circulation of Byzantine coins in Georgia in the 11th c.- beginning 

of the 13th c.;
� The coins minted in Georgia in the 13th c.;
� Circulation of eastern coins in Georgia in the 11th c.-beginning 

of the 13th c.
 Part II - 

� The coin of two Davits;
� Kirmaneuli tetri:
� “Tskhumuri tetri” and the coin of Vameq Dadiani;
� Was the Giorgauli tetri minted?
� Relations between Georgia and the Golden Horde in the 14th c. 

according to the numismatic data;
� The 15th c. Georgian coins;
� Monetary affairs and circulation in the 16th c. Georgia;
� Monetary affairs and circulation in the 17th-18th c. Georgia;
� The Russian coins minted in Tbilisi in 1804-1834. 

 Firstly, in our opinion, a pronounced interest in the monetary circulation is-
sues (despite their indubitable signifi cance) has failed the authors by overshad-
owing the evolution and substitution process of the national monetary systems. 

IRAKLI  PAGHAVA
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The classifi cation system was too discrete and devoid of internal coherence, 
whereas a multitude of the recent discoveries were ignored. On the other hand 
the authors had a full right to be credited for introducing (for the fi rst time) 
into the general periodization scheme of Georgian numismatic history some 
particular Trebizond coins as the monetary vestiges of local Kartvelian tribes.  

 The so far most recent (hopefully, not ultimate) version of Georgian 
Numismatics now by Kirk Bennett (published in 2013) incorporated 
many of the scholarly discoveries made in the 2000s, however, the gen-
eral systematization was apparently taken after Yevgeniy Pakhomov and 
Davit Kapanadze. In our opinion, the periodization system is not quite 
discriminative and somewhat incoherent too:

� Ancient coins, incl. the separate subsections for the coinage of 
 � Colchis; 
 � Imitations of staters of Alexander and Lysimachus type; 
 � Dioscurias; 
 � Vani; 
 � Coin of Aristarchus; 
 � Imitations of Roman denarii [and omitting the so called Geor-

gian imitations of Parthian coins];
� Georgian-Sasanian coinage;
� Arab dynasties
 � Umayyads;
 � ‘Abbasids;
 � Ja‘farids;
� Early Bagratid coinage (from Davit Couropalates through Davit IV);16

� The golden age of the Bagratids;
� Mongol Period;
� West-Georgian coinage (Kirmaneuli);
� Medieval reduced coinage;
� Persian and Ottoman coinage:
 � Safavids;
 � Ottoman Occupation;
 � Afsharids;
 � Zands.
� Georgian civic coppers [including those minted both in Tifl is and 

Zagemi, through the copper coin of Davit the Regent];

PERIODIZATION OF GEORGIAN NUMISMATIC HISTORY

16 Remarkably, the newly discovered coinage of Kvirike III the Great, king of Kakheti and Hereti, 
who represented another dynasty, was included into this section as well. 
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� Sirma abazi;
� Russo-Georgian issues.

*
 Having discussed the ideas of our predecessors, as well as reviewed 
the general problems in classifying the Georgian numismatic history, we 
would proceed with our own version of the periodization system. 
 In all disputable cases we have followed the basic principle of histori-
cal adequacy, sometimes even at the expense of dividing some apparently 
uniform monetary series and distributing similar coin types to different 
categories. By historical adequacy we imply the fair adherence to chro-
nology, but also to the general political, economical and cultural frame-
work of Georgian history in various epochs. 
 We agree with Giorgi and Tedo Dundua that the monetary circulation 
is an integral part of the numismatic history. However, at this stage we 
limit ourselves to developing the periodization system for just Georgian 
monetary issues. 
 We suggest to introduce the following novelties: 
 Firstly, a separate numismatic period corresponding to the unifi cation 
of Georgia process, and refl ecting all the vectors of political (as well as 
cultural and economical) processes on the territory of Georgia at least 
from the 10th-early 12th c. Unifi cation period encompasses the Ja‘farid 
issues, the Georgian imitations of the ‘Abbasid dirhams minted in the 
West-Georgian Kingdom, the coinage of the Lore kingdom, the currency 
of Davit the Couropalates, the Georgian-Byzantine series, the recently 
discovered coinage of the Kingdom of K’akheti and Hereti. The unifi ca-
tion was successfully completed by Davit IV the Builder, and it is not 
quite clear how we shall classify his diverse coinages, as he issued both 
Georgian-Byzantine series and the fi rst irregular copper coins, so called 
credit coppers. For the moment we tend to divide the numismatic history 
of his reign to two categories, no matter how illogical it might seem. 
 In our opinion, both west-Georgian Kirmaneulis and east-Georgian 
Mongol series should be covered conjointly, since the west of Georgia was 
tremendously affected by the Mongol dominance too. We have no doubts, 
that if not the Mongol factor, the coinage like Kirmaneuli tetri would not 
have appeared at all. And we consider now the coin of two Davits to belong 
more to the rest of the currency types issued by these Bagratid rulers, de-
spite being more Byzantine than Oriental in terms of design. 
 For the 16th c.- approximately the 1st half of the 18th c. we would 
suggest a general category of Ottoman and Safavid dominance. 
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The latter would contain two major subcategories: Ottoman expan-
sion comprising the Artanuji issues (perhaps those of Canca too) and 
the Ottoman occupation of Kartli, but probably excluding the Geor-
gian imitations of the Edirne akches. The Safavid expansion would 
contain the farther subcategories arranged according to the political-
geographical factor – separately reviewing both copper and silver 
coinages issued by / in the following Georgian polities: Kingdom of 
Kartli, Kingdom of K’akheti, Principality of Odishi; thus abandoning 
the separate section for [Tifl is] coppers (now we already know the 
copper coins minted in the Kingdom of K’akheti...), and reviewing the 
silver currencies by mint/polity principle (as it was already done by 
Tinatin Kutelia with regard to Tifl is and Zagemi mints17). 
 We consider that the early Afsharid period, i.e. the Nadir shah’s coin-
age as well as, after David Lang, the ‘Abbas III silver, constitutes the 
preliminary stage for the establishment of the united Kingdom of Kartl-
K’akheti, and should be reviewed in conjunction with the numismatic 
vestiges of the latter, including the monetary issues in the name of the late 
Afsharids, Karim-Khan Zand, sirma silver and gold, copper coinage. 
 For the moment, in consideration of the recent discoveries, we con-
sider the following periodization scheme to be optimal: 

� Ancient period: Coinage of Colchis;
� Hellenistic period: 
 � Imitations of staters of Alexander and Lysimachus type; 
 � Coppers of Dioscurias; 
 � Coinage of Vani; 
 � Coin of Savlak;
� Roman period: 
 � Coin of Aristarchus; 
 � Imitations of Roman denarii and aurei;
 � Imitations of Parthian coins?
 � Trebizond coins and the religion of the Kartvelian tribes;
� Georgian-Sasanian coinage;
� Caliphate period:
 � Umayyads;
 � ‘Abbasids;
� Unifi cation period:
 � Ja‘farids;

PERIODIZATION OF GEORGIAN NUMISMATIC HISTORY

17 Ку т е л и я, Тинатин, Грузия и Сефевидский Иран (по данным нумизматики) (Тбилиси: 
Мецниереба, 1979). 
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 � Coinage of the Kingdom of K’akheti and Hereti;
 � Georgian imitations of the ‘Abbasid dirhams of the West-Geor-

gian Kingdom;
 � Silver coinage of Davit the Couropalates;
 � Georgian-Byzantine coinage of the West-Georgian Kingdom;
 � Coinage of the Lore kingdom;
� United kingdom (from the Arabic coins of Davit IV and through 

Rusudani, including the coins of Jalal ad-Din);
� Mongol Period;
 � East-Georgian series:
  � The Early period (AH 630s-640s); 
  � Davit IV/VI and Davit V/VII (incl. the Coin of two Davits); 
  � Great Khan Moengke; 
  � Qaan al-Adil type coins; 
  � Coins with Christian formula; 
  � Coinage of Vakhtang III; 
  � Post-reform Ilkhanid coinage; 
  � Jujid coinage; 
  � Jalayrid coinage;
 � West-Georgian coinage (Kirmaneuli);
� Desintegration period (reduced coinage, including the Georgian 

imitations of the Edirne akches?);
� Ottoman and Safavid dominance:
 � Ottoman Expansion:
  � Occupation of south-western Georgia (Artanuji issues);
  � Occupation of Kartli;
 � Safavid expansion: 
  � Kingdom of Kartli;
  � Kingdom of K’akheti;
  � Principality of Odishi;
� United Kingdom of Kartl-K’akheti:
 � Preliminary stage - early Afsharid issues;
 � Unifi cation period:  
  � Late Afsharid issues;
  � Zand issues;
  � Sirma silver;
  � Sirma gold;
  � Copper coinage;
� Russo-Georgian issues (including the copper coin of Davit the Regent).
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TOWARDS THE POLYPERSONALITY 
OF THE GEORGIAN VERB*

by Nino Tsikhishvili
Tbilisi

 Georgian language is the representative of the Iberian-Caucasian lan-
guage family. Generally, three basic types of the verbal conjugation are 
known: 1) Verbal conjugation in accordance with the class: “noun mark-
ers in the verbal form are changed according to classifi ed nouns of the 
certain semantic groups”1; 2) Verbal conjugation in accordance with the 
person: “noun markers in the verbal form are changed in accordance with 
the personal pronouns2. 3) mixed type; it includes both features of the 
fi rst and second types of conjugation. 
 Georgian verbal system along with other Kartvelian and Abkhazian-
Adyghe languages is structurally characterized by evidently expressed 
personal infl ection. This means, that verbal form is not only in agreement 
with the certain number of nouns showing subject-object relations, but it 
demonstrates morphological markers of the nouns in its structure as well. 
The ability of the verbal form to take the limited number of actants, which 
show subject-object relations is called valence3.
 Valence is the concept of the syntax. The indicator of the verb valence 
is defi ned by the number of free arguments, which is fi lled out by the act-
ants directed towards the person4.
 In other opinion, “the noun phrase relations with the verb, which do 
not demonstrate the person, should be also studied. Certain indirect cases 
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1 T. G a m k r e l i d z e, Verbal “personality” and “valence”, Collection of Linguistic studies, Tbilisi, 
1979: 40.
2 Ibid.: 40.
3 L. T e s n i è r e, Eléments de syntaxe structurale, Paris, 1959.
4 B. J o r b e n a d z e, Vowel-prefi x derivation of the verb in Georgian, Tbilisi, 1983.
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and postpositional forms are essential for relationship with some verbs as 
well. This indicates that they should be included in its valence”5. 
 I share the standpoint, according to which, the Georgian verb valence 
is conditioned by the number of arguments directed towards the person, 
such as: grammatical subject, grammatical indirect object and grammati-
cal direct object. Respectively, a Georgian verb can be:

Zero valent .cvims (It is raining) 
      S
Single valent - zis .kaci (is);         A man is sitting (he)
  OD
Two valent - - xa .tavs .kaci surats (is mas); 

A man  is drawing a picture (he-it)
  S OID OD
Three valent - - - s .cers .kaci švils .cerils (is mas mas);  

A men is writing a letter to his child (he-it–him/her).
   S OID OID OD 
Four valent - - - - mimiba .kacma me xes cxeni (man me mas    is);  

A man tethered the horse to the tree for me. 
(He- it (horse) - to it (tree)–for me)

 Regarding the issue of the personality of a verb, Georgian linguists 
have various viewpoints. Some linguists think that the Georgian verb has 
polypersonal nature. Others consider that Georgian verb can be only one 
or two personal verbs. These viewpoints have different criteria for defi n-
ing verb personality.
 As it is known, on the logical-semantic level, verb-predicate is related 
to the semantic entries: an action is performed by the following order: 
the performer of the action expressed by the subject and verb-predicate, 
direct object, which is directly affected by the subject’s action and indi-
rect object, which can take different roles in the process of action. Logical 
subject, logical direct object and logical indirect object are represented as 
grammatical subject, grammatical direct object and grammatical indirect 
object. Grammatical entries of the language are represented by the nouns 
and pronouns. 
 The number of the nouns and pronouns agreable with the verb defi nes 
the indicator of the verbal personality. This position is shared by A. Sha-
nidze, who considers that Georgian verb can express one, two or three 

5 L. E n u k i d z e, Towards the relations of the valence and personality in Georgian, Issues of the 
Contemporary General and Mathematic linguistics, Vol. IV, 1974: 63, 66.
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6 A. S h a n i d z e, Works, Vol III, Tbilisi, 1980: 171.

persons in one and the same form. Personal pronouns without postposi-
tions should be in agreement with a verb. The number of the personality 
can be defi ned according to the number of the nouns that are agreeable 
with a verb. In addition to abovementioned, the author adds that: “the 
majority of the Georgian verbal forms are two or three personal verbs, 
therefore, it is considered that Georgian verb is characterized by polyper-
sonality (polyprosopic)”6.
 Accordingly, Georgian verb is represented as follows:

One personal zis (is S3)   he/she is sitting (he/she); 
 hx.ti (šen S2)   You  are jumping ( you sg);
 i .tanǯebit (tqven S2)   You (pl)are suffering (you pl);  
 tbeba (is S3);   he/she is  warming up (he/she) 
 vimalebi (me S1)   I am hiding (I); 
 .trialeben (isini S3)   They are turning  round (they).

Bi- personal mivepare (me S1, mas OID3) 
I sneaked up on him/her (I- him/her);

 gჳuls (is S3, šen OID2) you are hating him/her;
 dam.tanǯa (man S3, me OD1) 

He/she tormented me (He/she- me);
 gazarda (man S3, is OD3) 

He/she brought  him/her  up (he/she-him/her);
 mexmarebi (šen S2, me OID1) 

You are helping me (You –me)

Tri-personal davuxa.te (me S1, mat OID3, is OD3) 
I drew a picture to them (I-it –them);

 mogi.tanes (mat S3,  šen OID2,  is OD3) 
They brought it to you ( they-it-to you);

 dagvi.ceret (.tkven S2,  .cven OID1,  is OD3) 
You wrote that to us (you-that- to us);

 aჳlevs (is S3, mas OID3,  mas OD3) 
He/she tears something up to him (he/she-it-tohim)

 ašenebineb (šen S2, mas OID3, mas OD3) 
You make him/her  build it (you -him/he-it).

 However, it is also noteworthy that abovementioned defi nition and 
criteria regarding verbal valence, works only for the Georgian verb. Other 
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7 Arn. C h i k o b a v a, Nominative and Dative as the Case of Objective Class and Person in the His-
tory of the Georgian verb, XXX Scientifi c session of the Institute of Linguistics, 1974, June 12-44, 
the work plan and the report thesis, Tbilisi, 1974:8.
8 G. B u r c h u l a d z e, Towards the dative of interest in Georgian, The issues of General and Ibero-
Caucasian linguistics, Tbilisi, 1978: 72-74.
9 T. G a m k r e l i d z e, Verbal “personality” and “valence”, Collection of Linguistic studies, Tbilisi, 
1979: 41-43.
10 B. J o r b e n a d z e, Vowel-prefi x derivation of the verb in Georgian, Tbilisi, 1983: 62.

linguists’ viewpoints about the verbal personality are different. They con-
sider that the Georgian verb can be either single personal or bipersonal. 
The initial principle of this viewpoint is to defi ne the verbal personality 
not through the number of the agreeable pronouns (that defi nes only va-
lence), but also through the number of morphological markers (the person 
markers) in the verb.
 From traditional viewpoint, “a verb refl ects a subject, as well as object 
person in Dative case, that is unchangeable.”7

 In Burchuladze’s opinion, from the pure morphological viewpoint, 
polypersonality of the verb means to indicate the persons in a verb by 
appropriate morphemes. Consequently, the Georgian verb can be bi-
personal, as only two persons can be morphologically marked in it8. 
Gamkrelidze discusses as: the main structural feature of the Georgian 
verb is that in the sentence core all nouns or pronouns, which are syn-
tactically related to the verb, do not simultaneously create a correspond-
ing marker in the verb. Regardless the number of the nouns syntacti-
cally related to the verb of the sentence core (maximum four valent), 
the number of markers of the actually expressed persons is not more 
than two. The structure of the verb is represented as a verbal root (-R-) 
with limited morphological cells. They are placed before a verbal root 
and after. Each place of this kind of element is fi lled out by only one 
specifi c prefi x and suffi x morphemes; in result a verbal form with full 
morphological markers are derived9. Jorbenadze also shares the same 
viewpoint10. 
 According to abovementioned viewpoint, the Georgian verb can be 
only single or bipersonal:

Single personal .cev-s (is S3)   he is lying (he/she); 
 xmeb-a (is S3)  it is getting dry (it);
 v-šrebi (me S1)   I am drying myself off ( I );
 v- .cert (.cven S1,  mas OD3) 

we are writing to him/her ( we- to him/her); 

NINO TSIKHISHVILI

Pro Georgia vol. 24.indd   142Pro Georgia vol. 24.indd   142 20-11-2014   13:49:0020-11-2014   13:49:00



143

 m- xa.tavt (tkven S2,  me OD1) 
you are drawing me ( you- me);

 g-aჳlevt (me S1, tqven OID2, mas OD3) 
I am giving it to you ( I- you-it);                

 emaleb-a (is S3,  mas OID3) 
He is hiding from him/her (He/she- from him/her).

Bi-personal g-malav-s (is S3,  šen OD2) he is making u hide; 
 m-exmareb-a (is S3,   me OID1)

he/she is helping me ( he/she- me);
 m-išeneb-s (is S3, me OID1, mas OD3) 

he is building it to me (he-it –to me);
 g- i.kerav-s (is S3, šen OID2, mas OD3) 

he is calling you ( he/she- you- that).

 As regard four-valent verbs, they are considered to be only bi-person-
al, since from two indirect objects only one is refl ected11. In addition, 
there is a different viewpoint on the personality. Discussion is based 
on the argument that in the different forms of the same paradigm mor-
phologically it can be expressed three persons of the tri-valent verb. In 
each case the number and identity of the persons is depended on the 
combination of the persons. This kind of verb can be considered to be 
tripersonal. “A particular number of the persons can be granted to the 
verb based on the understanding of the verb form without context: dam 
ჳmas .cerili gaugzavna A sister has sent a letter to her brother – gaug-
zavna- is trivalent verb. Traditional understanding of the personality is 
an essential feature of the Georgian verb. The European verb gives an 
opinion on the subject without context, while the verb does not give us 
information on the objects; this is specifi ed by the context. Therefore, 
there is an essential difference between personality and valence.”12 
 I consider the viewpoint is justifi ed according to which, the verbal 
personality is not defi ned by the personal markers, but the criterion of 
the personality is defi ned by the number of morphological markers (ie.: 
grammatical personal markers) in a verb. Indeed, the prefi xes, which had 
been disappeared by phonetic changes, should be also counted. However, 
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11 G. B u r c h u l a d z e, On the dative case in Georgian, Issues of general and Ibero-Caucasian 
linguistics, Tbilisi, 1978; K. S i n g e r, On double dative construqcions in Georgian, Current Trends 
in Caucasian, East European, and Inner Asian Linguistics, 2003.
12 M. M a c h a v a r i a n i, Towards the issue of the version category, Iberian-Caucasian Linguistics, 
Vol. XXII. Morphology of the Contemporary Georgian, Literary Language, Tbilisi, 2011: 273.
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13 I. I m n a i s h v i l i, V. I m n a i s h v i l i, The Verb in Old Georgian, chapter I, Mines Frankfurt, 
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in my opinion, the upper boundary of the polypersonality should meet 
the other criterion. Georgian verb can be not only single or bi-personal, 
but it can be tri-personal as well. Morphologically, a Georgian verb can 
simultaneously express three persons.
 From the traditional viewpoint, as it was mentioned above, the third 
person direct object, that does not change in case is not expressed by ap-
propriate marker in a verb, however, the same object is marked in the fi rst 
and second person. The reason for this difference is considered to be its 
unchangeable nature according to the case. In Old Georgian the 3rd per-
son object was marked in the verb if it was preceded by preverb. 
 ჳeni matni .kreben šešasa (OD)  Sons of them  collect the wood (OD) 
(J e r e m i a h.7,18). 
 romelni-igi xar.ksa (OD) šeh .krebdes ‘Those who would collect the 
tax’ (OD) (Math.17,24). Forms without preverbs are attested in Old Geo-
rgian, as well. They show  the marker of this direct object (OD3). „when 
the verb does not have the ability to add the preverb, it takes the marker of 
the direct object. Such verbs are few and it seems that it should have en-
tered from one of the old dialects. Such verbs are: hguems beating, hpo-
vebs fi nding, st.anǯavs torturing, scavs protects, scnobs recognizes, hqofs 
does. By adding the proverb they turn into subjective version or gain 
other semantics and therefore the discussion won’t deal with them”13. 
 However, the preverbal form with the same semantics is testifi ed 
to Old Georgian: s.tanǯavs‚ torments sb/sth.  
 „Tu .kacsa codna ara aqvs, ga-s-tanǯavs ču.tisofeli“.
 A man without knowledge will be tormented by this earthly life.
 Aforesaid makes doubtful the necessary condition of expressing a par-
ticular person in the verbal form and regular existence of the forms hav-
ing personal markers with and without preverbs and the ones having no 
personal markers. This makes me think that these exceptions create a real 
picture of the old situation: sporadic cases of consonant prefi xes of the 3rd 
person direct object should not point out the language facts entered from 
a particular dialect, but more general picture: expressing the direct object 
with a proper marker in old Georgian is noteworthy fact.
 I suppose that direct object of the 3rd person in the verbal form is 
refl ected in new Georgian as well and this function is taken by - a vowel-
prefi x, which seems to be the most productive prefi x amongst others.
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 At different times, - a prefi x was defi ned by various grammarians as 
the marker of: transitivity, active voice, neutral version, superessive ver-
sion; it was considered to be: a signal marker of the indirect object, form-
ative marker of direct and indirect objects and formal element to bring a 
new actor person in verbal syntagma. 
 Old grammarians also paid their attention on -a prefi x and made dif-
ferent explanation of it. Dodashvili demarcated vowel prefi xes from per-
sonal markers. He analyzed the combination of -a prefi xes in “humaniz-
ing” type of words. He considered that one of them was to be the feature 
of imperative (imperative declension) mood14. Kipiani included- a prefi x 
into the list of person markers15. Anton Catholicos discusses on about - a 
prefi x amongst other vowel-prefi xes and gives it the function of formation 
of transitivity. The author discusses on transitive and double transitive 
forms. He calls vasuam (I am giving somebody something to drink) tran-
sitive verb and marks out -a as a formative prefi x and ganvasxmevineb 
verb – double transitive verb, in which the author distinguishes a-ineb 
prefi x-suffi x16. Rector marks out - a prefi x as the second person marker 
of the transitive verb and the modifi er of the gender17. An analogous defi -
nition was given to- a prefi x by Dodashvili18. Marr also considers that - a 
prefi x gives the verb transitive meaning19.
 German Kartvelologist, Kettler in her dissertation expresses her 
viewpoint that - a prefi x is an indicator of the action, which is directed 
towards direct object. In her opinion, it is an indicator of transitivity 
and not a version. She illustrates examples from old Georgian: mi-a-
gora lodi didi .karsa mas. He rolled a big rock towards the door20.
 According to German Kartvelologist Fähnrich, the Shanidze’s exam-
ples: a.ketebs, atbobs, ašenebs confi rm that a-vowel prefi x expresses ver-
bal transitivity and abovementioned forms are used only with the direct 
object: „Der CV a weist deutlich auf das direkte Objekt hin. Er ist Anzeiger 
der Transität des Verbs ...Sehr aufschlußreich über die Natur des CV a ist 
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14 K. D o d a s h v i l i, Grammatical sketch, some opinions on the verb and about it, Iveria, N 215, 
Tbilisi, 1887:3.
15 D. K i p i a n i, Georgian Grammar, Sankt Petersburg, 1882: 118-119.
16 A n t o n I, Georgian Grammar, Tbilisi, 1885: 38.
17 G. R e c t o r, Georgian Grammar, Tbilisi, 1970: 69-71.
18 S. D o d a s h v i l i, Works, Shortened Grammar of Georgian, Tbilisi, 1961:113-115.
19 N. M a r r, Грамматика древнелитературного грузинского языка, Ленинград, 1925, 
1925:139.
20 G. K e t t l e r, Das Verbum fi nitum in der altgeorgischen Übersetzung des Markus-Evangeliums, 
Wien, 1938.
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21 F. F ä h n r i c h, Die Funktion des Charaktervokals i im georgischen Verb, Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Geselschafts-und Sprachwissenschaftliche Reihe-
Heft 1, 14, 1965:153.
22 W. P e s c h e n, Die Charaktervokale des altgeorgischen Verbums in der Übersetzung des Mat-
thäus und Markus und den Palimpsest-Texten, Bonn, 1939.
23 Arn. C h i k o b a v a, Transitivity of a verb as a morphological categori in Georgian, Anual of 
Ibero-Caucasian Linguistics, IV, 1977:18-19.
24 Arn. C h i k o b a v a, Towards the history of some prefi xal derivation in Georgian verbs, Iberian-
Caucasian linguistics, XI, 1959:167.

die Tatsache, daß die überwiegende Mehrheit der Kausativa und Faktitiva 
CV a erhält ...Seine Funktion ist ziemlich eindeutig zu bestimmen“21.
 German kartvelologist Peschen, who studied vowel prefi xes in Mark’s 
and Matthew’s Gospels, considers that an old morpheme is implied in 
a vowel and it is closely related to the objective prefi x. According to Pe-
schen, initially a-vowel should not have been necessary and sometimes 
should have been appeared to intensify the meaning of object person 
markers. Throughout the time, it gained the function to derivate causa-
tives and denominative verbs and likewise, its ancient function to indi-
cate an indirect object with transitive verbs has been disappeared. It has 
become a formative element and due to this, it occurs with denominated 
verbs and causatives, which exclude indirect object (purpose)22.
 Chikobava includes transitivity with morphological categories of the 
verb and deems a-prefi x to be a specifi c formative. His argument is based 
on the circumstance that the causative is not derived without a- prefi x, whe-
reas a causative is double transitive verb. Causatives are transitive verbs, 
which are derived from intransitive verbs ( .cevs lies – a .cvens lets somebo-
dy lie down) and are denominated verbs (mepe ‘king’ - amepebs allows 
somebody to reign). When causative is derived from an intransitive verb with 
-a prefi x, it takes only one a-prefi x: a .keta smb did – a .ketebina smb made 
smb  done smth, because causative -a marker and a-marker of the transiti-
vity are the same; a-prefi x does not exist in many transitive verbs:  dre.ks 
bends, xa.tavs draws, abams ties up smth, .cers writes, but in these cases, 
nonexistence of a- prefi x is secondary phenomenon and it is conditioned by 
phonetic and morphological factors. Whereas its occurrence with intransitive 
verbs: aqvs has got, abia is tied to something according to the principle of 
class infection, an existence of  one and the same formants  in  transitive and 
intransitive  verbs is natural. In transitive verbs above mentioned a-prefi x was 
the imminent (direct) object. In Chikobava’s opinion, a-prefi x should be rela-
ted to the class of grammatical category of the thing23. The scholar thinks that 
it is doubtful to consider a- prefi x to be a marker of neutral version24.
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25 M. J a n a s h v i l i, Georgian Grammar, Tbilisi, 1906: 65.
26 V. T o p u r i a, Formation of the third type passive in Georgian, Bulletin of the Academy of Sci-
ences of Georgia (SSR), Vol. IX, 1942: 969.
27 G. M a c h a v a r i a n i, Unmarked passive in the Kartvelian languages, Issues of the Kartvelian 
language structure, I, Tbilisi, 1959:109.
28 E. G e u r k o v a, Formation of causative in Georgian and some Iberian-Caucasian languages of 
the mountain, Bulletin of Academy of Sciences of Georgia SSR, Section of language and literature, 
N2, 1971:105.
29 I. Ve s h a p i d z e, Two basic models of formation of causative in Georgian, Papers of XIII scien-
tifi c of the TSU Faculty of Philology, 1970:21.
30 Ar. T a q a i s h v i l i, Some issues on formation a causative in Georgian, Issues of structure of the 
Kartvelian languages, IV, 1974:31-32).

 Amongst grammarians of former times, Janashvili distinguished a- prefi x 
as an independent element and called it “a marker of an active verb”25.
 Prefi x –a-was considered to be a formative element of active verbs 
by Topuria as well, when he discussed so- called “third type of passive 
verbs”:  the latters have their specifi c marker -e   that can be reconstructed 
in the forms of II Series (davšver).  A stem a-vowel of active voice verbs 
occurs along -e-vowel: “It seems that -a-vowel is the formative marker of 
active voice and -e of the passive voice. An infi x –a- (.qav, ჴad) is the same 
as –a-prefi x of the active voice. At present,  an infi x –e- of neutral version 
(a-dnobs melts someth,  ašenebs builds) and passive voice  is -e- prefi x  of 
the same passive  *dgebis, edgomeba26.
 Analyzing the origin of the passives of the same type (of 3rd types – ie 
‘unmarked passive’), Machavariani focuses on the function of a- vowel-pre-
fi x. The scholar notes that a- prefi x shouldn’t have been a formative prefi x 
of a passive voice since it isn’t confi rmed in many active voice verbs (v.klav, 
v.cer, v.cli). A scholar does not exclude the connection between a superessive 
formant -a and a prefi x a- in the verbs of a-šeneb  types. “On a certain deve-
lopment stage of the Kartvelian languages a- prefi x should have had a forma-
tive function, though either this function does not seem to be initial”27. 
 Geurkova studied the formation of causative in the Georgian and Abk-
hazian-Adhyge languages and concluded that in these languages a- prefi x 
is an organic element of synthetic origin of causative – as a morphologi-
cal category. According to scholar’s view, “origin of a causative prefi x 
should belong to archaic and basic layer of Georgian. This layer con-
nects Georgian with other Kartvelian languages”28.
 A vowel -a-is considered to be a prefi x of causation by Veshapidze 
and Taqaishvili29. Based on Old Georgian material, Imnaishvili considers 
that -a- prefi x is a characteristic element of expressing causation. In some 
instances its function should indicate to causativeness30.
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31 V. I m n a i s h v i l i, Causative in Old Georgian, Collection of the students’ scientifi c works 
of TSU, Vol. X, 1970: 120-121.
32 A. S h a n i d z e, Works, Vol. II, Tbilisi, 1981: 381, 384.
33 A, S h a n i d z e, Works, Vol III, Tbilisi, 1980:374-376.
34 G. R o g a v a, Possessive affi x -i- in the morphological categories (in version and case) of a verb 
and noun of the Kartvelian languages, Bulletin of the Academy of Sciences of Georgia SSR, Vol. III, 
N2, 1942: 207.
35 P. E r t e l i s h v i l i, Towards the issue of version, Works of TSU, Vol. 114, 1965.

 Basing on the Old Georgian material, Imnaishvili consideres that 
a- prefi x is a expressive element of causative. In some cases its function 
should be the indication to causativness31.
 Shanidze discusses the different functions of a- prefi x. In his work 
“Version of a Georgian verb” (1926) the scholar represented fi ve types 
of version – among them he discussed on a neutral (with -o and a- form-
ants) and -a superessive versions (with -Ø and a- formants) as independ-
ent forms32. Later on, the subjective and superessive forms, which were 
considered to be independent types of version, the scholar attributed to 
the category of situation and named a- prefi x – a marker of superessive 
situation. Shanidze considered it to be a signaling marker of indirect ob-
ject in intransitive verbs (da-a.t.qda) and in those transitive ones, which 
form a neutral version without a marker (da-a-.texa). The scholar named it 
a formant of transitiveness: “In secondary verbs it is a formant of transi-
tive verbs with neutral version”33. 
 Some linguists  have critically assessed the view according to which 
a- prefi x is a version marker.  Rogava notes: “Since so- called neutral 
version forms, e.g. a š e n e b s   i s  m a s,  t e x s  i s  m a s, etc., do not 
express a possessive relationship, thus,  it cannot oppose version forms. 
Accordingly, a- affi x in the verbs a-magrebs, a-didebs, a-ketebs, etc. can-
not be considered as version expressive affi x. This should be explained in 
a different way”34. 
 According to Ertelishvilis’ observation, conception of a neutral ver-
sion contradicts to the general defi nition of version, since possessive re-
lation is not expressed in neutral version forms, how a formant can be 
a marker of that, what is not expressed in a verb; -a prefi x is related to 
transitiveness and it should be considered to be a formant affi x of active 
voice35.
 In the fundamental work “Über die Versionen des georgischen Verbs“  
Boeder discusses on a version category and among other vowel-prefi xes  
he analyzes the function of a- prefi x and four instances of its revealing. 
In the analyzed instances, it occurs: 1.having meaning; 2. having no con-
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36 W. B o e d e r, Über die Versionen des georgischen Verbs, Volia Linguistica, Acta Societatis Lin-
guisticae Europaeae, Tomus II, 1-2, 1968: 124.
37 Ibid.: 126-127.
38 M. M a c h a v a r i a n i, Towards the issue of a version category, Ibero-Caucasian Lingvistics, 
XXII, 1980:34-43.

tent; 3.functionless; 4. morphologically  determined. In the fi rst case is 
a- vowel is a marker of superessive version. In this case, a- vowel-prefi x  
denotes expletive  superessve dative that can be alternated in a construc-
tion by the periphrasis with -ze- postposition: xels  v-a-.cer  barats  //  xels  
v-a-.cer  baratze  I am signing on the card.   In the  second  case a- vowel 
prefi x denotes a latent superessive version that automatically occurres in 
a construction. The  case deals with so- called neutral a- vowel. Neutrali-
zation implies the eclipsing of that syntactic relation, which  had a vowel-
prefi x at a relevant verb.  From the  complementation of a neutral vowel-
prefi x with non-neutral vowel it can be concluded that it is still considered 
as a vowel-prefi x, but “empty one”36. In the  third case  a- vowel-prefi x is 
revealed with the verbs of so- called inversive conjugation, where a- de-
notes a subject that is automatically characterized  as a superessive dative, 
where - a- is neutral: makvs, maxsovs I have, I remember37. In the fourth  
case, the  revealing of  -a- vowel-prefi x as an alternation of zero marker 
is morphologically conditioned.
 Machavariani attributes a version category to that type of derivation, 
which corresponds to appearing of new meanings in derivatives and increas-
ing and decreasing of a verb valence. Its general morphosyntactic function is 
just either the formation or destruction of verb objects. From this standpoint, 
the scholar analyzes a- vowel along with other version markers, in particular, 
“a- version-marker forms indirect object as well as direct object: zis is he is 
sitting :azis is mas he is sitting on it (an indirect object is formed). A direct 
object can be formed only by a- version-marker and only in certain syntag-
matic situation: particularly, when a- version-marker is added to an intran-
sitive verb without causativization, in that case the fi rst stage of causation is 
implied… kreba is : a-krobs is mas. But if an intransitive verb is added with 
- a- version-marker, without its causativization, - a- version-marker forms 
not the direct, but an indirect object. The second stage of causation takes 
place with transitive verbs, which contain a direct object. Therefore, in such 
a case a- version marker forms indirect object”38.
 Damenia considers that a- prefi x should not be a special formant of 
either causative, transitiveness or active voice. According to scholar’s 
view, “a- vowel-prefi x adds a personality to a verb and it is an increas-
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ing formant element of a verb personality. It occurs during formation 
of superessiveness, transitiveness, activity, causation. The viewpoint is 
supported by the fact that it gives parallel forms of identical meanings 
with - s-, -h- indirect object markers and partially with u- prefi x, because 
it combines the meaning of {-u-} the third indirect object”39.
 Jorbenadze critically discusses the standpoints according to which a- pre-
fi x is considered to be a marker of transitiveness, active voice, causatio, de-
nominative verbs, superessive situation, neutral version and concludes that 
the function of the mentioned prefi x is to indicate the existence of an indirect 
object in dative-case in a construction40.
 In her dissertation,  Lortkipanidze-Piel  analyzes  the function of vo-
wel-prefi xes and thier expressing means in German. The author analy-
zes the forms from Old and New Georgian materials  as well and notes 
that a- vowel-prefi x can be characterized as an indicator of an indirect 
object. But in those active  verbs (amžgavnebda), denominative verbs 
(gaa.tara), deverbative verbs (valapara.kot), causatives (ale .cinebs), in 
which -a- vowel does not denote an indirect object, it occurs with the 
secondary function – as a productive formant means of verbal forms41. 
 Analyzing the function of vowel-prefi xes, Asatiani introduces the con-
cepts of syntax : “place” and “valency”. The scholar believes that “the 
core function of verbal vowel-prefi xes is the grammatical marking of 
changing of “valence” in relation with “place” (increasing or decreas-
ing of a person), that is revealed in syntactic-morphological realization 
of version, causation, situation, contact and voice categories, thus, it is 
co-function of the mentioned prefi xes”. A core function of a- prefi x is not 
to indicate a noun in dative case, but to introduce a new acting person (in 
nominative case) in a verb combination, therefore, a former nominative-
noun occurs in dative case42.
 Tsikhelashvili also investigated the essence of a-prefi x. The author 
considers that various qualifi cation of a- prefi x is conditioned by its con-
crete and contextual features. Since all these meanings have co-functions 
(variantive), it is essential to defi ne that invariant meaning, which is com-
mon for the forms marked with a- prefi x. This invariant meaning indicates 
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43 L. T s i k h e l a s h v i l i, Towards the essence of a- prefi x in causative verbs, Linguistic papers, 
VI, 1997.

to direct and indirect objects. An object is indicated by a- vowel-prefi x 
as well as consonant-prefi x denoting an objective person. Consonant-pre-
fi xes defi ne the essence of a person,wheares a- vowel prefi xes – spatial 
determination of an object. The scholar makes the conclusion: 
“In bi-personal semantic causatives (resp. so- called “primary causa-
tives“) a- is considered to be a marker of the direct object in morphologi-
cal causatives (resp. so- called secondary causatives) – as a marker of an 
indirect object, since an initial verb contains a directobject”43.
 From the previous review, it seems that the majority of the scho-
lars relate the main function of a-prefix to the transitivity and for-
mation of active voice, while others consider that it indicates direct 
and indirect objects or a formative element of the objects. Existence 
of ašenebs builds, aჳlevs gives, moagona Smb reminded smth to smb 
verbs reveals this possibility almost realistically. It was already men-
tioned about recognizing transitivity as a morphological category and 
representing -a vowel as its specific affix (Arn. Chikobava), voice is 
also known as a morphological category. However, a question ari-
ses: should a-vowel, an indicator to objects or their formative affix, 
be considered  as a marker of morphologicalized category? Should 
indication to objects or their formation be included in morphologi-
cal categories? Or is it possible to consider -a-prefix as a marker of 
grammatical category of the person?
 Aforementioned assumption on tri-personality of the Georgian verb 
supports the last question. I believe, a-vowel is not only directed towards 
the third person object, but also it represents it in a verbal form. A prefi x 
–a- is represented in transitive and intransitive verbs. It marks the third 
person direct object in the following verbs:
 In two valent transitive verbs, which are derived from intransitive 
verbs:
 a-šeneb-s is (S) mas (OD3) He/she builds it. 
 a-cxob-s  is (S) mas (OD3) He/she bakes it. 
 a-tetreb-s is (S) mas(OD3) He/she  makes something white. 
 However, there are two valent transitive verbs, in which direct object 
does not reveal an appropriate prefi x:
 xnav-s   is(S)  mas(OD3) He/she ploughs something. 
 malav-s  is(S)  mas(OD3) He/she hides it/him/her.
 čer-s is(S) mas(OD3)  He/she writes to him/her.
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 It is assumed that non-existence of a-prefi x in above-mentioned verbs 
is a secondary phenomenon. At the early stage of the development of 
Georgian language it was represented in this type of verbs according to 
the systems: “losing a-prefi x must be conditioned by the dialectic differ-
ence, phonetic conditions (stress!) and some morphological factors”44. 
This viewpoint is supported by the situation in Svan language; in Svan 
a- prefi x is always represented with two person active voice verbs (except 
with root ablaut) in all cases, in which it is sometimes revealed in Geor-
gian or not45.
 Svan Georgian   
 a-kafe - [.ca]aqcevs makes somebody dance   
 a-kərtine - acecxlebs enrages somebody
 Svan Georgian 
 a-.tabe tlis  carves 
 a-kače .čris  drops
 Observing on the juxtaposition of two valent transitive verbs with 
a-prefi x and without it, a noteworthy fact can be noticed:
 Two valent transitive (active voice) verbs, which correspond to a single 
valent unmarked passives, passives with suffi xes, also single valent middle 
voice verbs, are represented with a-prefi x almost without exceptions:
 Passive voice: Active voice:   
 tbeba gets warms a-tbobs warms
 xmeba dries out a-xmobs dries something
 dneba melts a-dnobs melts something
 šendeba is  being built a-šenebs builds something
 čitldeba turns red a-čitlebs turns something red
 mšviddeba gets calmer a-mšvidebs pacifi es

 Middle voice (medio-active):  Active voice:
 cxovrobs lives a-cxovrebs 

gives somebody a livelihood
 tiris   cries  a- .tirebs   makes somebody cry
 In corresponding active verbs of  single valent  passive verbs , which 
are formed without vowel-prefi x,  a-prefi x  formation  occurs as well:
 Passive voice Active voice
 ičereba is being written čers  writes
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 išleba is being spread out šlis  spreads something out
 ifan.teba is scattered fan.tavs scatters
 igineba is sworn at a-ginebs  swears at somebody
 (so-called deponents)
 ingreva is being destroyed a-ngrevs  destroys
 inteba  is being ignited a-ntebs  lights something
 im.koba is being adorned a-m.kobs  adorns something
 ipoba  is being splitted a-pobs  splits       
 Parallel forms of passive voice (with -i and –d prefi xes), which form 
active voice verbs according to abovementioned correspondence are also 
attested:  
 žangdeba it is being rusted  ------- a-žangebs rusts something
 ižangeba it is being rusted ----- žangavs (these samples are cited from   
Machavariani’s above-mentioned work). 

It is investigated that the unmarked passive verbs of tbeba warms type are 
ancient verbs. They are supposed to be initial formation for active voice46. 
This also supports the assumption, which considers that non-existence of 
a-prefi x in the verbs of xnavs, .cers type is a secondary phenomenon.
 Along with I and II person direct object markers (consonant prefi xes: 
m, g) in the verbs of mašenebs, ma.tkbobs, gaberebs, gatbobs type with 
objective structure, a-vowel occurs as well:
 m-a-mšvideb-s is(S3)  me(OD1) m-a- .t .kbob-s is(S3) me(OD1)
 g-a-mšvideb-s is(S3)  šen(OD2) g- a- .t .kbob-s is(S3) Sen(OD2)
    a-mšvideb-s  is(S3)  mas(OD3) a- .t .kbob-s   is(S3)  mas(OD3)
 Transformation of a-prefi x (the 3rd person direct object marker) into 
the 1st and 2nd person verbal forms can be explained through the analo-
gy. As it is known, there are two- valent transitive verbs, which histo-
rically were three valent verbs, but throughout the time, they lost their 
ancient direct object. Two valent object lost verbs were attested in Old 
Georgian:
 OID3 OID3
 „mravalgzis amxila mefesa da patriaqsa“ (Kim.I, 64,28)
But this lost object appears in  other place:
 OD3 OID3
 “vamxilot  ctunebaj (mas) misi.“ (Bal. 92,17)
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(The samples are cited from Imnaishvilis’ (I & V) abovementioned 
book).
 Tri- personal:  „a.c odes gulisxma-giqofdes, daaǯere sulsa sšensa 
mo.tminebaj.“ (Teachings of Fathers,10-13)   
 Bi-personal:  „a.c u .kue is .crafe, romel daaǯero gmer.ti da ara .kacni“. 
(Teachings of Fathers,12-35) 
(These examples are cited from  Geurkova’s abovementioned work).
 An initial form of the objective structure is as follows:
 * m-a-mxileb-s is (S3) me (OID1) mas (OD3), 
in which -a- marks the direct object, which leaves its trace by vowel-pre-
fi x after disappearing. An old indirect object takes the place of disappe-
ared direct object by marking a verbal form with own consonant -prefi x. 
The trace of an old situation is remained in two person verb:
 m-a-mxileb-s is (S3) me (OD1)          he/she divulges me
 This model might be generalized in other two valent transitive verbs, 
which have objective structure: mašenebs, ma.tkbobs, gaberebs, gatbobs. 
 In new Georgian co-existence of this kind  two- three valent verbs is 
attested:
 m-a-mγereb-s is(S3)  me(OID1)  mas (OD3) 

He/she makes me sing a song (he/she, me, it)
 m-a-mγereb-s is(S3)  me(OD1). 

He/she makes me sing (he/she ,me)
 m-a-r .cmuneb-s  is(S3)  me(OID1)  mas (OD3) 

He/she makes me believe it (he/she, me, it)
 m-a-r .cmuneb-s  is(S3)  me(OD1) 

He/she makes me believe (he/she, me)

 On the other hand, parallel forms   opposed with a-prefi x are also atte-
sted:
 ga-m-gzavn-a man(S) me (OD1) He/she sent me (he/she, me) 
 ga-m-a-gzavn-a man(S) me(OD1)

 In the abovementioned type of verbal forms a-prefi x does not have 
its invariant function. I consider a-prefi x to be the marker of the object 
in three valent verbs. The mentioned vowel is revealed in causative 
three valent verbs, where it expresses direct object of the third per-
son.
 „moagebina mravali ӡeli, gamoaxvreṭina, oveli saunje šig akara“. 
(Sulkhan-Saba Orbeliani)
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 The markers of three persons appear in the objective structure of para-
digm. In the third person form the marker (h) of the third person indirect 
object, which was phonetically lost before -a-prefi x, is reconstructed:
 m-a- .cerineb-s  is(S3) me(OID1) mas(OD3) 

He/she makes me write it (He/she, me, it)
 g-a- .cerineb-s  is(S3) Sen(OID2) mas(OD3) 

He/she makes you write to her/him ( he/she, you, her/him)
 *(h)-a- .cerineb-s  is(S3) mas(OID3) mas(OD3) 

He/she makes  him/her write to her/him (he/she, her/him, it)  
 Prefi x –a- with the same function is  also revealed in three valent forms 
of  the superessive situation.
 „mere balgiv.t  šea .texs uas
 purs - .tavis mcire arsobis na.cils.“ (G. Chichinadze)
 še-m-a-.tex-s   is(S3) me(OID1) mas(OD3)
 še-g-a- .tex-s    is(S3) Sen(OID2) mas(OD3)
 *še-(h)-a-.tex-s  is(S3) mas(OID3) mas(OD3) 
 Prefi x –a- has the same function in the following three valent verbs: 
miartmevs  will give something to somebody,  acmevs  dresses somebo-
dy, ma.čmevs  gives me something to eat,  gaӡlevs  gives something to 
you,  abarebs  entrusts something to somebody , which have the content 
of neither causative nor superessive situation.
 „movida xuro coltan da moartvna purni igi.“ (Sulkhan-Saba Orbelia-
ni)
 mo-m-a-rtv-a  man(S3) me(OID1)  is(OD3) 

He/she offered it to me (he/she, it, me)
 mo-g-a-rtv-a   man(S3) Sen(OID2)  is (OD3) 

He/she offered it to you (He, she, it , you)
 *mo-(h)-a-rtv-a  man(S3) mas(OID3) is(OD3) 

He/she offered it to him/her (he/she, it, him/her)
 In abovementioned  paradigms,  all three persons are represented in the 
verb: subject  (S) is expressed by  -s and a-suffi xes; the fi rst, second, third 
person indirect  objects (OID1, OID2, OID3) are expressed  correspondin-
gly by -  m-, g-  and reconstructed - h- prefi xes;  whereas the third person 
direct object  (OD3)  is represented  by  -a- vowel-prefi x in the verbal form. 
Consequently, these forms are three valent and three person forms.
 Shanidze explains an insertion of -a-vowel in m-a-.cerinebs, g-a- .ce-
rinebs, *h-a- .cerinebs  forms only through the  phonetic reason: “ it is 
impossible to insert indirect object person in mediator  forms (causative), 
which are derived from primary verbs  of neutral version starting with 
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consonant, if  a linking vowel is not  inserted between front person mar-
ker and verbal root”. The same is supposed for: ma.cevs, mazis, ma.cers, 
ma.texs primary transitive and intransitive verbs47.
 Prefi x -a-occurs in single and two valent intransitive verbs as well: 
mavi.cqdeba, gadneba, axmeba, macvia, ga.ceria, amčnevia, mafaria, 
gabaria, avalia, etc.
 It is mentioned that  antia, agdia single valent forms originally are two 
valent verbs: agia is (S3) mas (OID3)–––> agia is (S3) is spread out on it
 m-a-vi .c .qdeb-a is (S3)  me (OID1) I forget it
 m-a-cvi-a  is (S3)  me (OID1) he/she is wearing it         
 g -a-vi .c .qdeb-a is (S3)  šen (OID2) You forget it
 g -a-cvi-a is (S3) Sen (OID2)  You are  wearing it.   
     a-vi .c .qdeb-a is (S3)  mas (OID3) He/she forgets it  
     a-cvi-a is(S3) mas (OID3)  He/she is wearing it . 
 In these examples,- a-prefi x is only an element, which is transformed 
from an appropriate active forms and it does not have a function to ex-
press the person anymore. According to P. Ertelishvili, a-prefi x, which 
occurs in relatively rarely used static verbs (a-xatia, a- .ceria, a- .keria, 
a-faria, a-baria...), originally is the same as: –a - attested in three person 
forms (cf.: a-xa.tavs, a- .cers, a- .kerebs, a-farebs, a-barebs...). However, 
these forms now belong to the static passive and a-prefi x, which only 
occurs in the verb root of the present tense, can be qualifi ed as a static 
passive, especially because it is accompanied by passive -e- prefi x in the 
screeves of the II series”48.
 The following parallel forms are attested, as well:  
 m-a-cvi-a I am wearing something   //    m-cvi-a I am cold
 m-a-xurav-s I am wearing (a hat)   //    m-xurav-s  Smth covers me
 „arc-ra tant mcvia, arc fexta, davdivar dedišobila.“ (Vazha Pshavela)
 A verb m.kidia does not have an analogous a vowel form: „didi da 
mӡime ṭvirti zurgze m.kidia, magram ar vdr .kebi“.
 Prefi x -a-,that entered from active voice forms does not express 
a grammatical person in transitive verbs, but I suppose, that it expresses 
the third person direct object in transitive verbs; -a- seems to be quite 
old affi x. It can be a marker of ancient objective class. As it is known, 
at the time of class conjugation, a transitive verb was class-objective 
and putting nearest (direct) object in the nominative case also belongs 
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to the same time49. Having turned to person conjugation, this prefi x 
expressed the direct object of the third person in dative case. Using 
-a- prefi x for marking the third person is natural for Georgian lan-
guage. This is supported by vowel suffi xes of the third subject per-
son. However, use of -a- prefi x is considered to be a contempora-
neous occurrence of formation of ergative case50. It is possible that 
-a suffi x and the third person of the direct object -a –prefi x from fac-
tual viewpoint are the same ones. If my assumption is reliable, then 
a Georgian verb can be characterized as four -valent and tri-personal 
verb.
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THE ASSYRIANS
IN GEORGIA – LANGUAGE SITUATION

(According to the materials obtained in Kanda)

by Inga Ghutidze
Tbilisi

 The beginning and development of monastic life in Georgia is con-
nected to the name of the Thirteen Assyrian Fathers. The fi rst wave of 
the Assyrians in Georgia is also linked to the arrival and activities of 
the Assyrian Fathers. According to the scientifi c literature, the Assyrians 
arrived in Georgia in different periods of time starting from the fall of 
Byzantium to 1915-1918... Small number of the Assyrians arrived in the 
Soviet Georgia from Turkey and settled nearby Akhaltsikhe1. Even the 
Assyrians who are settled in Georgia report about the different migration 
fl ows of the Assyrians to Georgia. According to the scientifi c literature, 
the settlement of the Assyrians in Georgia started in the II half of the 
XVIII century. “In 1830s about 3 000 Assyrians fl ed from Persia and took 
the direction towards the Caucasus. Part of them settled in Georgia”2. 
As the Assyrians mention, from 1840s miserable from Urmia appeared 
after the loss of statehood. In 1860s, a group of the Assyrians migrated 
from Urmia to the west Georgia and established the village Vasilevka in 
Karaia Valley. At the beginning of the XX century the occurred of events 
in Iran and Turkey, as well as the results of the World War I, caused the 
appearance of a large number of the Assyrians in Georgia. The fact that 
the Assyrians came to Georgia in different periods of time is confi rmed by 
the Assyrians of the last wave who are the descendants of migrants in the 
XX century: after the demolishing of the statehood, our ancestors went to 
Iran but they did not stay there for a long time. They did not like Kakheti 
and arrived here (resp.: in Kanda). The Assyrians already lived there, 
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1 N. A b a s h i d z e, eTnosebi saqarTveloSi,  saxalxo damcvelis biblioTeka. Tbilisi. 
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2 N. A b a s h i d z e, eTnosebi saqarTveloSi,  saxalxo damcvelis biblioTeka. Tbilisi. 
2008. pp.198-200.
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who had appeared 180-200 years ago (based on the materials recorded 
by us in the village Kanda in 2013). 
 Today the Assyrians in Tbilisi live in compact settlements in the area 
of the Kukia cemetery, in the village Kanda of Mtskheta municipality and 
in the village Vasilevka of Gardabani region. A smaller population also 
exists in Kutaisi, Zestaponi, Samtredia, Senaki, Batumi and Akhaltsikhe. 
According to the results of the census conducted in 1989, the number 
of the Assyrians was defi ned as 6206 but the results of the census taken 
in 2002 showed that their number reduced twice and it comprised 3299 
people which means 0,1% of the whole population3.
 The fact that the representatives of different Assyrian ethnic groups 
came to Georgia in different periods of time is confi rmed by the evi-
dence that the Assyrians who live in Georgia distinguish various groups 
within their own ethnic unity, such as: urmujnai, Shapnai, Salmasnai, 
Turanai, Botanai, Jilvai… For example, the Urmujnails live in the vil-
lage of Old Kanda, the Shapnails (resp.: Shapitnai) – in the west Geor-
gia and the Salmasnails live in Tbilisi… (According to the materials 
recorded by us in 2013 in Kanda). However, there is also other kind 
of distribution: “the communal settlement of the Assyrians migrated to 
Georgia from Turkey was as follows: the representatives of Dasilvai, 
Shapitnai, Vanai, Botanai communities settled in Tbilisi but the mem-
bers of Talnai, Tkhumnai and Tiarai communities mainly settled in the 
west Georgia”4.
 The fi rst Association of Assyrian countrymen seems to be created in 
the XIX century but since 1992 the National Congress of the Assyrians 
has existed in Georgia with more than 3000 Assyrian members.
 There are 300-350 Assyrian households in Kanda. Assyrian last names 
were formed by means of suffi xes –ovi and –evi, such as: Atanezovi, 
Khoshabaevi, Abramovi, Rubanovi, Badalovi, Sarqisovi, Shibdirovi, 
Agakhanovi, Yakopovi, Revazovi, Davidovi, Alaverdovi, Osipovi, Ed-
isherovi, Iliaevi, Khirdaevi, Isaevi, Khamoevi, Malkhazovi, Mikhailovi, 
Subanovi… Last names of the Assyrians living in the west Georgia do not 
differ from Georgian ones. 
 The Assyrians used to live in extended families before. 8-10 children 
grew up in families. Today the mentioned situation is very rare and in this 
way, is similar to the Georgians. 

3 www.geostat.ge.
4 N. A b a s h i d z e, eTnosebi saqarTveloSi,  saxalxo damcvelis biblioTeka. Tbilisi. 
2008. p. 200.
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 The Assyrians who live in Georgia have the particular attitude to-
wards the Georgian state. In the 90s of the XX century 80% of people 
in Kanda worked in Moscow and earned reasonable income. Today, 
everybody came back except 5-10%. One of the main reasons of return-
ing to Georgia according to the Assyrians was caused by the factor that 
they could not leave their village forever. It is diffi cult to have any doubt 
if we observe the lifestyle of Assyrian people living in Georgia. The As-
syrians who left Georgia preserve the Georgian language and traditions 
too which distinguishes them from others. It can be said without exag-
geration that the existence of Assyrian ethnic group in Georgia can be 
considered as a good example of ethnic group’s integration into the titled 
ethnos in the state.
 The Assyrians who live in the village Kanda are orthodox. 
 The Assyrians call themselves Suraia; they also use the following eth-
nonyms: Surai, Aturai and Kaldai. Female gender is indicated by Suire-
ta while the male gender by Suirai. Besides this, we also use ethnonyms 
describing the Assyrians as Assyrian and Aisori. ‘From the Georgian 
written monuments the term “Aisor” fi rst appeared in the letters of Erekle 
II and it is identical to “Assyrian”. Since then it has become the common 
name of the Assyrians who still live in the Georgian territory, especially 
in the Kartli region” 5. According to the frequency of usage and distribu-
tion, the latter prevails, then comes the ethnonym Assyrian which was 
established in the Georgian speech by the Russian infl uence and the term 
Asureli is only used by the people who are well-aware of the history.  
 The Assyrians call their language Lishana Suraia (Assyrian lan-
guage). Lishana Ashorai and Lishana Atorai are also used to indicate 
the Assyrian language. The Assyrians from Kanda use the former -Lisha-
na Suraia. According to the Assyrians, the Christ preached in their lan-
guage, the Assyrians spread Christianity throughout the world and that is 
why Lishana Suraia is called the language of Christ. The Assyrians also 
think that many Assyrian words were introduced and scattered in other 
languages. The establishment of the fi rst library in the world was also 
associated with them. According to Kanda Assyrians, dialectical varieties 
can be distinguished in their language; namely, they do not understand 
the speech of the residents of Gardabani and the west Georgia because 
over time, living in different environments caused an estrangement of the 
language and we do not understand each other’s speech.
5 M. K o m a k h i a, eTnosebi saqarTveloSi,  saxalxo damcvelis biblioTeka. Tbilisi. 
2008. p. 209. 
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 What is the situation like today with regard to the knowledge of the 
Assyrian language among the ethnic Assyrians? In order to answer this 
question it is important to take many factors into consideration.
 First of all, it is necessary to take into account the role of the Georgian 
state language in the Assyrians’ life.  The Georgian language is the state 
language for the Assyrians who live in Georgia. The Georgian language 
for them today is the language which is the means of communication to 
the State structures.  If we refer to the defi nition of the basic language, 
the Georgian language is the basic language for the Assyrians, too but 
Assyrian is their native language. Since the Assyrians do not have their 
own historical homeland, Georgia is the homeland for those who live in 
Georgia and the Assyrians from Kanda, consider that knowing the Geor-
gian language is the state position and they back up their position with the 
enviable knowledge of the state language.
 Regarding the language of education, majority of the Assyrians living 
in Georgia (90%) receive the education in the Georgian schools where, 
naturally, all subjects are taught in Georgian. The fact that language of 
education, especially during the primary education has the crucial im-
portance for a person is uniquely shown in the case of the Assyrians 
from Kanda. During the observation and interviews, when we asked the 
young Assyrians, who spoke Georgian and Assyrian, what language they 
thought in, they answered – Georgian, which was followed by the appro-
priate evaluation from the representative of the old generation: you have 
not had language. We can refer to David Adamov, the president of the As-
syrians’ National Congress, who states that “we have a language problem 
only in Gardabani, where the majority of the population is the Russian 
speaking and the issue of teaching the state language is not organized”6. 
But with regard to teaching Assyrian Language, it can only be said that 
years ago, in the village of Old Kanda, Assyrian language was taught 2-3 
times a week in the state school on private expenses. Today here does not 
exist the optional group, where the ethnic Assyrians can learn their ethnic 
language.
 As for the number of the people who can read and write in the Assyrian 
language, which is the important factor to describe the language situation, 
today, up to 15-20 people can read and write in the Assyrian language in 
the village Kanda, which is explained by them as an indifferent attitude 
towards their own history and language, however, they look for the rea-
6 M. A d a m o v, mravalferovani saqarTvelo: kimle maran!: interviu/daviT adamovi; 

esaubra eka lomiZe//kviris palitra, 25 aprili-1 maisi, № 17(873). Tbilisi, 2011. p. 14.
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son of this not elsewhere but within their own ethnic group, which is the 
rare fact. According to their evaluation, traditions are being lost: if you 
don’t know the culture and history, if you don’t like the language, nothing 
will help you. Language requires an appropriate respect and love. As it is 
well-known, there is just one step from losing the traditions to losing the 
ethnic identity. 
 What are the reasons of the above mentioned situation?  One of the 
main reasons is the process of assimilation. Assimilation process of the 
Assyrians with Georgians is distinguished by a high frequency. The expe-
rience of mixed marriages in Assyrians, especially in the young genera-
tion, has been considerably increased and respectively, and the number of 
Georgian-Assyrian families is not so few. Based on the fi ndings obtained 
in Kanda, today, half of the Assyrians (50%) and even more are married 
to ethnic Georgian women. Part of the Assyrians consider themselves as 
a kindred nation of Georgians, which they express with the following 
words: if we hadn’t been so close to each other, there would not have 
been such assimilation. We are kindred nations. In the mixed Georgian-
Assyrian families the facts are not so rare either when the head of the 
family carries the Assyrian surname but children have the Georgian sur-
names, usually mother’s surname, which is explained by the following 
reason: we try to give our children their mothers’ surname for their fu-
ture. Moreover, most of the Assyrians at the average age have the Geor-
gian mothers. This particular mother factor, which has the enormous 
importance beside other factors, determines the fact that today, in village 
Kanda, the Assyrian family does not differ from the Georgian family. 
It should also be mentioned that Assyrian women usually get married to 
the ethnic Georgians. Many Assyrians do not consider this fact as favo-
rable. Right the mixed marriage is thought to be one of the reasons of 
extinction of the Assyrian language. 
 The number of people with higher education is very small among the 
Assyrians. As the Assyrians mention, they start physical work from the 
8th grade; people with higher education can hardly fi nd a good job and 
that is why they do not waste the time to receive the higher education. 
The Assyrians are mainly busy with cultivation, livestock breeding and 
craftsmanship for living. It is believed that lack of the higher education 
promotes the preserving the native language but here we have an opposite 
situation. Assimilated families and lack of the higher education further 
facilitated scarcity of the ethnic language. We have the same situation 
regarding the part of the Assyrians living in Tbilisi who are oriented to 
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live in a Georgian state;   the situation between the Assyrians who live in 
Gardabani and the part of the Assyrians who live in Tbilisi  is also similar 
but in favor of the Russian language.
 As for the situation, where and how the Assyrians speak their ethnic 
language, is based on the observation and consideration of the abovemen-
tioned facts:
– Spoken languages in their families are Assyrian and Georgian, but 

if the daughter-in-law is Georgian, they mostly speak Georgian. Ac-
cording to them, in most cases they speak Georgian.

– There are circumstances when the head of the family does not know 
the Georgian language well and the children do not know the Assyrian 
language.

– Some Assyrians study the Assyrian language from their birth, but 
if they have a Georgian mother, they acquire Assyrian a bit later, after 
entering school.  

 Since the applied, utilitarian function of the language is immensely 
great in today’s world, they do ask a question: even if we speak, where 
should we use it? In traditional gathering places the spoken language is 
Georgian. In their words “We speak the Assyrian language very rarely”.
 The quality of language profi ciency is the next important factor while 
evaluating and describing the language situation. Based on what has men-
tioned above, generally, everyone fi nds it diffi cult to speak the Assyrian 
language. While speaking Assyrian, they use many Georgian words; the 
language is forgotten, our language suffers from the lack of support; we 
do not know our language well, we use the words from other language in 
every fi ve words.
 There are frequent cases when the Assyrians cannot fi nish the sen-
tence in Assyrian and they have to complete both the sentence and the 
thought in the Georgian language.
 As it is mentioned in the works dedicated to the study of the language 
situation, while preserving the ethnic language, the most signifi cant con-
dition is how children and young generation know the language - in an 
interview, the representatives of older generation commented that parents 
do not speak Assyrian with their children and that is why the language is 
disappearing. The older generation has fully realized the importance of 
passing the ethnic language from generation to generation.
 During the research, we decided to fi x the results obtained from the 
observations and interviews independently and to submit the results of 
the questionnaires to the study separately:
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– People above 60 know the Assyrian language well and they speak 
Assyrian;

 People at average age (from 40 to 60), according to their own evalua-
tion, grammatically do not speak correctly;
 Young generation (20-30 years old and below) rarely speak Assyrian. 
We try to bring their words in every possible case: I seldom speak Assyr-
ian. They may understand ethnic language but cannot speak;
 School-age children speak the Assyrian language here and there. To-
day, Assyrian children occasionally speak the Assyrian language even at 
home.
 Generally, the Assyrian people make an effort to speak their ethnic 
language, but they blend many Georgian words: I mix many Georgian 
words during the speech.
 The results of the survey, which contained the questions to identify the 
more or less obvious picture of the language situation, are the following:

Native language – if Assyrian language is a native language for all As-
syrian people at the age of 60 or above, the picture is, however, slightly 
different in the following age groups – in the case of 79% of the ethnic 
Assyrians from age 40 to 60 the native language is still Assyrian, but 
the Georgian language is the native language for 2% and 1% considers 
the Assyrian and the Georgian languages equally native.  This variety 
is increasing in the age groups between 30 and 40 and if 60% of the 
Assyrians consider the Assyrian language their native language, 40% of 
the Assyrians think that Georgian is their native language. The picture is 
different in the following age groups:  96% of the young people from the 
age of 20 to 30 name the Assyrian language as their native language, but 
4% considers Georgian as their native language. Also, 97% of the school 
children acknowledge the Assyrian language as their native language, and 
3% name – Georgian. Since the number of people with higher education 
is not big, we studied this group separately and 98% of the respondents 
think Assyrian is their native language and for 2 % - it’s Georgian. 

 The Georgian language is the state language for all the Assyrians. 
The answer to the question which one the main language is (the most 
often used language), we have the following situation: 
1. For 95% of the age group from 60 and above, 2. For 94% of the age 
group from 40 to 60, 3. For 98% of the age group from 30 to 40, 4. For 
98% of the age group from 20 to 30, 5. For 98% of the school children, 
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6. The main language is the Georgian language for 98% of the people 
with higher education. 

 Spoken language in the family – 1. 30% of the Assyrians from the age 
of 60 and above more often speak Assyrian, 35% speak Georgian and 35% 
speak Assyrian and Georgian. 2. 68% of the age group from 40 to 60 speaks 
Georgian, 30% – speaks Assyrian and Georgian, 1% – Assyrian, 1% – Rus-
sian. 3. 99% of the Assyrians from 30 to 40 speak the Georgian language. 
4. In the age group of 20 to 30, 96% speaks the Georgian language, 4%- the 
Assyrian language. 5. In case of the school children, we have relatively 
higher rate, which might be caused by the inconvenience resulted from the 
lack of the ethnic language due to which most of them mentions in the 
questionnaire that they speak Assyrian at home when respective indicator 
in their parents’ data is not found. As a result, this data might be a little 
bit exaggerated. 6. 70% of the people with higher education mostly speak 
Georgian in their families, 10% -Assyrian and 20% – Russian. 

 Language of communication in public places, with friends and 
close people – 1. 50% of the representatives of the age group from 60 
and above speaks the Georgian language, 48% – Assyrian and Georgian, 
1% – Assyrian, 1% – Assyrian and Russian. 2. 80% of the people in the 
age group from 40 to 60 speak Assyrian and Georgian, 19% – speaks 
Georgian, 1% – Georgian and Russian. 3. In the age group of 30 to 40: 
60% -speaks the Georgian language, 30% – speaks both Assyrian and 
Georgian, 10% – only Assyrian. 4. In the age group of 20 to 30-year 
old people: 94% speaks the Georgian language, 5% speaks the Assyr-
ian language and 1% speaks both Assyrian and Russian. 5. 80% of the 
school children speak the Georgian language, 11% – speaks Assyrian and 
Georgian and 9% – Assyrian. 6. 60% of the people with higher education 
speak the Georgian language, 20% – speaks both Georgian and Russian, 
10% speaks Assyrian and the rest of the 10% – Assyrian and Georgian.

 Language of education at school – 1. For 100% of the people at 
the age group from 60 and above the language of education is Georgian. 
2. For 99% from 40 to 60 – Georgian, for the 1% – Russian.  3. For 100% of 
the Assyrians from 30 to 40 the language of education is Georgian. 4.  For 
99% of the Assyrians from 20 to 30 the language of education is the Georgian 
language, for the 1% – Russian. 5. According to the present situation, the lan-
guage of education is the Georgian language for 100% of the school children. 
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6. As for the language of the higher education, for 60% of the people it is 
Georgian, and for 40% – it is Russian.

 Prayer language for the age group of 60-year old people and above is 
the Georgian Language, for 25% – it is Assyrian, for 15% it is both Assyr-
ian and Georgian. For 90% of the people in the age group of 40 to 60, the 
prayer language is Georgian but for the 10% it is both Assyrian and Geor-
gian. 100% of the Assyrians in the age group from 30 to 40 pray in the 
Georgian language. 90% of the Assyrians at the age group from 20 to 30 
pray in the Georgian language and for 10% – it is the Assyrian language. 
For 100% of the respondent students the prayer language is Georgian. 
For the 90% of the people with higher education the prayer language is 
Georgian and for the 10% it is Georgian and Assyrian.

 Regarding the language of reading books, magazines and news-
papers, we have the following picture: 1. 96% of the Assyrians from 
the age of 60 and above read Georgian, 4% reads Georgian and Russian. 
2. The 70% of the representatives of the age group from 40 to 60 reads 
Georgian, 30% – reads both Georgian and Russian. 3. 100% of the Assyr-
ians at the age of 30 to 40 read Georgian. 4. 94% of the Assyrians at the 
age of 20 to 30 read Georgian, 4% reads Georgian and Russian, and 2% 
reads Russian. The language of books, magazines and newspapers is only 
Georgian for 100% of the school children. 6. For 50% of the people with 
higher education the language of reading is Georgian and for 50% – it is 
Georgian and Russian.

 The language of TV programs – 1. In the age group from 60 and 
above, 60% of the Assyrians watch TV programs in the Georgian lan-
guage, 40% watches – Georgian and Russian. 2. In the age group from 40 
to 60, 60% of the Assyrians watch TV programs in Georgian language, 
30% watches both in Georgian and Russian languages. 3. 80% of the 
people in the age group of 30 to 40 the language of the TV program is 
Georgian, for 20% - it is both Georgian and Russian. 4. 70% in the age 
group of 20 to 30 named the Georgian language as a language of the TV 
program, 10% named Georgian and Russian, 10% – only Russian and 
the rest of 10% – other language. 5. 97% of the school children watch 
Georgian TV programs, 3% - Georgian and Russian. 6. 70% of the people 
with higher education watch TV programs both in Georgian and Russian 
languages and the 30% - Georgian.
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 Language to express emotions in the age group of 60 and above: 
for 50% it is Assyrian, for 30% – it is Assyrian and Georgian and 20% 
expresses emotions in the Georgian language. In the age group of 40 to 
60: 70% of the people express their emotions in the Georgian language, 
25% – in Assyrian and Georgian. For the 10% of the Assyrians the lan-
guage of expressing emotions is Georgian. In the age group of 30 to 40: 
for 80% – it is Georgian, for 10% - it is Assyrian, for 10% – both Assyrian 
and Georgian. In the age group of 20 to 30: 90% of the people express 
their emotions in the Georgian language, 5% - on the Assyrian language, 
for the  10% of the school children – the language of expressing emotion 
is   the  Assyrian language and 45% – expresses emotions on the Assyrian 
language. 100% of the people with higher education express their emo-
tions in the Georgian language. 

Regarding the literacy, it must be noticed that only 7 people out of 100 
were able to read and write. The survey revealed that none of the school 
children has the profi ciency of reading and writing. 
 As for the vocabulary which included the basic lexical fund in the 
survey, such as: 15 units denoting housing, kinship, parts of the body, 
fauna, fl ora, different types of relationships, numerals and other lexical 
groups: 1. In the age group of 60 and above, almost everyone knows the 
basic vocabulary; 2. Only 50% of the representatives of the age group of 
40 to 60 were able to fi ll out the questionnaire only partially; 3. In the age 
group of 30 to 40 only 10% was able to write down 70% of the lexical 
units of all thematic groups. 45% was not able to fi ll out the question-
naire. 45% wrote 5 lexical units out of 15 in some thematic groups; 4. In 
the age group from 20 to 30, 5% completed the questionnaire well, 5% 
completed it as satisfactorily, 50% managed to put 3-5 words in each the-
matic group; 40% were not able to write down even a lexical unit; 5. 99% 
of the school children could not fi ll out any thematic group, only 1% did 
it successfully. 
 Based on the abovementioned, it can be said that the Assyrian lan-
guage still remains the native, family language for the Assyrian people in 
the process of strong assimilation and integration with the high quality of 
scarcity of the ethnic language profi ciency.
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ETHNIC AND RELIGIOUS INTERCONNECTIONS 
IN GEORGIA

by Roland Topchishvili 
Tbilisi

 
 In every book about theoretical ethnology a special attention is given 
to the relationships between ethnicities. Modern ethnologists cannot avoid 
ethnic confl icts. Therefore, one of the aims of the Georgian ethnology is 
also the study of relationships of ethnic groups. This problem should be 
thoroughly studied in the future. Nevertheless, some steps had already 
been taken in this direction. Modern Georgia has to consider many as-
pects of those relations it had in the past with other peoples.
 It is a well – known fact that Georgia had never been a monoethnic 
country. Other, foreign ethnic groups had always lived in Georgia. An-
other well-established fact is that the Georgians had never had any ethnic 
or religious confl icts with other population groups. This situation was 
dramatically changed after Georgia had been incorporated into the Rus-
sian Empire. This even got worse in the Soviet and post-Soviet periods. 
One of the research themes for Georgian ethnologists in the future should 
be this question. The experience the Georgians have should also be taken 
into account. The development of the Georgian state is impossible with-
out a peaceful co-existence of various ethnic groups. The entire Georgian 
history is marked by tolerance, with the ethnic Georgians never forcing 
their identity on someone else.
 Ever since ethnic groups had been developed, it was inherent for 
a society to regard other ethnic groups with contempt. This is well seen 
from the fact that the majority of ethnonyms in various languages mean 
“human beings”, “peoples”. From this derives the fact that in their view 
a true nation is only their own one. This was the case with the Georgian 
people too, who had their own views about the people living around them. 
And this is no wonder since not so many nations had so many enemies. 
However, this attitude did not express itself in a negative way. One of 
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the examples is Georgian attitude towards Apkhaz, Ossetian, and Rus-
sian peoples as well as those instigators who spiraled ethnic confl icts in 
Georgia. A Russian man was considered as a drunkard, whereas a Russian 
woman as a prostitute (actually this was a general opinion in the entire 
Caucasus). Nevertheless these synonyms were not generally applied to all 
the Russians. “Uriah” was considered by the Georgians as a non-baptized 
person. Armenian man was associated with trade i.e. with fraud. Despite 
this the Armenians had never had problems living in Georgia. It is also 
well-known that there is no ethnic group which preserved its initial purity. 
Georgians are no exception. For centuries other population groups mixed 
with Georgians. Armenians too became Georgianized. Georgians never 
viewed in a negative perspective Georgianized populations, except for 
Armenians. And this can be explained by the religious roots going back to 
the medieval period when there was an ecclesiastical schism between the 
two nations. Negative stereotype was developed following Georgian-Os-
setian confl ict, and was expressed in despise towards mixed marriages.
 By the Mingrelian view the term Alan was an epithet for a strong 
and courageous man. One thing to note however, whether these Alans 
were Iranian people, or a Turkic Karachaeans living in the late medieval 
period. Georgians also used positive epithets. For example, for the Min-
grelians, Apkhaz meant a polite and sophisticated person. An opinion was 
expressed in the academic literature that the term could attain a positive 
meaning when the West Georgian feudal units were united by Abkhaz 
upper strata. Noteworthy is the fact that even Abkhazian incursions into 
Mingrelia and occupation of part of the territory did not change Georgian 
attitude towards the Abkhazians.
 Many times has been written about Georgian tolerance which had been 
forming during several centuries. The survival of the Georgians happened 
only by virtue of tolerance. We have already talked about Georgians’ atti-
tude towards Armenians. Despite numerous invasions by the Muslims the 
Georgians wrote the following verse: We are all Adam’s children//Tatar 
too is our brother//Between Georgians and Armenians//What is the differ-
ence? Such an attitude even made the Georgians regard their enemies in 
a positive light.
 Georgian attitude towards other people was conditioned by the Chris-
tian religion. Orthodox Christianity did not differentiate one people from 
the other, did not spark religious confl icts between ethnic groups. There is 
no attested historical source of ethnic or religiously-motivated cleansing 
or hatred. Everyone was coming to settle next to a Georgian: Greeks, Per-
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sians, Israelis, Arabs, Turks, Armenians, North Caucasus people (Vaina-
khs, Ossetians), Russians, Germans, Poles, Assyrians, and Kurds. The 
Christian morale of living with other people was never violated. “The 
Knight in the panther’s Skin” is in fact an apology for friendship among 
peoples. Newly-arrived groups were given chance to enter Georgian cul-
tural-historical world. In West Georgia religious-confessional and ethnic 
relationships were on a quite high level of development.
 Above we have already mentioned traditions of receiving foreigners 
in the mountainous regions of Georgia. Within these parts of Georgia set-
tled mainly people from the North Caucasus. And despite previous con-
fl icts the mountainous Georgians still managed to receive and live with 
them peacefully.
 In Tbilisi, centre of the whole Caucasus, always lived Muslims, Israe-
lis, Armenians (among the latter were the Georgians who followed Gre-
gorian version of Christianity). It is well known how tolerant David IV 
Aghmashenebeli was. The settlement of Muslims (Elis Tatars) in Kvemo 
Kartli and Kakheti was followed by shah Abbas’ invasions. Although 
these Muslims were never properly integrated into the Georgian state, 
it still can be said that they were not infi del to the Bagrationi dynasty 
and the Georgian state. They defended Georgia as their Georgian breth-
ren did. The Borchalean Tatars fought wars together with Georgian kings 
against invaders.
 They did this because of the Georgian citizenship, and because of their 
fi delity that Erekle II in 1755 resettled them back to Georgia. Among 
the Borchalean Tatars there was one Khudia Borchalean, valiant warrior, 
which is mentioned by Teimuraz Bagrationi as a brave person. Khudia’s 
actions should be taken as an example for today’s Borchalean Tatars.  
 There are many instances when Georgian kings resettled foreign peo-
ples in Georgia. Documents attest to settlements of Armenians, Greeks, 
Ossetians, and others. For example, according to a document dates back 
to 1634-1658, king Rostom ordered that nothing should be done against 
those Ossetians who settled above Java district, and not to hinder their 
further settlement in the region.1 Georgian kings facilitated settlement 
of the Ossetians. For example, Giorgi XII in 1799 ordered aznauri Ninia 
Gabashvili to go to the Digori Gorge in order to bring Ossetian families 
for settlement on Georgian territory.2 Georgian kings provided with eve-

1 Georgians Historical Archives, saqarTvelos centraluri saxelmwifo saistorio 

arqivi, fondi 1448,  saqme  #10 326. 
2 National Centre of Manuscripts, xelnawerTa centri,  sabuTi # 1617.
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rything newly-settled Ossetians. These resettlement policies were caused 
by diffi cult demographic situation in the country. No one thought by that 
time that these newly-settled people would create problems for the integ-
rity of the Georgian state by grabbing more and more teritories.
 It would not be, however, correct to say that the Georgians had as 
good relations with newly-settled Ossetians as with other ethnic groups. 
It should be said the mountainous part – Dvaleti – was taken by them by 
force. The same cannot be said about Shida Kartli since the Ossetians 
took over already abandoned places. The Osetians even tried ro get such 
territories during the mongol invasions. Their aspirations were held off by 
Giorgi the Brilliant who defeated them and blocked off the Kasri Gate.3  
By the time Vakhushti was writing the Kasri gate was not controlled by 
Georgian kings and Ossetian migration was taking place from there.
 In XVII-XVIII several times Georgian kings (Vakhtang VI, Erekle II) 
had to fi ght rebellious Ossetians. The reasons for these disturbances were 
not ethnic but socio-economic. For the Ossetians it was diffi cult to adjust 
to new feudal relationship. Even during the fi rst period of the Russian 
occupation the Ossetians were always causing problems by not paying 
taxes.
 Second negative factor in Georgian-Ossetian relationships was Os-
setian incursions. Catholicos Besarion Orbelishvili living in XVIII in his 
writings mentioned political situation of Georgia of XVII: “...Many ene-
mies raised against Georgia: fi rst Ottomans, who invades the Greeks, Per-
sians, and then the Ossetians, which were our neighbours...”4 Devastating 
Georgian villages was Ossetians’ tradition which they brought from the 
north Caucasus and which was their main tool for survival. These two 
events from the Georgian-Ossetian relationships cannot be called ethnic 
struggle. Main reasons were socio-economic, although overall it might 
have seemed to have ethnic issues.
 There is also another important fact in Georgian-Ossetian relation-
ships. It is Erecle II’s document dated by 1782. But before giving a 
full text, here is a citation from one Russian author: «Любопытно, что 
картлийцы, притеснямые турками и персами, сами притесняли 
соседние народы, в том числе осетин. 1782 г. был издан свод законов, 
запрещавших бракосочетание между осетинами и грузинами. 

3 Va k h u s h t i, qarTlis cxovreba, tomi IV, b a t o n i S v i l i  v a x u S t i. aRwera 

samefosa saqarTvelosa. s. yauxCiSvilis gamocema, Tbilisi. 1973. p. 645.
4 B. O r b e l i s h v i l i, Rvawli luarsabisi. Zveli qarTuli literaturis Zeglebi. V, 
Tbilisi. 1989. p. 35.
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В нем предписывалось: «если какой-либо христианин выдаст дочь за 
осетина и сроднится с ним – посчитаем это как вероломсто и крепко 
взышаем».5 The author recites an excerpt from a book of a fraudulent 
historian M. Bliev who by giving a small part from the Georgian legal 
documents blames the Georgians in xenophobia, hatred, and discrimina-
tion: «Грузинские тавады, а вместе с ними и царский двор придержи-
вались ксенофобии как идеологической системы. Особенностью ее 
являлись крайние виды человеконенавистнической психологии, же-
стокостей, насилия и воинствующей дискриминации «инородцев». В 
Восточной Грузии, и нигде больше на Кавказе, общественное созна-
ние вполне воспринимало примитивный расизм как нечто естествен-
ное. Грузинский царевич в 1782 году издал свод законов, запрещав-
ших бракосочетание между осетинами и грузинами».6
 But what is written in reality in the Georgian legal documents called 
“Ordering of plains and mountainous places”? Instigators purposeful-
ly distort its contents and cut it off. The full excerpt is as follows: “If 
a Christian marries an Ossetian woman, he will pay for it dearly; if some-
one gives you an Ossetian woman to marry, then you should baptize 
her”.7  It is obvious that there is mentioned not an ethnic Ossetian, but 
a Christian Ossetian. Mountanous Ossetians were quite far from Chris-
tianity. The Ossetians of the time of Vakhushti were “Christians only by 
name, and did not know a priest, were not baptised”. 
 The Georgian royal court tried to baptize the Ossetians who married 
the Georgians. For the Georgians of those times the Ossetians were as-
sociated with infi dels. They could marry each other only the Ossetians 
were baptized. In the legal documents mentioned above nowhere was used 
a word Georgian, since the Georgians did not pay attention to ethnicity; reli-
gion was the main issue. Bliev and Shirokorad were mentioning Georgians 
a very negative context. The main aim of the Russian Empire after the in-
corporation of Georgia was the spread of Christianity among the Ossetians. 
Which church would bless a man if he/she were not baptized? – Georgian, 
Russian, Byzantine, Serbian… The identical principle was in Catholic and 
Armenian-Grigorian churches. There still exists Erekle II’s act in which 
a  resident from Gori called Tamaz fell in love with a woman of catholic 
faith, and the marriage was baptized by an Armenian priest. According to 

5 A. B. S h i r o k o r a d, Кавказский капкан. Цхинвал-Тбилиси-Москва, Moscow. 2009.
6 M. B l i e v, Южная Осетия в коллизиях российско-грузин¬ских отношений. Moscow. 2006. 
p. 29.
7 Georgian Legal Documents, qarTuli samarTlis Zeglebi, II, 1965. 451.
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the law, mdivanbeg Teimuraz fi ned Tamaz, but Erekle exonerated him be-
cause the newly-married were poor.8 The document by the instigators is 
also interesting for another aspect. The document is created in 1782. At this 
time the Ossetians began to come down from the mountains to the plains, 
settled next to the Georgians and mixed with the latter. The aim of Georgian 
kings was to christianize the Ossetians. Generally, in XIX-XX cc. the big-
gest mixed marriage rate the Georgians had was with the Ossetians. Apart 
from that, the Ossetians living in the mountainous regions always tried to 
marry Georgians or chose Georgians as godfathers. If the Georgian popula-
tion or Georgian kings had had any xenophobic feelings towards the Osse-
tians, the the latter would not have been invited settle in abandoned places. 
Despite all the problems the Georgians had very positive relationship with 
the Ossetians. These contacts were primarily of agricultural and economic 
character. This necessitated their learning of Georgian. Many Georgians 
too spoke Ossetian. It is well attested when Ossetian families sent their 
children to Georgian villages to learn Georgian.
 One of the conditions for the Ossetians’ integration into the Georgian 
world was the acceptance of Christianity, which enabled them to learn 
Georgian, because the church language was Georgian.
 According to historical-ethnographic data Georgian-Ossetian mar-
riages were quite widespread. In 1987, for example, there were many 
mixed families in Mejuda, Lekhura, in Froneebi, Qsani, and Liakhvi 
gorges. Almost everyone spoke Georgian although recognized by the 
constitution the schools of so-called South Ossetia did not teach the state 
language –Georgia. They learnt writing and rading Georgian independ-
ently, and economically they were related to the population living in the 
plains (those living in Lekhura and Qsani gorges had close contacts with 
Kaspi districts, those living in Mejuda gorge – with Gori district). The 
Ossetians who were more or less seperated from the Georgian world were 
those living in the Java. This was one of the reasons, after the dissolution 
of the Soviet Empire, for the creation of a seperatist movement in the 
region.
 XIX century Georgian press paid particular attention to the Ossetian 
language. Important are writer S. Mgaloblishvli’s articles. The Ossetians 
did not aspire toward education. Georgian society tried to show the im-
portance of education, to open schools in Ossetian villages. Russian gov-
ernment sent Russian teachers, but the Ossetians spoke only their own 

8 King Erekle II’s documents, erekle II-is mier gacemuli sabuTebi. 2008. 105.
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language and Georgian. Mgaloblishvili wrote: “Here should be either 
Georgian or Ossetian teachers, whereas Russian ones should be teaching 
among the those beyond the mountains where Russian and Ossetian is 
spoken”.
 Georgian publicists wrote that the Ossetians living in the North Cau-
casus are about to be Russifi ed. In Georgia there was an outcry how to 
help the Ossetians save their language and nationality. N. Tadeozishvili 
in 1884 in the newspaper “Droeba” wrote: “Among the Ossetians living 
on this side of the Caucasus there is a Georgian infl uence. Every Os-
setian man speaks Georgian, whereas in those Ossetians who are settled 
near Georgian villages, everyone speaks, writes and reads Georgian. The 
Ossetians living beyond the mountains aspire towards both Russia and 
Georgia, and their population in mixed”. S. Mgaloblishvili wrote that 
everything should be done so that the Ossetians may not lose their lan-
guage and identity. That is why asked for opening of schools. Grigol Lia-
khveli (Sadzaglishvili), again in “Droeba” calle on everyone to save the 
Ossetian language, and thought it paramount to create an alphabet for the 
Ossetians. 
 Very interested in the Ossetian question was “Tsnobis Purtseli” (News-
paper of Knowledge). In one of 1903 issues it is noted that those who 
lived in Kudaro almost everyone knew Georgian because of close con-
tacts with Rachvelians and Imeretians. In 1901, in the same newspaper 
we fi nd: “There is possiblity to teach the Ossetians in schools with books 
in Ossetian. Expert people were contacted for submissions of books, so 
that in every Ossetian school there would be lessons of Ossetian”.
 Thus, at a fi rst glance, in XIX and early XX cc. Georgian newspapers 
it is easy to see how the Georgian society cared for the Ossetian language 
and people. The same attitude continued in the XX century.
 Even beyond the borders of their autonomous republic the Ossetians 
had every possiblity to further develop their language and culture. There 
were 97 schools in Georgia where teaching was in Ossetian, whereas in 
the Ossetians living on the territory of Russia, from where the Ossetians 
initially migrated into Georgia, none of the school had teaching in Os-
setian. Beaurocrats working in the autonomous district of South Ossetia 
worked for strenthening of Russian infl uence (primarily Russian lan-
guage). There were some examples during the Soviet times when some 
Ossetians asked their children to be taught Georgian but got refused.
 Thus following the Ossetians’ migration and settlement four periods 
can be discerned. First, the Ossetians living within the Georgian state-
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hood. They perceived themselves to be the citizens of Georgia, respected 
the Georgian language. The majority of the Ossetians spoke Georgian, 
and many Georgian too spoke Ossetian. These contacts were conditioned 
by close sconomic relations between the two people.
 Second – following Georgia occupation by the Russian Empire from 
the XIX century the situation around the Ossetian language changed be-
cause of Russian infl uence. Russia forced its language on local popula-
tion and instigated ethnic confl icts. The Russian government tried to im-
pose Russian instead of Georgian as a second language for the Ossetians. 
Many Ossetians switched to Russian in XIX century, and the Georgian 
society helped the Ossetians to save their own language. Nevertheless, 
many Ossetians still spoke Georgian in XIX century.
 The third period is the one under the Soviet rule when the Bolsheviks 
fi nally managed to separate Ossetians and Georgians. In the period of 
education in entirely held in Russian many Ossetians could not already 
speak Georgian. It was in this period that a following tendency was es-
tablished: educated Ossetians knew Georgian, but intentionally did not 
speak it.
 The fourth period comprises the post-Soviet time. Following the inde-
pendence of Georgia the Ossetians tried by grabbing the historical Geor-
gian soil to create an independent South Ossetian state, to unite it with the 
North Ossetia, and subsequently with Russia. 
 The confl ict in the post-Soviet times was a result from the sepera-
tion which happened in the Soviet period. Quite naturally, the Georgian 
were not to give up their territory, and a military confl ict ensued. In fact, 
instigators were the Russians, and, unfortunately, the members of Na-
tional Movement did not view it in this way. Georgian-Ossetian confl ict 
was actually Russian-Gergian confrontation. Russia used all the means 
to manage its exit from Georgia. Russian special forces controlled all the 
situation in the so-called South Ossetia.
 Unfortunately, great deal of blame in instigating a confl ic should go 
to Ossetian scholars, who distorted historical reality in the Soviet times 
by stating that the historical land Shida Kartli was always populated by 
the Ossetians (“South Ossetia” existed even during Vakhtang Gorgasali’s 
reign), and that this territory was grabbed by Georgian kings and feudal 
lords. General Ossetian population believed in this becoming a tool for 
seperatism.
 The aim of today’s Georgian authorities is to solve Georgian-Ossetian 
(and Georgian-Abkhazian) confl icts and a special role should be played 
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by Georgian scholars. There are many problems modern Georgian eth-
nology is facing: resolving ethnic confl icts, integration into the Georgian 
state system. Although modern Georgian ethnologists play important role 
in stabilizing relations between different ethnic groups, the resolving of 
Georgian-Ossetian confl ict depends on Russia’s good will and interna-
tional community. The role scholars play is to help politicans.      
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TRANSFORMATION OF THE GEORGIAN WOMAN’S 
POSITION IN THE FAMILY IN THE 

19TH AND 20TH CENTURIES

by Natallia Paulovich
Warsaw

 The anthropologists who wishes to understand the meaning and the 
nature of processes taking place in a society under research must know 
the past. Nothing happens on its own, but is merely a continuation of 
past practices, which change as time changes. The woman’s role in Geor-
gian society has also been changing over centuries as proven by histori-
cal evidence. However, links to the past practices, which have survived 
until today albeit in a different form, are still clearly seen in the position 
of the contemporary Georgian woman. For this reason my strategy was 
to analyse the woman’s role in the Georgian family through the prism of 
her role in cooking, as well as the aspect of her power and related agency, 
which has been manifested throughout all stages in history. I was inspired 
to apply this approach by Sylvia Junko Yanagisako and Jane Fishburne 
Collier, who in their article Toward a unifi ed analysis of gender and kin-
ship1 proposed to use an analytical approach which envisages three stag-
es (aspects), when investigating various processes taking place in society. 
One of these stages is the historical analysis. The use of this approach 
allows to answer many questions, including: how various processes tak-
ing place in society are linked to past practices, and how do such practices 
infl uence the present; is this link constant or must a ‘radical disjunction’ 
from past practices happen over time? Yanagisako and Collier are of the 
opinion that a critical historical analysis allows to better understand in-
dividual processes and society as a whole2. It is characteristic of this ap-

1 S. J. Ya n a g i s a k o, J. F. C o l l i e r, Toward a unifi ed analysis of gender and kinship, [in:] Gender 
and Kinship: Essays Toward Unifi ed Analysis, (ed.) J. F. Collier,  S. J. Yanagisako, Stanford Univer-
sity Press, Stanford, Calif. 1987, p. 14-50.
2 Ibid., p. 46; see also M. Sahlins, Historical Metaphors and Mythical Realities, University of Michi-
gan Press, Ann Arbor, Mich. 1981; S. J. Ya n a g i s a k o, Transforming the Past: Tradition and Kin-
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ship Among Japanese Americans, Stanford University Press, Stanford, Calif. 1985; J. F. C o l l i e r, 
From Mary to modern woman: the material basis of marianismo and its transformation in a Spanish 
village,  “American Ethnologist” 1986, vol. 13, nr 1, p. 100-107.
3 S. J. Ya n a g i s a k o, J. F. C o l l i e r, Toward a unifi ed analysis of gender and kinship, p. 46.
4 Ibid., p. 47; see also S. Lindenbaum, The Mystifi cation of Female Labors, [in:] Gender and Kin-
ship: Essays Toward Unifi ed Analysis, (ed.) J. F. Collier,  S. J. Yanagisako, Stanford University Press, 
Stanford, Calif. 1987; R. Smith, Hierarchy and the dual marriage system in West Indian society, [in:] 
Gender and Kinship: Essays Toward Unifi ed Analysis, (ed.) J. F. Collier,  S. J. Yanagisako, Stanford 
University Press, Stanford, Calif. 1987.
5 J. I. G u y e r, Food, cocoa, and the division of labor by sex in two west African societies, “Compara-
tive Studies in Society and History” 1980, vol. 22, nr 3, p. 356.

proach that the context of particular aspects of social life “is not limited 
to current practices and meanings, but includes past practices and their 
symbolic meanings”3. It is precisely in the course of concrete historical 
processes that various practices are developed and their meaning is be-
ing formed, and if we are able to track their development, this will help 
us understand how they function at the present stage. At the same time, 
as the authors suggest, one should refrain from assuming that all modern 
processes in society are refl ections of the same past processes. It is worth 
constantly asking the question why all this happened in this and not any 
different way, and whether the link between the processes can be traced 
or whether any other factors have infl uenced the present state of affairs4. 
Even such a phenomenon as division of responsibilities within the family 
includes a multitude of aspects. In each particular society, the division of 
such responsibilities is an integral part of the “ideological system, house-
hold organisation, everyday aspects of family life, and often also of the 
political structure”5.
 This is the thesis I intend to verify in this article, using ethnographical 
and historical materials available. Since ethnographical data concerning 
the region being the subject of my research began to be collected as late 
as in the 19th century, I will start my analysis precisely with this stage, 
making references from time to time to some more recent sources. The 
next part of the analysis, and thus also a new period in Georgian history, 
will be devoted to the changes the Soviet regime brought into everyday 
life in Georgia. I will focus on concrete practices in the life of the Geor-
gian woman linked to her position in the family and society in general. 
I will also examine which factors triggered changes in the practices, and 
whether such changes took place at all. 
 When analysing the Georgian woman’s life in the 19th century, it is 
necessary to keep in mind that any research of Georgia as a whole must 
take into account the special characteristics of its regions. This is so be-
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cause these peculiarities, refl ected above all in distinct economic activity 
which predominated in particular territories, and the historical past of the 
regions which had been part of different countries having their own reli-
gious practices at a certain stage in history had in many ways infl uenced 
the position of the woman in each of the regions. 
 Such distinctions could be seen fi rst of all in the way Georgian women 
dressed. Chador which did not cover the face was the necessary element 
of the woman’s dress in some regions of Georgia. In turn, in Adjara, which 
had been part of the Ottoman Empire for a long time, women would cover 
their faces with a thin veil (pecha). Adjaran girls would begin wearing 
chador and pecha at the age of 126. Bright colours prevailed in young 
Georgian women’s clothes, while more mature women would wear black 
or dark clothes7; elderly women wore black kerchiefs, which not always 
signifi ed mourning in the woman’s family8. The woman’s dress was lav-
ishly decorated with silver ornaments, women in lowland Georgia began 
using makeup quite early9.
 The Georgian dwelling also had some characteristic features, depend-
ing on the region. However, each house was necessarily and strictly di-
vided into the male and female halves. In turn, the main pillar which 
supported the roof was named dedabodzi (the mother’s pillar) and was 
always embellished with fi ne carving10. In such regions as Kartli, Ka-
kheti and Imereti (lowland Georgia), all family members shared one room 
in a darbazi (a typical form of family house), with no separate rooms for 
married couples. Each brother and his smaller family occupied a corner 
allocated to them, and each daughter-in-law had her own niche in a wall 
for her personal belongings. All family members would usually gather at 
the table at mealtime. Their place at the table was also determined by their 
sex and seniority: one row at the table was formed by women and one by 
men, and a special chair of honour was reserved for the family head11.
 In the Svan house, a separate place by the central fi replace was re-
served for the woman who was in charge of baking bread. Household 
6 Н. Г. В о л к о в а, Г. Н. Д ж а в а х и ш в и л и, Бытовая культура Грузии XIX-XX веков: 
традиции и инновации, Издательство “Наука”, Москва 1982, p. 79.
7 Народы Кавказа, (ред.) Б. А. Гарданова, Издательство Академии наук СССР, Москва 1962, 
p. 300.
8 Н. Г. В о л к о в а, Г. Н. Д ж а в а х и ш в и л и, Бытовая культура Грузии XIX-XX веков: 
традиции и инновации, p. 80.
9 Народы Кавказа, p. 301.
10 Д. Л э н г, Грузины. Хранители святынь, Центрполиграф, Москва 2008, p. 143.
11 Р. Х а р а д з е, Грузинская семейная община, Издательство Союза писателей Грузии “Заря 
Востока”, Тбилиси 1961, p. 21, 23.
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utensils were kept in the female half of the house, and small tools and 
weapons were kept in the male part. It needs to be highlighted that rituals 
of the hearth cult in Georgia were among women’s prerogatives, while 
men were not allowed to participate in them12. 
 In Mtiuletian families, couples would sleep on one large ottoman, and 
cradles with babies were standing next to each couple13. At the same 
time, separate places for men and women to gather were assigned. In 
Pshav and Mingrelian houses, one part was considered male (sakatso), 
and the other, covered with straw (or a rug in independent houses) was 
female (sadkatso)14. Khevsur women and men occupied separate rooms 
which were not connected with each other: women lived on the ground 
fl oor, where the hearth was located, and men on the fi rst fl oor. It was pos-
sible to move between the two fl oors through openings in the fl oor slabs 
to which ladders were put up15. Most of the forms of dwelling described 
above had been preserved across Georgia even up to the 1920s. Later, in 
the 1930s, for example in Khevsureti, different types of buildings, un-
known here before, started to be built. However, the separate fl oors for 
women and men were maintained16.
 The specifi cs of the place occupied by particular members in the larg-
er family as described above draw the picture of the external framework 
within which the Georgian woman operated in her everyday life. How-
ever, the structure and form of the pre-wedding cycle and rituals were 
much more complicated, and thus they were not explicit in determining 
the woman’s role and position. Ethnographic evidence from the 19th – 
early 20th centuries indicates that parents of the bride and groom played 
a major role in arranging their marriage; in the matchmaking process, 
the needs of the individual were considered less important than those of 
such social units as the family, the kin and the clan. When the bride was 
chosen, the groom’s parents had to explore her lineage (fi rst of all to make 
sure that she was not the groom’s distant relative) and her personal fea-
tures, ability to work hard and make things with her hands. 
 The engagement ritual was often seen as the basic element of the 
Georgian wedding. When consent to marriage was given, the bride’s fam-

12 Народы Кавказа, p. 287-288.
13 Л. Б. П а н е к, Следы родового строя у Мтиульцев, “Советская Этнография” 1939, 2.
14 Н. Г. В о л к о в а, Г. Н. Д ж а в а х и ш в и л и, Бытовая культура Грузии XIX-XX веков: 
традиции и инновации, p. 23.
15 Ibid., p. 30.
16 Ibid., p. 41-42. 
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ily would receive a belga, a kind of deposit, from the groom’s parents. 
Then a headscarf was given as a token of the ‘small engagement’. When 
the bride received it, she could no longer leave her house bareheaded. The 
next stage was the ‘large engagement’. This was considered the middle 
of the wedding process; the groom’s family would give presents to the 
bride’s mother in this phase. In most Georgian regions, the ‘large engage-
ment’ was immediately followed by the bride and groom ‘laying down’ 
together17. After this ritual, the wedding ceremony would sometimes be 
delayed for long. In Kakheti, following betrothal, the groom was allowed 
not only to visit the bride’s home whenever he wished but also to ‘co-
habit with her in an unrestricted way’; in many cases the bride would 
get pregnant by the wedding day. The groom was obliged to bring gifts 
to the bride before the wedding, and the young couple could move to the 
husband’s house only after the wedding18.
 In the case of Turkifi ed Georgians, the bride was considered legitimate 
wife since betrothal, but remained at her parents’ house until her dowry 
was ready. The young husband would sneak in to his wife on the fi rst and 
the last nights following the engagement and had to secretly disappear in 
the morning19.
 Thus it can be concluded that, regardless of the clear-cut structuring of 
the entire pre-wedding cycle, sexual relations between bride and groom 
were not strictly regulated in the Georgian custom, since they were none-
theless part of this cycle. At the same time, it is worth noting that in the 
19th century young people would marry at quite mature ages for that time 
– between 19 and 25, although it was also admissible to marry at 17 or 
1820. 
 The wedding ceremony itself, distinguished by a great vari-
ety of rituals in which the bride participated; the bride was called de-
dopali (empress) and the groom was called mepe (emperor). For ex-
ample, in 19th century Khevsureti, the groom’s mother would bring 
a small boy to the wedding ceremony and place him on the bride’s lap 
and say “May God deign to give such a son to my daughter-in-law, too” 
or “May you have sons”21. A similar rite could be observed among Mtiu-

17 Народы Кавказа, p. 308-309.
18 Ф. М т а в р и е в, Простонародная свадьба в Кахетии, СМОМПК 1902, 31.
19 К. С а д о в с к и й, Посховский участок, Ардагинского округа, Карсской области, СМОМПК 
1886, 5.
20 Народы Кавказа, p. 308.
21 Н. Г. В о л к о в а, Г. Н. Д ж а в а х и ш в и л и, Бытовая культура Грузии XIX-XX веков: 
традиции и инновации, p. 120.
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letians. The only difference was that a boy was placed on the bride’s lap 
thrice, and the wish was said “Nine boys and one girl.”22. These customs 
clearly prove that sons were preferred as fi rstborns. One of the reasons 
for this could be the future role a man would play in the economic life of 
the large family. However, the preference for male fi rstborns can also be 
observed in Georgia today, which – given the country’s present economic 
conditions – cannot be explained by household needs. The practice, which 
has been preserved these days has gained a new meaning in the minds of 
modern Georgians: given the new technological possibilities to detect the 
sex of the foetus and the availability of abortions, the desire of the family, 
including the young couple’s parents, who have a great infl uence on the 
young couple’s decisions, to have a fi rstborn son is now easier to fulfi l. 
 The bride’s participation in the wedding feast was also special: in most 
regions of Georgia women and men were in different rooms on such occa-
sions. For example, in Khevsureti even in late 19th century, men would sit 
at the table, enjoy the food, sing and play musical instruments, while all this 
was forbidden to women23. In Kakheti, the bride was not allowed to eat at 
the wedding table, while in Samegrelo women and men would have wed-
ding feasts in separate rooms24. Separate male and female feasts, including 
separation of the bride and groom during the wedding, and covering the 
bride’s face could still be observed in the 1920s in some regions of Geor-
gia (Adjara and Khevsureti). It was only in the 1930s that the bride was 
allowed to spend part of the time with the guests in Adjaran villages25.
 In some Georgian regions, the young couple would go to the house of 
the bride’s parents after the wedding, since the wedding itself had been 
taking place in the groom’s house. Their life as a married couple would 
begin in the bride’s house, and it would take them a week, and sometimes 
a few months or even years to move to his parents’ house. According to 
some ethnographers, the reason for this custom was unwillingness of the 
bride’s parents to lose her help in the household26. 

22 Ibid., p. 124.
23 Ibid., p. 120.
24 Ibid., p. 127, 133.
25 Ibid., p. 134-135.
26 See: Г. Д ж а п а р и д з е, Народные праздники, обычаи и поверья рачинцев, СМОМПК 
1896, 21; Ф. Ху с к и в а д з е, Местечко Квирилы, Кутаисской губернии, Шорапанского уезда, 
СМОМПК 1894, 19; М. С а г а р а д з е, Обычаи и верования в Имеретии, СМОМПК 1899, 26; 
М. И. С а г а р а д з е, Культурно-исторический очерк Западной Грузии (Имеретии), Кутаис 
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 A very important moment in the life of a young Georgian wom-
an was marked by rituals of incorporating in her new family’s eco-
nomic life. I could risk the statement that this was the moment when 
the Georgian woman’s status would begin to change, fi rst of all as a 
consequence of her gaining power through infl uencing the family’s 
economic life and participation in the economic activity of a micro-
social unit, as the large Georgian family was. A typical Georgian fam-
ily consisted of brothers and their families, their parents and other un-
married relatives (in some regions, the family consisted of dozens of 
people, and their number would sometimes even reach one hundred). 
The woman was incorporated in the family’s economic life almost im-
mediately after the wedding. This was mainly expressed in the ritual 
of water fetching in the company of other girls and women. When this 
ritual was performed, the bride would begin to participate in everyday 
work in her new family’s household. The bride would often be ‘led 
out to khati’ (sanctuary) in order to be introduced to the patron of her 
husband’s family27. Considering the important role the hearth played 
in Georgian society, it was believed that when the bride walked around 
the hearth and touched the cauldron with her foot, the family gained 
a new member who was cleansed of evil spirits. A quite different incor-
poration ritual was observed in Guria, where the bride was brought to 
the wine cellar in the morning on the second day of the wedding. The 
wine cellar has been treated as a holy place by Georgians throughout 
history. This is why it was believed that this ritual, during which the 
bride offered wine to all those present, was the moment of accepting 
a new member in the family28.
 A whole array of avoidance practices were inherent in the woman’s 
life in the new family. Some of these practices were noticed by ethnog-
raphers even in the 20th century. The daughter-in-law could not speak to 
her father-in-law until his death. She was also not allowed to speak to her 
husband’s elder brothers for around two or three weeks, while she would 
start speaking to her mother-in-law and the other brothers almost imme-
diately. The husband and wife would not address each other by name 
but as katso and kalo through the rest of their lives. Mingrelian women 
went into labour in a separate place: a special construction called patskha 
was erected in the husband’s house, where the new mother and her baby 

GEORGIAN WOMAN’S POSITION IN THE FAMILY

27 Народы Кавказа, p. 311.
28 Т. В. И в е л а ш в и л и, Брачные обычаи и обряды в Грузии ХIX-XX вв. Автореферат 
диссертации, Тбилиси 1991, p. 35.

Pro Georgia vol. 24.indd   185Pro Georgia vol. 24.indd   185 20-11-2014   13:49:0120-11-2014   13:49:01



186

stayed for a week since childbirth; the husband himself would leave the 
house when his wife was in labour29.
 An interesting practice of a completely different kind related to the 
high level of literacy among women in rural areas was also noticed: when 
students of such a woman got married, she would receive so-called teach-
er money, not less than 3 rubles, from each groom30.
 A separate part of this article will discuss the woman’s participation in 
the family’s economic life, since – as mentioned before – it was this par-
ticipation which enabled the Georgian woman gain a certain position in 
the family. This position involved her power with regard to other women 
in the family as well as male family members, and also her active agency 
manifested through her participation in making decisions vital for the 
family household. 
 It is worth noting that the woman’s participation and duties in the 
family depended on the type of farming a given family was engaged in. 
Family households running crop growing farms, communes where ani-
mal breeding predominated and households running mixed farms could 
be distinguished in Georgia. Women’s participation in the family busi-
ness also depended on the type of farm. In families running crop-growing 
farms, farm work was reserved to men, while women were in charge of 
housekeeping in such households. Both women and men worked on ani-
mal farms. In the case of sheep farms, where men would take sheep to 
pastures for a long time, women had to take active part in all forms of 
work linked to sedentary lifestyle. In such households, women partici-
pated in land cultivation, dairy farming and the production of wool which 
was later used to make clothes for the entire family. One of the elder 
daughters-in-law was specially selected to run the dairy farm. For exam-
ple, in Pshav families, she would be in charge of making dairy products 
all year long. This duty, known as memtiuri, was considered of special 
honour, and the elder lady of the house could not restrict the rights of the 
daughter-in-law who held this position31. In family households running 
mixed farms, both women and men took part in animal breeding, land 
cultivation and haymaking. 
 The woman’s main function in each of the three types of family house-
holds was to manage bread baking. This duty was among the most honor-

29 Н. Г. В о л к о в а, Г. Н. Д ж а в а х и ш в и л и, Бытовая культура Грузии XIX-XX веков: 
традиции и инновации, p. 169.
30 Ibid., p. 168.
31 Р. Х а р а д з е, Грузинская семейная община, 1961, p. 34-36.
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ary, and therefore it was performed only by the mother-in-law. While she 
was alive, daughters-in-law had no right to do this work32.
 It is also worth noting that, along with the authority enjoyed by the 
family head, who in the vast majority of cases was male, authority was 
also granted in parallel to the elderly woman, known as diasaxlisi (the 
mother of the house). In most cases, the diasaxlisi was wife to the fam-
ily head, and the female part of the family household was subordinate to 
her. In a land cultivating family households, the elderly woman’s power 
would include managing the housework, which included cooking, dis-
tribution of food and clothes among family members and storage of the 
family’s common supplies. In the households running cattle farms, where 
women were the main farm workforce, the diasaxlisi, being the manager 
of women’s labour, was thus in charge of one branch of the family busi-
ness, which contributed to her high signifi cance in the entire economic 
life of her family. In turn in the households running mixed farms, the di-
asaxlisi, who directed women’s work in land cultivation and on the dairy 
farm, shared the management of this two branches of the family business 
on equal terms with men33. If necessary, most often when family house-
hold issues were decided, the diasaxlisi participated in family gatherings 
(this practice was seen among Tushetians).
 The distribution of duties inside the family has been explained by 
Georgians themselves in the following way (this statement has been taken 
from the work of Rusudan Kharadze, which was based on ethnographic 
research conducted among residents of Kartli): “Each family member 
[…] held an adequate position, each of them had their place and business, 
[…] each had their own pattern, and a good hostess (mandilosani) must 
always be guided by this”34.
 Close co-operation was seen between women both within one family 
households and between different family households, since they under-
stood the need to help each other, given the great amount of work they 
had to do, and their mutual dependence on each other. The husband’s 
brother’s wife was called mondavi in one of the regional dialects. This 
term can also be translated as ‘collaborator’, which fully refl ects the na-
ture of the collective relationship between brothers’ wives35. At the same 
time, ethnographers have described a practice known as nartaoba, where 

32 Ibid., p. 37. 
33 Ibid., p. 42-43. 
34 Ibid., p. 52.
35 Р. Х а р а д з е, Грузинская семейная община, 1960, p. 113.
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women from the small families would temporarily join other families for the 
wintertime due to the absence of a man. In such cases women lived together 
sharing the hearth, but they would cook and work separately. Sometimes the 
same women would repeatedly live together over 10 to 12 years36.
 Thus, on the basis of the materials discussing the economic role of the 
woman in the large Georgian family quoted hereinabove have revealed 
the entire spectrum of her duties and, consequently, her responsibility for 
the functioning of the family. Since the woman had many duties – in some 
regions her duties were comparable to the workload of the male half of 
the family – she had a certain degree of power over all family members, 
sharing it with men. However, the male and female powers in the family 
were not interchangeable. In my opinion, the way the power was distrib-
uted among them separately guaranteed a well-balanced functioning of 
the family household. 
 While a signifi cant part of this article has been devoted to describ-
ing and analysing the woman’s place in the structure of family relations, 
one could ask: What other relations between a man and a woman were 
admissible in Georgian society? What kind of contacts between them, in-
cluding sexual, were considered possible and under what circumstances? 
Were only married (engaged) couples allowed to have intimate relations? 
Ethnographers in the early 1920s (this was the period when the practice 
described below started attracting the interest of researchers, however, 
its descriptions could be found already in 19th century literature) became 
interested in a custom observed only in the two mountainous regions of 
Georgia, Khevsureti and Pshavi, which refl ected a certain form of pre-
marital romantic relations which would never end in a marriage. This 
practice, known as sts‘orproba, which literally means a relationship be-
tween two equals, envisaged relations between representatives of the two 
sexes both as friends and as lovers. Spending a night together would au-
tomatically make the two sts‘orperi. However, it is worth noting that the 
sexual act between them was not allowed, since sexual contacts were only 
admissible if a married couple would expect children as a consequence of 
them. Similar kinds of romantic relationships would occur between 16- or 
17-year-olds and continue until the wedding day (however, they would 
not marry each other) and sometimes even afterwards. Emotionally, they 
were stronger than relations between the married couple, since – as al-
ready mentioned – marriages were matched primarily by the parents of 

36 I b i d ., p. 125. 
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37 P. M a n n i n g, Love, Khevsur Style: The Romance of the Mountains and Mountaineer Romance 
in Georgian Ethnography, [in:] Caucasus Paradigms. Anthropologies, Histories and the Making of 
a World Area, (eds.) B. Grant, L. Yalçin-Heckmann, Lit Verlag, Berlin 2007, p. 25-26.
38 Ю. Ю. К а р п о в, Кавказская женщина: мировоззренческие предпосылки общественного 
статуса, “Этнографическое обозрение” 2000, № 4, p. 29.
39 Народы Кавказа, p. 318.
40 М. В. Гл у ш а к о в, Памятники народного творчества Кутаисской губернии, [в:] Сборник 
материалов для описания местностей и племен Кавказа, Вып. 32, Тифлис 1903, p. 7-8.
41 С. И. М а к а л а т и я, Хевсурети, p. 90.

the future couple, and very often the two young people had simply not 
met each other before. Sts‘orperi could even be people with the same 
surname or residents of the same village, and did not have to follow the 
principle of exogamy, which applied to married couples in Georgian so-
ciety37.
 At the conclusion, I would like to draw attention to some national 
beliefs granting a special role to the woman, who was both in charge of 
certain rituals and the basic object of such rituals. Many of these rituals, 
in which women acted as mediatrices between them and the world of the 
dead, thus assuming the responsibility for protecting their kindred, rein-
forced the male and female dichotomy in Georgian society38. According 
to ethnographic fi ndings, elderly women in the Svan house were in charge 
of making sacrifi ces to animals seen as mythical, which were believed to 
be patrons of the house and hearth39. Georgian highlanders understood 
the world of the dead as the world of the mother (woman), which corre-
sponded with the black, dark symbolism. In turn, the world of the living 
was the men’s world. Therefore, an open grave, which was the gate to 
the afterworld, symbolised the pit over which the woman gave birth to 
a child, this bringing life from the world on the other side40.
 At the same time, women would also play an essential mediating role 
when ‘earthly’ issues were being resolved. For example, a ritual of ‘laying 
hand on the chestpiece” was performed in Khevsureti in order to reach 
reconciliation over serious issues. As part of the ritual, a person accused 
of murder had to visit the victim’s family and bring treats. Upon entering 
the house, the murderer would approach the victim’s mother or aunt, take 
her chestpiece (paragi) and say “Mother, help me, have mercy on me and 
forgive me,” and then kiss her hand. The woman had to forgive him41. 
The practices described above refl ect the clear distinction between the 
female and the male spheres of spiritual life, which was also manifested 
in numerous everyday practices and was proof of the fact that the lives of 
Georgians were carefully structured. 
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 As I was approaching the next stage of the analysis, where I intended 
to evaluate the changes in the woman’s position in Georgian society re-
sulting from the Soviet regime being established in the Southern Cau-
casian region, I faced a moral dilemma. This dilemma arises due to the 
ambivalent evaluations of the Communist regime and, above all, its be-
ing characterised as totalitarian. Consequently, the Soviet state’s policy, 
whatever area of life it concerned, has been subjected to criticism on all 
levels. Many authors who have analysed the woman’s situation in the 
Soviet Union and attempted to answer the question as to whether the 
Soviet policy indeed triggered any positive changes which contributed 
to the woman’s emancipation at that time have encountered a similar 
dilemma42. Feminist researchers have given a great deal of attention to 
the evaluation of this policy. They have claimed that socialism (not only 
in the USSR but also in other countries whose policies were guided by 
similar principles) failed to fulfi l its promise to emancipate women. It has 
been emphasised in this critical approach that gender inequality was not 
only present in such states but also women would often fi nd themselves in 
a much worse situation than the one observed before the introduction of 
socialism. Regardless of the promise of ‘being liberated’, women found 
themselves overburdened with various kinds of obligations, since – in 
addition to their previous duties – they became full-time employees and 
in some cases were required to be politically active. At the same time, as 
some critics have emphasised, there was no substantial re-defi nition of 
the relations between the sexes43. Given the absence of democratic insti-
tutions in socialist countries, many researchers have viewed the new sys-
tem as yet another form of patriarchal domination44. Such statements are 
based on the opinion that the goals of any policy adopted by the socialist 
states, as they claimed, to change the situation of the woman were far dif-
ferent than emancipating women at the initial stages of the state-building 
process. The state leaders’ goal at this initial stage was to gain public sup-
port for the policy and to increase the number of workforce who would 
work for the benefi t of the state. The latter was also the overriding goal of 
measures taken to improve the level of women’s education and restruc-
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ture the employment sector so that labour of the female section of the 
country’s population could be used in a more effi cient manner. Women 
were also expected to assume the obligation to socialise the young mem-
bers of society inside their families and thus cultivate the new socialist 
values among the young generation45. Thus, regardless of the fact that 
measures aimed at women’s ‘emancipation’ – albeit overlapping with the 
state leaders’ practical interests to a certain extent –were aimed above all 
at maintaining the distribution of duties both inside an individual family 
and at the level of society as a whole and preserved the female subordina-
tion inherent in it46.
 Such generalisations doubtlessly offer the opportunity to understand 
the broader picture within which individual aspects of the woman’s posi-
tion in socialist countries were drawn. They also suggest possible motiva-
tions behind certain political decisions. However, one should not forget 
that attempts to set up socialism were seen in many countries across the 
globe throughout the entire 20th century, and this could not leave each re-
gion’s special features unaffected. It is suffi cient to have a look at the map 
of the Soviet Union alone. While doing this, it is not diffi cult to imagine 
the existence of specifi c aspects manifesting themselves already in the 
process of introducing the Soviet regime in each particular territory. The 
peculiarities of setting up the new regime depended to a great extent on 
the political system socialism replaced in a given territory, the religious 
trends prevalent there and whether a given region accepted the Soviet 
power voluntarily or whether certain social classes opposed the new re-
gime, and which classes these were. Since such peculiarities did exist, 
it is vital for the researcher to pay attention to such distinctions in each 
region separately and attempt to compare already existing general con-
clusions with materials available on each of the regions. This is important 
because such analysis makes it possible as a consequence to track the 
patterns of development of individual states, which was the case follow-
ing the collapse of the USSR. For this reason I have reserved a signifi cant 
place in my work for an excursus on Georgia’s Soviet past. Socialism 
was introduced in Georgia according to a special ‘scenario’, which took 
into account the general tendencies existing in this country. As already 
mentioned, in my opinion, the existence of a separate ‘scenario’ for each 
particular state was fi rst of all a consequence of the special characteristics 
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of the regions and the peculiarities of the adaptation of the new Soviet 
system in various societies. 
 This also concerns the analysis of the Georgian woman’s situation in 
the Soviet era. Since Georgia became part of the USSR later than other 
republics, a number of Soviet laws were introduced there with some de-
lay, like, for example, the republic’s fi rst constitution, which was adopted 
in March 1922 and which formally guaranteed equal rights to men and 
women. A decree guaranteeing protection to the mother and child was 
passed in Georgia in the same year, and a decision granting the right to 
fi nancial aid for raising children to working women was passed one year 
later. At the same time, a commission was created at the Central Execu-
tive Committee of Georgia whose tasks included improving women’s 
living and working conditions, combating unemployment and offering 
legal assistance to women47. However, these decrees and decisions de-
fi ned merely the formal framework of the Georgian woman’s situation, 
while the real framework which was set for the woman by society and 
determined the conditions in which she was developing as a personality 
was much more important. 
 As the Soviet worldview became more deeply entrenched, a number 
of aspects of private life in Georgian society were affected, individual 
spheres of which would change with various levels of intensity. Mar-
riages arranged by parents still happened in the 1920s and 1930s predomi-
nantly in rural areas. However, according to ethnographic reports, this 
phenomenon was practically no longer observed towards the 1950s48. 
The woman’s right to keep her maiden name upon marriage registration 
was a novelty in Georgia, although women would accept their husband’s 
surname in the 1920s and 1930s49. Bride’s dowry became a matter of 
good will from her relatives, and the groom’s insisting on dowry was 
inadmissible and even disgraceful. Due respect was still paid to the elders 
in the context of marriage, which was manifested in the following way: 
regardless of the fact that in many cases the decision to get married was 
taken by the young couple themselves, they would still ask their parents 
for consent. Major changes in wedding rituals were seen fi rst of all in the 
duration of the ritual itself, starting from engagement and ending with 
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the young wife’s incorporation in the new family. When the new system 
was introduced, which also brought about a new worldview, the wedding 
would take place soon after the engagement, and the bride was considered 
full member of her new family from the fi rst day of the wedding. Large 
wedding feasts, which was also typical of the 19th century, were held 
only by wealthy families, while in the case of peasant families weddings 
were quite modest, and a rather small number of guests were invited. As 
the republic’s general economic situation improved, more guests began to 
be invited to weddings, including not only kinsmen and neighbours from 
the place where the couple lived, but also from other cities and even other 
soviet republics50.
 More stable elements of the wedding rituals have also been observed, 
like for example the wishes concerning the couple’s future children, 
mainly male, which was manifested, as before, by placing a small boy on 
the bride’s lap51. 
 The family itself as an institution was considered in Georgian society 
as something holy (tsminda), guided by God, a kind of model of the holy 
family, where links between generations were close and the feeling of 
kinship between family members was strong52. As proven by Dragadze’s 
research in Racha region, married women in rural areas, who predomi-
nantly lived in their husbands’ families and therefore had to leave the vil-
lages where they grew up to move to their new families, in a sense were 
beginning to build their identity from zero, since the identity and self-
consciousness of a village resident were formed through their environ-
ment at that time53. Furthermore, marriage allowed the husband’s family 
(which was especially evident in rural areas, where the family formed by 
several generations of relatives living together was the main economic 
unit) to gain a new member, a wife who would not only give life to the 
new generation but also supply the family with additional workforce and 
income54 through her active participation in the family’s economic life.
 When the socialist regime became established, the number of divorces 
increased in Georgia, although they were still rare in rural areas, like 
before. According to statistics from those times, an upward trend was 
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observed in divorces between 1950 and 1970, the number of which in-
creased ten times. According to data available in 1970, Tbilisi accounted 
for more than half of all divorces in the republic as a whole. However, for 
example in 1978, 47% of the total number of divorces in Georgia were 
registered in Tbilisi, which was a consequence of the growing number of 
divorced couples in other cities of Georgia. It was also noted that the di-
vorce rate among Georgian women was growing faster than among Geor-
gian men55. Furthermore, most second marriages were entered into by 
men, while women would marry for the second time mostly if they had no 
children from their previous marriage. A woman’s second marriage was 
quite negatively perceived in pre-Soviet Georgia, an attitude which also 
survived in the Soviet era56.
 Mass engagement of women in the production sector, which be-
came possible partly as a consequence of their graduation from second-
ary schools and universities, is a well-known fact proven by statistical 
data from those times and numerous works by both Soviet and Western 
researchers57. If, according to statistical data, 31,000 women were em-
ployed as workers and servants in Georgia in 1928, by 1974 this number 
grew to 740,000, i.e. 23.8 times. The average growth rate in the USSR as 
a whole was 18.5 times58. As regards women employed in the industrial 
sector, they accounted for 18% of workers in 1928, 42% in 1970 and 46% 
in 1982, which was only slightly below the Soviet Union average level of 
51%. In turn, the share of women in Georgian kolkhozes reached 51%59. 
80% of employed women were aged between 20 and 40, which placed 
them in a situation of dual employment, since they had to combine their 
professional work and housekeeping. This led to work overload, espe-
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cially of women in small nuclear families. According to data collected in 
Tbilisi, men in Georgia devoted 41 minutes of their time daily to house-
hold labour on the average, while women spent 3 hours, respectively. 
Shopping alone consumed 6 hours of the woman’s time weekly, while 
men spent 15 to 20 minutes on this activity60.
 An educated woman working in the medical sector, in services, at 
school, in accountancy or at a higher education facility was perceived 
as especially successful and desirable as a prospective wife and mother 
in rural areas. In such cases, her professional work was her main family 
duty, while older women, most of whom were kolkhoz workers, assumed 
the housekeeping duties, since they had more time for this as their work 
schedule was more fl exible at the collective farm. However, such women 
were not fi eld labourers, since this was considered hard work and men’s 
duty. Instead, they were in charge of feeding the livestock and helped at 
the time of harvesting. Women would also take sheep and cattle to nearby 
pastures, while men would take them to more distant ones61. Men and 
women worked together in the gardens adjacent to their homes. At home, 
women were in charge of cooking, cleaning, laundry and taking care of the 
children, while men could play with the children from time to time. It was 
also believed that women were responsible for contacts outside the fam-
ily, since they actively participated in the life of the rural community, and 
protecting the inner (intimate) peace at home62, thus constantly shifting 
between the two areas. Consequently, it was women who were associated 
with stability, were considered guardians of peace and order and keepers 
of the close interconnection between the family and the village. They were 
also seen by the rural community as key ‘social control agents’63. In turn, 
men were considered less reliable, envious and more prone to irrational 
behaviours64. The mother would often become the family head, even if 
her married sons lived together with her. In this case, the choice of the 
family head was based on the person’s ability to manage a large family 
and make vital decisions for the family. A woman could also become the 
family head in cases when she and her husband lived in her parents’ house. 
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60 Ю. В. А р у т ю н о в, Национальные особенности социального развития, “СИ” 1985, № 3, 
p. 33.
61 T. D r a g a d z e, The Sexual Division of Domestic Space among Two Soviet Minorities: The Geor-
gians and the Tadjiks, [in:] Women and Space. Ground Rules and Social Maps, (ed.) Sh. Ardener, 
Berg, Oxford/Providence 1993, p. 157.
62 Ibid., p. 159. 
63 Ibid., p. 160.
64 Ibid.
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However, when the husband’s father lived together with the spouses, the 
oldest person was the head of the family as a rule65. The meaning of the 
term ‘family head’ was also changing: this was no longer one person who 
would autocratically decide on family issues; instead problems were being 
resolved together by adult members of the family. 
 An elderly woman was usually in charge of family fi nances in rural 
areas. She would keep the money hiding it in various places around the 
house66. Furthermore, the elderly woman often retained her authority in 
villages, as she assumed a number of past functions: she was in charge of 
organising her children’s weddings and had the decisive voice in choos-
ing the future profession for younger family members. In such cases, ask-
ing the husband for an opinion was to a great extent a mere formality, 
since the woman had already decided everything by that time. She would 
also assume the role of mediator, helping settle disputes between fam-
ily members. The family would listen to and respect the opinion of the 
women who had achieved a higher status owing to their good position at 
work. Nevertheless, such a ‘good woman’ (kargi kali) in family relations 
was obliged to obey and respect the higher-ranking members of the fam-
ily, above all the elder generation. This is a strong proof for the existence 
of a fl exible approach to the distribution of power inside the family67. 
Furthermore, there was an evident difference in the woman’s position in 
villages and cities (the comparison was usually made to women in the 
capital city). Rural women themselves noted that the woman in Tbilisi 
was more passive and obeying to the man. According to Dragadze’s ob-
servations, women in villages were treated with more respect and had 
greater power, including at the village community level68.
 It can be concluded from the information presented above that rural 
families were more numerous than urban ones; they also had more chil-
dren: one nuclear rural family would have between two and three chil-
dren, while the number of children in the urban family was between one 
and two69. The number of children was a matter of personal choice of 
each family, while abortion, which was widely accessible and legal, was 
the basic birth control method. Kindergartens became generally available 
in Georgia. Their number was constantly growing in the Soviet times. 
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65 Л. Т. С о л о в ь е в а, Народы Грузии, p. 395.
66 T. D r a g a d z e, Rural families in Soviet Georgia: a case study in Ratcha province, p. 69, 75.
67 Ibid., p. 76, 79.
68 Ibid., p. 164.
69 Ibid., p. 60.
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There were only 93 kindergartens in Georgia in 1927, including 10 in ru-
ral areas (6,196 children attended them). By 1976, the number of kinder-
gartens grew to 1,670, and the number of children attending them reached 
139,61570. Nevertheless, larger families would rather not send their chil-
dren to nurseries or kindergartens; representatives of the older generation, 
who were retired or worked at a kolkhoz, would take care of the children 
and their upbringing. 
 Higher education was increasingly important in Soviet Georgia. There-
fore, many families moved from distant villages to cities in order to create 
the proper conditions for their children to receive good education. Parents 
would allocate signifi cant funds from the family budget to make sure that 
their child had the opportunity to receive assistance from good teachers 
during the preparations for examinations prior to entering the university71.
 Girls were brought up in a different way than boys in the Georgian fam-
ily. The difference in the attitude to male and female children was noticeable 
from the moment of birth. As reported to ethnographers by informants from 
the older generation, when a boy was born, men from the family would go 
outside and fi re salvos with their rifl es. Nothing like this was seen when 
a girl was born. When a little girl did not want to eat, the arguments used 
to convince her included that she had to eat to become beautiful when she 
grows up, to become strong and clever in order to be a good student, and 
then to get married. Girls were allowed to cry when they experienced any 
physical pain. It was added then that she had to be strong because one day 
she would be a mother and would have to take the burden of responsibility 
for her entire family on her shoulders, and that she was set to experience 
even greater pain as she grew up, so some crying in childhood would only 
turn to her advantage72. Very young children were allowed to watch adults 
do the housekeeping and to help where they could: girls would begin to 
learn how to cook, clean the house and sew. As they grew older, they were 
allowed to heat up food and set the table. When a girl turned 15, she would 
gradually assume full responsibility for housework. This was the age when 
she was given full freedom in the family. From this moment, the girl could 
rise up to propose a toast at the table, she could drink more alcohol than be-
fore, especially during women’s get-togethers on winter nights (сampania) 
and permit herself to tell spicy jokes73.
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70 Народное хозяйство Грузинской ССР, p. 192.
71 Л. Т. С о л о в ь е в а, Народы Грузии, p. 397.
72 T. D r a g a d z e, Rural families in Soviet Georgia: a case study in Ratcha province, p. 136-137.
73 Ibid., p. 140, 146.
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 Guest reception – be it women’s feasts or visits by relatives on 
a specifi c occasion – played an important role in Georgian society. 
The table set was a manifestation of hospitality to the visitors, a refl ec-
tion of the prestige, identity and moral values of the individual fam-
ily, and also a place where the large family would meet the rest of the 
world74. Georgian hospitality was refl ected in a number of gatherings of 
a similar kind, ranging from weddings and funerals even up to visits by 
a single guest, who was a good reason for setting up the table and offer-
ing a great variety of treats. In such cases, mutual support from women 
from different families ensured streamlined organisation of the feast: 
they would cook and set the table together, and would replace each 
other to be able to join the other guests at the table. Should any mar-
ried son leave his large family and live separately, women who lived in 
the neighbourhood could bring food to his family or come and help in 
cooking when many guests were expected, since they all understood the 
meaning of the work done together, of joint effort75. One of Dragadze’s 
respondents, a woman aged 79, described the separation of her large 
family to the researcher as follows “… On the last day, we, women, 
were cooking meat together and crying all the time… All women used 
to sleep together in one room, talking and crying half the night… The 
next day we took our belongings to our new houses, with a heavy heart. 
Of course, we will see each other, like before, but it will never be like 
before, when all lived together… I was feeding the poultry and doing 
the housework, and I had absolutely no one to talk to all day long. Lone-
liness is killing me.”76

 A number of strict rules applied to cooking in Georgian society, the 
principal rule being that food should be prepared at home. This was pos-
sibly the reason why the canteen system, which was being actively fos-
tered in Soviet times, had no chance of becoming entrenched in socialist 
Georgia, especially in small towns and villages, where a local resident 
ordering a proper three-dish lunch (as recommended by nutritional stand-
ards at that time) at a canteen was a rare view77. It was assumed that each 
family member always left the house with a full stomach, since this was 
the main task of the household, and more precisely, women in the large 
family. Men did not cook at home, except for those rare occasions where 
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74 Ibid., p. 97.
75 Ibid., p. 52.
76 Ibid., p. 53.
77 Ibid., p. 64.
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roasted meat dishes, mainly shashlyk, had to be prepared when guests ar-
rived. Men could also be found among restaurant workers, but they would 
also cook a limited array of dishes there, as well. 
 In addition to cooking, women in the large family also shared other 
housework, such as laundry and cleaning the house. The duties were al-
located between them depending on the woman’s age. Young unmarried 
girls were usually in charge of work which was considered light, such as 
sewing, taking care of the poultry and preparing vegetable and fruit for 
further processing. More mature women did the laundry, cleaned the fl oor 
and baked bread, which was considered harder work that required special 
skills. A young woman was allowed to do such work after the birth of 
her fi rst child. In turn, all other women from the large family would of-
fer help to a woman shortly after childbirth. This help was usually taking 
care that the child was not wet and the child’s clothes were washed78. It 
was quite usual for women who were complete strangers to help each 
other at maternity wards in cases when one of them was short of milk for 
breastfeeding. In such situations the woman who had milk would feed her 
neighbour’s child. After this, their children would remain milk brothers 
for the rest of their lives79. 
 For the avoidance of improper understanding of the Georgian fam-
ily, it needs to be noted that most family communes in villages of Soviet 
Georgia broke up already between the 1920s and 1930s. Before the 1926 
census, the average number of family members was 5 in the case of rural 
families and 3.5 in the case of urban families. More numerous families 
could be found in small and medium towns. Such families, in turn, were 
seen as more prosperous. It is worth noting that the family size would 
slightly grow in the republic over time. This was usually the effect of the 
increasing number of families formed by two or more married couples. 
According to data for 1979, the average size of such a family would vary 
from 3.7 to 5.1 people, while larger families would consist of 6 or 7 mem-
bers80. When the large family was broken up, the smaller families often 
built their houses close to one another, so that the relatives could help 
each other like before. 
 It may appear at fi rst sight that a similar picture illustrating the wom-
an’s position in Georgian society could be seen everywhere across the 
country, if regional differences are forgotten. It is also worth noting that, 
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78 Ibid., p. 84, 135.
79 Ibid., p. 116.
80 Л. Т. С о л о в ь е ва, Народы Грузии, p. 387-389.

Pro Georgia vol. 24.indd   199Pro Georgia vol. 24.indd   199 20-11-2014   13:49:0220-11-2014   13:49:02



200

in fact, most authors of the materials available to me failed to emphasise 
such regional distinctions, and mainly focused on the differences between 
rural and urban life. The only exception are the data concerning women 
in Adjara, the Muslim part of Georgia81. According to ethnographic ma-
terials, in this region women were actively engaged in fi eld labour, pre-
dominantly tobacco cultivation and processing, in the Soviet times. Since 
women spent almost the whole day outside their homes, working on the 
farm, girls as young as 5 would already start helping with the housekeep-
ing: they swept the fl oor, lit the fi re, carried water, took the livestock 
to nearby pastures and took care of younger children. At 11, girls were 
taught how to knit and weave, they already helped with fi eld labour and 
did the housekeeping work. Adult women would return home at around 
8 p.m. to bake corn bread, and go back to fi eld work again. They slept 
only 3 hours a day82. Women were exempted from physical labour only 
a few days preceding childbirth and could remain at home for 5 to 7 
days after childbirth but had to do the housekeeping83. Adjaran women 
started working in kolkhozes in the early 1930s. Local mullahs opposed 
that, and the state authorities had to do some explanatory work among 
them. In the early days, it was a common practice for women to record 
their workdays in kolkhozes for the benefi t of their husband or father84. 
Muslim women’s clubs were established in cities, such as Tbilisi, Batumi 
and Kobuleti, to work with such women, one of the goals being “combat-
ing the custom of wearing the chador”85. An All-Georgian Congress of 
Muslim Women was even held in 1929 in Batumi under the slogan “Off 
with Chador”. However, the government itself later noted some mistakes 
(“peregiby”) made during the campaign for the removal of chador86. A 
resident of a village in Kobuleti region described what he saw as follows 
“…They appointed a meeting in which all residents of the village were 
present, men and women alike… After the lecture, four women brought 
out their chadors and burnt them… Most women in Khutsubani have not 
worn chador since then at all, and only very old women cannot accept its 
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81 К. Д а н и л и н а, Изучение труда и быта аджарок, «Советская этнография» 1932, № 5-6, 
p. 228-231; М. Го ц и р и д з е, Женщины Аджарии в борьбе за построение социализма (1921-
1937), Тбилиси 1972; Л. Т. С о л о в ь е в а, Народы Грузии.
82 К. Д а н и л и н а, Изучение труда и быта аджарок, p. 228-229.
83 Ibid., p. 229.
84 М. Го ц и р и д з е, Женщины Аджарии в борьбе за построение социализма (1921-1937), p. 23.
85 Л. Т. С о л о в ь е в а, Народы Грузии, p. 393.
86 Л. Т. С о л о в ь е в а, Народы Грузии, p. 394; К. Д а н и л и н а, Изучение труда и быта 
аджарок, p. 228.
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absence”87. Neighbours would even not talk to some women in protest to 
their refusal to wear chador.
 So what was this ‘breakthrough’ moment which changed the woman’s 
situation in Georgian society in Soviet era? Did the essence of her duties 
change? Statistics from those times are only able to provide numerical 
data, which doubtlessly show a dramatic change as compared to previous 
indicators. However, it is interesting to understand how these ‘record-
breaking indicators’ were evaluated by Georgian men and women them-
selves. Some of the statements quoted in this text indeed mark some car-
dinal lifestyle changes. How did people evaluate these changes? 
 It is worth noting in the fi rst place that some changes in the well-
established lifestyle were seen in Georgian society when fi rst industrial 
enterprises appeared in the region, followed by urbanisation, already in 
the 19th century. The next coat of change began to be applied by the 
Soviet authorities. Informants of the ethnographers working at that time 
said that their living standards had improved primarily owing to the gen-
eral availability of industrial products which could be bought at afford-
able prices88. The role of money was also emphasised quite often, and 
the household, the signifi cance of which had increased even more in the 
analysed period, became the main source of access to the social benefi ts 
offered by the state89. The distribution of household duties depending on 
the sex did not undergo any major changes. However, some changes were 
seen in the woman’s position outside the home. Nevertheless, her roles 
at and outside the home were seen separately, and the external changing 
world was eagerly accepted by Georgian society and used for the benefi t 
of the individual people and their families90. The stability of male and 
female household duties in this case can be explained with the use of the 
‘gender display’ model which is widely applied in gender studies, where 
relations between family members are regulated by the symbolic mani-
festations of femininity and masculinity through strict separation of the 
roles in housework91, which was seen in Georgia both in the 19th century 
and in the Soviet era. 
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87 Л. Т. С о л о в ь е в а, Народы Грузии, p. 394.
88 T. D r a g a d z e, Rural families in Soviet Georgia: a case study in Ratcha province, p. 192.
89 Ibid., p. 193.
90 Ibid., p. 164. 
91 J.  B r i n e s, Economic dependency, Gender, and the Division of Labor at Home, «American 
journal of Sociology» November 1994, vol. 100, № 3, p. 652-688. 
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ON POLISH IDENTITY IN “IVERIA”

by Ketevan Mania
Tbilisi

 Nowadays, the decisive role of media in establishing cultural identity and 
their future development is far-known. Print media facilitates the establish-
ment of a network of readers society. So, Print media is both a refl ector and 
a catalyst of the process of nation-building.
 Several publications were dedicated to the role of the printing media in 
national consolidation process of Georgians by co-author Prof. M. Chkhart-
ishvili. Our common thesis was published as a book1. 
 The major Georgian printing agency in 19th century is the newspaper 
“Iveria” edited by I. Chavchavadze, which played the decisive role in forma-
tion of Georgians as a nation. The editor’s subject of critique together with 
the refl ection of our country’s social lifestyle also includes providing useful 
advices to the society on the example of foreign countries. The reason, Geor-
gian printing media mentioned examples of representatives of other “gen-
era2” (gvar-tomoba) is, that they wanted them to become role models  for 
Georgian “genera” (gvar-tomoba), in order to give Georgian society an 
opportunity express their purposes and directions, using these models. 
 That’s why in the “Iveria” an important attention was paid to international 
events3, including State issues, and it was considered to play an important role in 
the formation process of Georgian identity. The processes developed in Poland, 
takes important part in the media-agency. Specifi c literature included Polish na-
tional movement support and assistance publication analyses4, where the main 
attention was paid to objective factors and subjective ones were ignored. 

Pro Georgia, 2014, t. 24, s. 203-220

1 See, Coverage of the Process of the Georgian National Consolidation in Print Media Georgians as 
Readers of Iveria. Georgia, Tbilisi. Universal. 2011 (In Georgian). 
2 Term used by Ilia Chavchavadze and it should be meant ethnics based on blood kinship. (See, 
research by M. C h k h a r t i s h v i l i, K. M a n i a, p. 113).  
3 In above mentioned publcation we addressed international topics too.  
4 See, G. S a i t i d z e. Newspaper “Iveria” About Poland. Studies in Modern and Contemporary His-
tory. #2. 2010. pp. 107-123 (In Georgian). 
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 According to this, above mentioned research material discussion is 
provided by different methodological approach, namely in the scope of 
ethnosymbolic paradigm. The most important attention I pay to social 
perceptions, values, memories and symbols. 
  I’ll go to the analysis of the material.
 As it is known, language is one of the most important marker of iden-
tity. Language gives not only the achievement of the culture, but also 
opportunity of circulation of sentiments and ideology. Thus, language es-
tablishes facilitating situation for team homogeneous and exclusiveness5. 
According to this, it is very interesting to observe social perceptions of 
language issues in respect of history of identity research. 
 To this point, we fi nd an important correspondence dated back to 
1881, 5th addition of “Iveria”- internal discussions. In the correspond-
ence, a request from our deputies about Awards for convoy members is 
deeply discussed during Emperor’s crowning ceremony in St. Petersburg. 
Whereas, at this meeting Polish representatives demanded liberation of 
their language and establishment vernacular at courts and schools.

Our people wanted to take care of themselves and their friends, Polish – 
cared of society; our men asked for Awards for their relatives or friends 
from convoy, Polish demanded liberation of  their language and other 
rights for their country. All of a sudden, in the newspapers Polish depu-
ties said, we don’t understand Russian, because they knew that millions 
of people stood behind them and they were asked to establish vernacular 
at courts and schools; by the opinion they assumed that they didn’t know 
Russian, but we are sure, they know the language better than any of our 
deputies (1881, #5).

 Writes Ilia Chavchavadze with grief in his heart. This episode repre-
sents social perceptions. For Georgian society it is painful, that our depu-
ties didn’t demand the same as Polish did in St. Petersburg. 
 Media widely discussed the statement and its reasons of a deputy who 
disgraced Georgian unity. The announced reason of that unfortunate ac-
cident was the method of self-election of that deputy. This was the cir-
cumstance that differed Georgians from Poles, who were elected by the 
society. Media appeals society to participate in the change of self-election 

5 Special research was dedicated to this issue (See, M. C h k h a r t i s h v i l i, K. M a n i a. Linguistic 
Marker of Georgian Identity in Pre-modern Era and in Time of National Consolidation “language 
and culture”. Works. I. Kutaisi. 2010. pp. 472-483. In Georgian).
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rule, in order that our deputies wouldn’t proclamate disgraceful statements 
in future. 
 The purpose of the presented correspondence is, from one side as 
I mentioned above, to expose unworthy behaving and from the other side 
to call “Iveria” readers start taking care of reestablishing our national 
honor, humiliated by our friends, based on the accents that Polish depu-
ties announced about national issues. 
 Next issue I want to mention is one of the most important cultural 
element, characterized national identity - special respect of Polish people 
toward their traditions. 
 According to British researcher A. Smith, one of the founder of ethno-
symbolism, “national identity is inheritance values, symbols, memories, 
myths, traditions reproduction and reinterpretation which is typical for 
the nation, and self-identifi cation with these types and inheritance (to-
gether with its cultural elements)”6.
 Exactly, in the rubric Feuilleton7 there is one element – tradition – 
among those named cultural elements, which Polish people especially 
respect. In the rubric, based on Russian newspapers, there is a talk about 
how Russian and Polish society celebrated the Christmas. There is also 
a notice, that Russians didn’t follow their traditions, to feast and forget 
their old customs. Polish society’s dependence on their traditions is em-
phatically mentioned:

Polish doesn’t matter where he is, in his country or abroad, should follow 
his traditions, which he inherited from his ancestors, to meet the Christ-
mas holyday. The day before Christmas is very sacred and respectful 
day… customs are common for all Polish people. In the palaces of the 
rich Counts and Lords the rules about this day is the same as in the fami-
lies of poor peasants. The holyday is for everybody and everybody should 
celebrate it equally (1886, #7). 

 In the above discussed letters it is emphasized that cultural elements 
(language, tradition, and customs) of Polish identity show their durability 
in time, which is one of the most important factor for fi rmness of identity 
unity. 

6 Smith. Nationalism, theory, ideology, history. Translated from English into Georgian by Mariam 
C h k h a r t i s h v i l i. Tbilisi. 2004. p. 42.  
7 The author of the letter, pen name Khoneli (Ilia Bakhtadze). Analytical bibliography of Georgian 
newspapers. Volume III. I part. Tbilisi. Tsodna. 1963. 
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8 From the territories, which were under borders of Prussia and then Germany, after Poland kingdom 
was divided third time in 1795.  
9 Otto Eduard Leopold Bismarck was German statesman, fi rst Reich chancellor of Germany. On 
this position he unlimitedly reined Germany at least 20 years. After Wilhelm II became a Kaiser, 
Bismarck’s authority lowered. In connection to anti-social draft-law the confrontation between Kai-
ser and Bismarck resulted that Reich chancellor Bismarck left his position (in 1890, March) and the 
epoch of the “Iron Chancellor” ended.        

 According to Polish identity history, it is very interesting to represent 
the events of how Polish people were banished from Poznan and other 
historical territories8. The issue is discussed in the Parliament of Ger-
many. “Iveria” carefully observes the activity of the German Parliament 
and continuously provides its readers the information about discussions 
conducted in the Parliament. Delivery of that strong feeling of Nation-
ality, which Polish people had, had to give one of the biggest impulse 
for “Iveria” reader society on the way of establishing Georgian National 
Identity. At this time Georgian identity is in a big danger. Russian colo-
nialism is widely spread – freedom of speech is restricted (at that time 
Georgian newspaper “Droeba” was closed, censorial committee was care-
fully observing press activities), Georgian language is pursuit at schools, 
courts. Nation is on its way to degenerate. In this situation, discussions 
about Polish people banishing from their own territories and observing 
the processes should have big infl uence on Georgian indifferent society. 
It had to fi erce feeling of nationality and stipulate the united solidarity of 
maintaining originality. 
 That’s follow chronicle of the newspaper. In 1886 13th addition The 
Commander Letter announces the start of the German Parliament, about 
the terrible decision that Bismarck9 the “Iron Chancellor” made, and 
when the decision was made Bismarck didn’t attend the meeting. The 
deputies criticized his decision: 

Isn’t it true, that the state exists on benevolence of Bismarck? No, its 
power is its nation. The state is more powerful then Bismarck. We think 
differently about banishment of strangers. Our vision is the vision of cul-
ture, philanthropy and it stands above the politics. They say, banishment 
of Polish is necessary, in order to protect our nationality together with its 
innocence. Sorry? In the name of civilization, they are going to built fenc-
es between nations! This is barbarity. Our national superiority, our educa-
tion, our culture won’t tolerate their mistrustful and unfair behavior. 

 – Said Deputy Liebknecht (1886, #13). In his speech deputy Lieb-
knecht emphasizes the essential factor for the existence of state – politi-
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cal and juridical fundamentals. He says that, the support of the state is its 
nation, but not the “barbarian” politician - “Iron Chancellor”.
 This episode exactly proves that none of the empire intents can resist 
common legal rights of Polish identity on their own historical lands, and 
the order made by Bismarck toward Polish people only removes the fun-
damentals of the existence of German as a state. 
 Newspaper edition Number 22 Commander Letter tries to fi nd out 
causes of Bismarck politics. The letter pays attention to the events in Eu-
rope – East affairs, also the Austria’s statement about that Hungarians 
don’t want to be with Germany. This and other events that occurred in 
Europe didn’t guarantee peaceful life. The author indicates, that this was 
the situation that Bismarck wanted and was supporting to create tension, 
because he was sure, that harmony and unanimity of Europe was a threat 
for Germany (1886, #22). 
 Banishment of Polish people from Prussia by German Chancellor had 
a big international resonance. Not only Germany, but the whole Europe 
disliked barbarian internal politics of the “Iron Chancellor”. At this time, 
the study (from the newspapers) gives us information about Prussian Par-
liament dissatisfaction concerning Bismarck decision. Prussian Parlia-
ment strongly demanded from Bismarck to explain them the reason of his 
barbarian decision: 

 Poles are dangerous and it’s diffi cult to trust them – says Bismarck, 
he especially didn’t like Polish Nobility. Here are his words: Nobility 
with dawdlers, courtiers always, continuously leaded and supported in-
tents against all reigning … because of that – says Bismarck – my pure 
duty in front of my country is to weaken  Poles power in Prussia as much 
as it is possible. At this moment, time doesn’t give me permission to ban-
ish all Poles living in Prussia; that’s why I think my essential  obligation is 
to get rid of those Poles living in my country, who subordinate foreigners. 
But there comes time and I’ll try whole “expropriation” of them, banish 
all Poles from our country, who own lands, take their estates and give it to 
the state. 

 It is interesting to read Ilia Chavchavadze’s analyze about the fact:

“We used to say – father’s sin reaches to his son, - this is what it is, - Bis-
marck’s answer reminds me of a fable about a wolf and a lamb! -  A wolf 
wanted to eat a lamb and started analyzing its old debts… wouldn’t it be 
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better for Bismarck to say everything straight: Maybe Poles nowadays 
weren’t guilty, but …. It is my will and I’m doing it on my way. I like it 
this way. How is the lamb able to justify itself” (1886, #22). 

 The Commander Letter continuous its discussion. German Parliament 
confessed that it was barbarity, insolent of 19th century, defi ling of phi-
lanthropy and progress and it’s unforgivable. But even though, Bismarck 
did his in Prussia Landtag. On the second day he demanded a hundred 
million of marks, in order to make Poles or on their own sell their lands 
in Poznan, or Prussia could buy them and give it to Germans afterwards. 
It wasn’t enough for Bismarck, he attached everything whatever refl ected 
fewer originality of Polish people. He demanded to deprive senior church 
hierarchy of Poznan from Poles and to deliver it to Germans. From the 
very start, Poznan’s archbishop position was occupied by Poles. The last 
archbishop of Poznan was Cardinal Count Ledukhovski10, which showed 
his resistance against Bismarck so called “May laws in 1873”. Because 
of that, Bismarck forced him to resign from archbishop position and leave 
Germany. From that time Poznan was without its archbishop. Bismarck 
tried to appoint his candidate as an archbishop, but the Pope didn’t agree. 
Bismarck tried a lot, but couldn’t persuade the Pope to appoint German 
archbishop on the position. Finally, in order to please the Pope he decided 
to try something different. He invited the Pope as a mediator to discuss 
the confl ict between Germany and Esfahan about the Caroline Islands. 
When the event was over, he asked the Pope to decide the issue about 
archbishop of Poznan. So the issue was decided as Bismarck intended – 
Poznan archbishop was appointed not Pole but German11. 

The news was very disappointed for Poles. “With a heartache, but still 
with proper patience we will obey it, whatever the Pope wishes”, say the 
newspapers of Poland (1886, #26). 

 The same rubric of the next number announces what happened after 
Bismarck’s barbarian decision. The newspaper pays attention to the hor-
rible continuity of that fact – Germans want to Germanize Slav people 
everywhere, wherever it is possible, whatever Bismarck does in Poznan 

10 Cardinal Mechislav Ledukhovski was an archbishop of Gniezno and Poznan from 8th of January 
1866 till 2nd of Fabruary 1886
11 Since 2nd of Fabruary 1886 till 30th of May 1890 the archbishop of Gniezno and Poznan was 
appointed Julius Dinder.  
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same do Austrian Germans to Germanize other Poles. This is a note of 
a woman Novikov, who writes in a newspaper “Pall Mall Gazette”. 

As it is said, some troubles are for good. This is what we can say about 
Poles and Slav people banished from Europe by Germans. Until now, 
Poles hated us very much, but now they are coming closer and closer to 
us, as they are offended by Germans and they ask for friendship now. Lit-
tle by little Pole Patriots believe that real patriotism is to become friends 
and ally with Russia. Recently appeared, enemy of Russia Tchaikovsky 
(Sadiq Pasha) with great enthusiasm was announcing that idea, they said 
he was a Pole emigrant. 
We should hope, not only Poles will be horrifi ed, but other Slavic nations 
too, when they hear the news about Poznan. As Prussia acts in Poznan, so 
does Austria in Balkan Peninsula; In Vienna, they don’t think to spread 
Slavs, but are trying to Germanize and fl eece them in favor the Teutons 
(1886, #27). 

 Russia explains the developed events to its own favor and hopes that, 
austere policy of Germany will not only create unity of Poles, but will 
unify all Slavic nations. The current situation makes Poles closer to Rus-
sia and they will become friends. 
 Sometimes enemy is better than your friend: He makes you think 
about your weaknesses – says the digest, which also brings a notice by 
Vienna correspondent, from newspaper „Русскыи Курьерь“about a fact, 
how Bismarck’s speech helped Austrian Poles. 

Austrian Poles and in generally the Slavs do not dream as pleasant as 
before; they do not hope as if strengthening of Germany could assist and 
create opportunities for Slavs to gain their freedom. Bismarck’s injustice 
and violence toward Poles came like a thunder for Austrian Slavs. At that 
moment they realized that Bismarck’s and Slavs thoughts were very far 
away from each other; they became assured that there was nothing in 
common between Slavs liberation and strengthening of Germany; they 
became aware that these two historical directions have a big distance be-
tween each other – a huge discord, and it can’t be destroyed by a govern-
ment and nor diplomacy…

 It’s a long time since Austrian Poles and in generally Slavs should 
think in that way, so how it is possible: Peter isn’t good, let’s address to 
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Ivan, but Ivan became worse than Peter, now we should beg for Theodor! 
Neither Peter, Ivan nor Theodor will put himself in a trouble for others! 
They won’t support other in their activities... (1886, #31)
 It’s very interesting to pay attention to an annexed analysis. “We must 
be the owners of ourselves” – we have to think and care of it. The episode 
has to raise the same thoughts among Georgian readers. 
 As A. Smith says, nations have sacral basics. One of the sources of sac-
ralization is feeling of homeland, as a sacred land, which is connected to 
common fate, heroes of the country, who were scarifi ed for their country 
and those ritual activating of remembrance in the consciousness of unity 
members is the only concern of the nationalist Leaders. In the process of 
unity nationalism, territorialize of pure remembering and establishment 
of heroic historical ethno-landscape take place (Smith, 2003: 161-165). 
The discussion about barbarian decision which Germany made in the 19th 
century still continues in the rubric of the essay, but at this time the atten-
tion is paid to territorial dependence of identity: 

Is not it strange, says the newspaper “Новости”, that one day the State 
will recognize the whole nation as a team of robbers, will appoint a hor-
rible, cruel punishment and kick everybody from the country. The means 
Bismarck is intended to use – to Germanize the Eastern part of Prussia 
- is also strange. Until now if any subordinated person was accused in 
a crime against the state and the case was proved, in accordance with the 
state rules, his lands were confi scated. But now, as it seems noble Bis-
marck is going to enact a new law. According to this new law, the lands 
can be confi scated from anybody if a person is considered dubious and 
hard to trust. In his famous speech, Bismarck obviously expressed: I have 
full rights to confi scate lands from Poles and give them to new Germans. 
Certainly, Bismarck wouldn’t do such a big injustice, like paying valuable 
amount of money to the Lords of those lands. But here is one obstacle. It 
is doubtful, that Poles – the landowners – will agree to leave the lands of 
their ancestors on their own will, the places which will remind them about 
homeland, their ancestors, their youth and happiness of their children. So 
what Bismarck can do: Expelling them from their own lands, using police 
and gendarmerie? 

 What did Poles do wrong and what is the reason they are treated so unfor-
givable? Hey, reader, don’t ask me the reason – it’s enough, Bismarck wishes 
it. Poles are guilty because they were not born as Germans (1886, #32). 
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 Russian newspaper obviously indicated the fact that Poles are very de-
pendable to their homelands. Their historical land, which was the unique 
store of remembrance of their ancestors, saints, heroes, was under appro-
priation from “strange/other” identity. The newspaper hopes that Poles 
won’t compromise their homelands easily – the lands inherited from their 
ancestors. Russia also had the same interest recently. But it failed. And 
now as Bismarck tries to vanish everything, Russian newspapers obvi-
ously express their ideas. Number 34th essay rubric pays attention to the 
Russian newspaper “Московския Ведомости” – if it was all the same 
for Bismarck where Pole land lords would go and spend their money, 
benefi ted from their lands, it was also the same for Russia too. Who itself 
tried to establish its power here. But as we fi nd out through the rubric, 
nothing came out from the affair: 

After 1863 uprisings, we also tried for Russia to buy Poles lands, but the 
attempt cost us dearly. Still, nothing could come from that attempt. Very 
few of land lords settled down in new estates, and most of them didn’t even 
looked at their lands since then. We paid a lot for the fame, but nothing 
came out of it. Now nothing is left from Russian landowners in Poland: 
It is doubtless, that all the lands will come to Pole land lords’ ownership, 
which settled from Prussia. Is it desirable for us? When the Minister of 
Prussia Puttkamer interceded the intent and actions of the government, he 
also said that it would be necessary and useful for us to inhabit the Vistula 
banks by Germans. What the Minister wanted to say is all the same for us; 
because Germans strengthening at Vistula banks is a matter to be thought 
about; and Russians settlement and their strengthening in this area is not 
only “useful” but “necessary” too. The reason is the same, as Prussia is 
trying to inhabit these territories by Germans: the banks of the river must 
be connected, unifi ed to the middle part. This is what the state’s solidity 
and endurance stands for. The state won’t stand having foreigners at its 
borders and especially those who are hostiles (1886, #34).  

 The idea of the newspaper is clear. It unequivocally says, that the lands 
Bismarck is trying to get, is the historical heritage of Poles and “foreign-
ers” can’t inhabit them, because historical lands of identity represents 
sacral place, with common values, symbols, traditions, which intensifi es 
and fl ares internal-team sentiments of identity; It is true that the support 
provided in the episode is connected to the Imperial Intents, but one thing 
is clear “the state won’t stand others on its borders”. The idea is turn-
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ing fi rmer by the publication of foreign rubric about Germany, which 
announces that all social class representatives – landlords, merchants, 
manufacturers, factory-owners - are gathered and have decided: 

Since today, don’t buy anything from Germany and don’t touch any prod-
ucts manufactured in Germany. From Warsaw all hotels, coffee-shops 
took and sent back all Kladderadatsch issues back to the editorial offi ce. 
And they also wrote: Don’t send your magazines anymore and the money 
we sent for the ordering, leave them as a present. 

 Kladderadatsch, which Poles protest very much, is a German-language 
magazine and always writes negative things about Poles. Besides the pro-
test, the famous Pole writer Milkovsky, who published his essays by the 
pen-name “Iojha” and was in Switzerland at that time, wrote to Bismarck 
because of Poles’ banishment. The letter consisted of legal documenta-
tions and the truth was like” cutting better then a sharp sword” (1886, 
#33). 
 The 37th issue - rubric abroad - clearly represents media participation 
in the common mobilization-rallying process. According to the rubric, 
in the Austria Reichstag deputy house Germans disliked the fact about 
Bismarck that he was mentioned in an inaccurate way and condemned 
Austrian government, because they liked everything Polish very much. 
Deputy Kronavetter made a very critical speech against Polish govern-
ment: 

I’m very sorry that the government lets all Pole newspapers use all neg-
ative words toward Bismarck. To prove this, he used newspaper “Dzien-
nik polski”, where Pole writer Lis wrote about Bismarck as if he “gets 
drunk so bad that loses his mind”. The president of the house said to 
prohibit the edition. This lie is for self- justifi cation – replied contrary 
deputy (1886, #37). 

 
 As it seems from the material, the media is very active. Media spreads 
ideals of liberty, which brings fear somehow among Bismarck support-
ers. 
 “Iveria” also represents a discussion about how to end up if the worst 
comes to the worst, the situation Poles are in now. What means should 
mankind create to survive small nations from the results caused by politi-
cal barbarism? 
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 About this issue, according to the rubric of the essay, newspapers ex-
pressed an unambiguous concept – political barbarity must be ended im-
mediately. The Russian newspaper “Русскый Курьерь” named the prob-
lem to be solved at the European countries congress. 

…. Congress should identify, that everybody – is it a nation, or an 
individual, - must have a right to settle down where he/she wants, 
desires, from one country to another, also this is the right given 
from God to every human being to stay and live without fear in his/
her homeland (1886, #157). 

 While European congress decided and conducted a discussion about 
the issue, Bismarck was in a hurry to fulfi ll his desire, which was a big 
danger for Pole identity. In the situation, the best solution for Pole nation 
was their awaking up and mobilization. In this point, the important role 
was up to those social members who thought socially about the situation. 
Pole nation didn’t hesitate and noble representative from their own class-
es mobilized powerful social unity against Bismarck barbarian politics. 
People clearly felt the big danger and actively took part in arranging the 
issue. In 1889 # 231 edition Feuilleton12 paid Georgians attention to this 
fact. 

Pole society felt that if in Poznan there won’t be any mentions about Pole 
people it is the very moment, because Germans start to buy their lands. 

 As I’ve mentioned above, fear and will caused common mobilization 
in Pole society. The initiator of this action for Poles became a widowed 
woman, who sold half of her poor state and gave money to Pole peasants 
“As Bismarck wants to give the lands to peasants, let Pole peasants buy 
Pole landlords’ lands but not German peasants”. This noble example oc-
cupied whole Poland. In Poznan or other places, women or men equally 
were involved in this patriotic event collected several millions in that way. 
Basically, collected money was a donation from poor people. Europe was 
astonished. It was also very amazing, how the poor people could gather 
such a big amount of money, “donation came from all Pole people as a 
fl ow, storm” – says the letter. Here come the social perceptions – common 

12 The author of the letter is Sano by pseudonym (Stephane Chrelashvili). Analytical bibliography of 
Georgian newspapers. Volume III. Section I. Tbilisi. 1963. 
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13 The author by pseudonym A. Proneli (Aleqsandre Kipshidze), Analytical bibliography of Geor-
gian newspapers. Volume III. Section I. Tbilisi: Tsodna. 1963 
14 In 1821 the Pope of Rome Pius VII unifi ed arch-eparchy of Gniezno and Poznan and created arch-
eparchy of Gniezno-Poznan.  

identifi cation of Poles pain identity caused pausing of barbarian desire 
and Bismarck’s decision became big happiness for an advanced society. 

The happiness is that the land goes from one hand, who doesn’t know 
how to use it to another, who beautifully understands its worth and value 
and if he/she touches it once will not ever let it go and won’t surrender, 
will die and never give up his/her land. 

 The letter is highly signifi cant in connection to identify identity is-
sues. Here the issues like national, gender, social, economics, territorial 
identity are united. The action is led by woman with remarkable initia-
tive. In the initiative promoted representatives role and importance of the 
society are prioritized in connection with continuing of identity existence. 
Among of those promoted persons there is a Pole widowed woman, who 
plays a big role in surviving Pole identity in Poznan. The fear of the fact 
that they didn’t want to give their historical lands – Pole landlords estates 
- to other identity social category peasants, like Germans, will wake up 
promoted representatives of the society (1889, #231). 
 As in 1890 Bismarck’s “Iron Politics” ended up and Bismarck him-
self retired from the government authorities, as soon as he left, internal 
politics had changed towards Poles. The Commander Letter13 announc-
es the change of dependence of the government toward Poles. Now 
Poles were not oppressed as before but were trying to gain their trust. 
It was especially expressed when an archbishop of Poznan and Gniezno 
was appointed Pole origin Prelat Stablevsky14. Position of archbishop 
was very important during Poland liberation, when country didn’t have 
temporary King, he offi ciated his duties. That’s why the position was 
very important. 
 In the letter Stablevsky is characterized as a Russian hater and foe. 
Prelat Stablevsky said very critical speech at archbishop meeting in 
Torne. He mentioned Russia with big hatred and told his listeners how 
dangerous was this powerful state for the European culture. 

“Russian is dangerous as much as its desire is to conquer the whole coun-
try. If the furious storm comes from the East, it will bring all the disaster 
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to Europe. At that unfortunate time we must stand for the West, we Poles 
are Christians, our soul and blood belongs to the West, and the faith uni-
fi es us” (1892, #9). 

 After appointing the Pole origin archbishop of Gniezno-Poznan, the 
next step was a request of conducting juridical and studying processes 
at Courts and schools in Polish language (1893, #179). Parents made 
a request to Minister of Prussia general education Count Sedlitz about 
teaching their children native language at school stations. While planning 
curriculum Sedlitz considered parents’ request, and because of that he 
was criticized by the deputies during discussion the law.  
 Sedlitz made a very noteworthy speech. He mentioned, that the gov-
ernment of Prussia never made Poles (even at Bismarck time) to forget 
their native language, and the attitude resulted that Poles showed in-
terest of studying German language and literature, which brought big 
benefi t in connection to the improvement of the economical situation. 
In Poznan people talked in two languages – Polish and German. Ac-
cording to Sedlitz directives, knowledge of both languages could bring 
economical success to Poles and Germans too, and Germans didn’t feel 
the sense of it and couldn’t handle with trade and small industry. And 
in the trade and small industry wins the person who is better familiar 
with demands of life. So in this case, Poles won Germans and Sedlitz 
appealed deputies to think about the issue during discussion the project. 
(1892, #42). 
 A letter about German in Rubric of Abroad describes activation of 
Poles’ national movement. The letter provides us examples of great 
national movement, among which there is a very noteworthy point, a 
decision about the support establishing the University - made during 
Catholic meeting. Also, priests’ preaching about getting Polish educa-
tion in Polish language; Assistance at high-Silesia master’s seminar-
ies, preparation of Polish speaker teachers to send them to German-
ized Ermland; according to archbishop Osthile’s statement teaching 
Holy Scriptures in Polish language; activities about returning back 
old self names – changing German names into Polish (for example Er-
zits is still Ezich, Gurtbon – Gurton and so on); Poles protest against 
the commission membership of the exhibition took place in Poznan, 
in which German colonization commission chairperson participated, 
Wittenberg; Polish main newspapers appeal about speaking only in 
Polish.
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 At all industrial places, inns and markets, also at restaurants let eve-
rybody speak Polish. The places where people don’t speak Polish don’t 
go and don’t buy anything there. In a word, Poles want to unify Germans’ 
trading in Poznan. Establish Polish teachers’ societies to train and con-
solidate Polish national strength. In generally, Poles try hard to get back 
to those places where Germans and Poles live together, and if it will be 
possible to become those German countries Polish (1894, # 127). 

 As we see, with special accents, the reader’s attention is paid to the 
Poles’ cultural elements. The fi rst and very important thing they talk 
about is the assistance in establishing the University. Introduction of the 
University education has a very big importance in the history of the iden-
tity. High education creates educated class of the society – intelligentsia. 
According to the special literature, intelligentsia plays decisive role in the 
national movement. Establishment of Pole teachers’ society also served 
the raising of social level of education. As I’ve mentioned above, one 
of the markers of identity is a care of the native language. This was the 
point of conducting active propaganda in the society about necessity of 
providing studying process in native language: Clerics were preaching 
to conduct studying process in native language; printing media also ap-
pealed society to talk in Polish. It is also an important fact, that Pole start 
thinking about to bring old names back, which helped the process of iden-
tifying historical territories of identity. 
 In formation of identity point of view one of the main issue is the 
topic of famous patriots. It is not a coincidence, that “Iveria” publishes 
telephone letter about erecting Adam Mitskevich monument, which is a 
national public fi gure for Poles in the point of his whole life and creativ-
ity. In the letter Pole Philosopher Piotr Chmielowski’s idea clearly repre-
sented his public values towards his nation. 

This was the dignity of the greatest poet, genius, born by Poland: As a 
man, he was defectless, patient and unbending; as a patriot, he loved his 
country unlimitedly and always prioritized social activities towards his 
personal interests; as a poet he felt and draw our country nature, character, 
point of view, direction, feelings-sorrow the best of all, the subject of his 
enthusiasm was not the thing which were temporary and changing, but the 
things which were stronger, whose roots had been strengthened into pow-
erful nations and peoples grounds; it makes him always awaking and con-
tinuously moves his quickened heart beating, he created and encouraged 
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the whole legion of writers following his path; he introduced the society 
power of our poetic works; he loved and sacrifi ced himself for millions of 
people and because of that these millions of people not only worship, but 
their love is inexpressible towards Adam Mitskevich (1898, #276). 

 Using these examples, media agency tried to unify all “single stand-
ing persons” of the society and by representing foreign patriots’ national 
achievements, supports creation of self defending among Georgian read-
ers. 
 In the above discussed publication I mentioned, that Bismarck’s desire 
didn’t have any results. It was not an easy job to Germanize Poles. Mon-
ey and power was not enough for de-nationalization. It made Germans 
very furious and as we see through 1901 # 177 rubric – Feuilleton15, 
a new stage of Pole banishment had started. They started arresting Poles 
accusing them in betrayal and separatism. The example of it is named 
a case discussion of Pole pupils at Torun court. The pupils (from Chelm-
no, Brodnica, Torun public schools) were accused in relationship with 
political societies like “Unity” and “Connection”. According to the inves-
tigation, pupils studied Polish literature at the meetings of “Connection”. 
Prussians insisted that pupils’ occupation was not literature, but politics 
and they tried to raise national self-awareness among pupils. Using this 
method of punishment, certainly Germany couldn’t get its desired results; 
conversely it supported strengthening of national activities/movements. 
The letter also mentions the situation happened in one of the school last 
year16 (1901, #177). German government prohibited teaching the Holy 
Scriptures in Polish language at Poznan schools17 and it caused one of the 
schools pupil’s protests. Children were terribly punished. Mothers (200 
mothers) ran into the building and caused a big mass. Mothers were pun-
ished too, causing disorder and raising hands against Germans, they were 
judged and arrested (1901, #251). 
 This year 206th number Feuilleton (author signs by pseudonymous 
I.A – Dze// Ilia Bakhtadze) announces the fact about Polish youth punish-
ment. As the letters says, 80 pupils of 180 were released, because they 
didn’t fi nd anything to blame them in. All accused pupils said the same 
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15 The author by pseudonym I. A - Dze (Agladze Ilia), Analytical bibliography of Georgian newspa-
pers. Volume 5. Section I. Tbilisi: Tsodna. 1967
16 In 1900 mothers excite, caused by fl ogging their children bitterly.    
17 In 1900 Germany prohibited studying the Holy Scriptures in Polish language at schools in 
Poznan. 
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reasons – we were gathering in the forest to read Polish literature and 
study the history of our country, because these subjects are forbidden to 
teach at school (1901, #206). 
 251st number Feuilleton (author is by pseudonymous I.A – Dze// Ilia 
Bakhtadze) still pays attention to the strong banishment of Polish people. 
The demand of German government – to leave alone national language, 
forget history, literature, art and become Germans – made Polish people 
protest more and more furious. Who didn’t obey the rules, was arrested. 
At that time in Poznan there was a trial about arrested students, who were 
accused in secret union (1901, #251). Facts of Polish people banishment 
in Germany caused a big outrage among the Poles living in Austria and 
Russia. In Austria and Warsaw Poles conducted demonstrations. Sienkie-
wicz18 bitterly criticized German colonial politics and he appealed soci-
ety to collect money for those Polish people who were victims of German 
politics. They collected certain amount of money (100000 rubles). Mostly 
Germans were angry because of the Poles solidity and obstinacy. Indeed, 
their solidity was astonishing. Neither “Colonization Commission” nor 
prohibition of national language and changing names of the places (They 
changed names of the cities and villages a lot, and called them, for ex-
ample Bismarck’s village, Moltke town, and Wilhelm borough) could 
weaken solidity of Polish nation. A big puzzle broke at Germany on be-
half of Poles. The German newspaper “Alldeutscher Blätter” advises the 
government to use the extreme means in order to weaken Poles solidity.

1. All Polish newspapers, printed in Prussia must be prohibited. 
2. Prohibit printing all Polish books. 
3. The Post offi ce must be prohibited to bring all kinds of Polish 

newspapers, journals and books, printed outside of Prussia. 
4. Poles must be prohibited to buy the places where Germans live. 
5. It must be prohibited to talk in Polish at all social facilities. 
6. Priests must be prohibited to preach in Polish. 
7. Children, who wouldn’t like to speak German at the Holy Scrip-

tures lessons, they will be send to reformatory facilities by force 
(1901, #272). 

KETEVAN  MANIA

18 Henryk Sienkiewicz – famous Pole writer. Period of activity 1846-1905. At the end of 1914 Sienk-
iewicz published an appeal to all people, describing tragic fate of those Poles, being under subordina-
tion of different States, which also fought to each other in the armies of three different countries. The 
appeal was translated into Georgian and printed in the newspaper “Temi” in 1925, 30th of March, 
with the title “Mourning of Poland”.    
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 After schools, they start chasing Poles at the universities. (Rubric 
abroad, Germany) The board of Charlottenburg high technology school 
makes decision dismiss those students, who are not under subordination 
of Prussia and they are given three days to leave Prussia. The reason 
of this fact, was named their relationship with secret society. The same 
reason was when they released students from Hanover (1902, #61). 
 I represented discussion of several correspondences about the is-
sues connected to Poles banishment from Poznan. At this time rubric 
abroad touches activities of special commission, which was created 
to buy Poles lands and settle Germans there afterwards. During the 
discussion concerning the budget, Polish deputies expressed their out-
rage about violation Poles constitutional rights. Brodnizk, Modersk 
and professor Shredder and priest Neibauer talked about the issue. 
Brodnizk speech is very noteworthy: 

You can be crueler, ruder to Poles, but you can never take love of our 
country, homeland and language from our hearts (1902, #86). 

 Here, once again is underlined that homeland and language is the pur-
est and untouchable elements of identity. 
 It is diffi cult in the format of an article to analyze numerous amount 
of the material, published on the papers of the newspaper “Iveria” edited 
by I. Chavchavadze. I tried to represent the letter analyze of the history 
of Polish identity on the fundamentals of the West methodological ap-
proaches. Above discussed material gives quite an interesting result. The 
special accents are paid to the following aspects:  

• Linguistic issues – freedom of language, establishing their own 
national language at courts and schools. 

• Traditions and Poles special respect towards this cultural aspect. 
• National patriotism. Above discussed material proves, that none 

of the Imperial intents can stand in front of having common ju-
ridical rights of Polish identity on own historical homelands; 
territories that Imperial State intended to occupy, is a historical 
property of Poles and “foreigners” can’t settle there, because ac-
cording to the common views, historical territory of the identity 
is sacral place with its values, symbols, traditions. Patriotic unity 
establishes. 

• On the roles and the meanings of promoted representatives of the 
society in connection with continuous of identity existence. 

ON POLISH IDENTITY IN “IVERIA”
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• Media activities, as a mean of spreading ideals of liberation among 
people. 

 “Iveria” giving the examples of others, in this case representing exam-
ples of national movement of Polish identity to Georgian readers’, sup-
ported strengthening the process of internal team- sentiments on the way 
of forming Georgian unity.        

KETEVAN  MANIA
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THE VISION OF INTEGRATED MAN IN THE HOMILIES OF
ST.GRIGOL PERADZE - MARTYR AT AUSCHWITZ

by Artur Aleksiejuk
Warsaw

 The fi gure of St. Grigol Peradze, Arichmandrite (1899-1942) is most 
often associated with his important academic achievements in the fi eld of 
history.1 He was an outstanding expert of Old Georgian and early Christian 
literature, historian specializing in the Church history and the history of 
Georgian monasticism, Patristics lecturer at the School of Orthodox The-
ology at the University of Warsaw from 1933 to 1939, polyglot and poet; 
however, he never considered himself as a theologian. He wrote of him-
self: „In fact, I am not a theologian.  I have never focused on studies that 
were strictly theological. I studied Dogmatics only because I had to pass an 
exam. In addition, the problems of the confl ict of the Christian worldview 
with other religious and modern spiritual movements – defi ned as apolo-
getics – were never close to me. I never felt great affection for Systematic 
Theology”.2
 Actually, Grigol Peradze never wrote a strictly theological tract. This 
does not mean, however that his work lacks theological value. His homilies 
and poetic work were saturated in a particular way with theology.  The 
academic initiatives that the Archimandrite undertook also witness to his 
great engagement in striving to reveal truth, which is the calling and task 
of every theologian.  Discovering historical truth and preaching God’s truth 

Pro Georgia, 2014, t. 24, s. 221-233

1 See. Żywot świętego ojca naszego kapłana-męczennika archimandryty Grzegorza Peradze [The 
Life of Our Father Among the Saints Archimandrite Grigol Peradze, Priest and Martyr] In “Pro 
Georgia”, no. 14 (2006), pp. 5-20. Since 2010, The Department of Eastern European Studies of the 
University of Warsaw has published Selected Works (Dzieła zebrane) of St. Grigol Peradze, aca-
demic editing by Fr. Henryk Paprocki (G. P e r a d z e, Dzieła zebrane (academic editor Fr. Henryk 
Paprocki), v. 1-3, Department of Eastern European Studies of the University of Warsaw, Warsaw 
2010-2012). To present, three volumes have been published.  Two further volumes are in preparation, 
including juvenilia.
2 Grigol P e r a d z e, W służbie kultury gruzińskiej [In Service to the Georgian Culture], In Dzieła 
zebrane [Selected Works], v. 1, p. 52.
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about humankind are closely connected themes in the work of the Georgian 
martyr of Auschwitz.  They are an example of the phenomenal ability to 
listen attentively to both the echo of historical events and also discerning 
God’s voice present in human hearts3.  Of key importance here is the vi-
sion of man, who becomes an integrated human only when he fulfi lls God’s 
calling in his life. Only such a person can become „a peacemaker” (see 
Mt. 5:9)4, a witness of Christ’s Gospel, who brings peace to all.

Integrated Man in the Homilies of St. Grigol Peradze
 St. Grigol’s refl ections on man, the sense, purpose and means of human 
existence are found in his various works. They are most often found in The 
Commentary to the Lord’s Prayer entitled The Sense of True Citizenship5. 
The Commentary is a collection of eleven homilies delivered by the Geor-
gian Archimandrite on various occasions between 1932-1933.  Many of the 
theological and anthropological themes found there have already been indi-
cated in his earlier Homily, which was preached on May 31, 1931 in Paris 
at the fi rst Liturgy he celebrated in the Georgian language.6 One could risk 
stating that the Parisian Homily was a specifi c manifestation of St. Grigol’s 
academic and pastoral activity.  He remained faithful to the priorities out-
lined in the homily up to his death in Auschwitz. It is also possible to fi nd 
several interesting and inspiring themes about man in a homily dedicated to 
the memory of Shota Rustaveli, the great Georgian medieval poet, which 
was delivered on the Cathedral of St. Mary Magdalene in Warsaw on De-
cember 11, 1937, on the occasion of the 750th anniversary of the writing of 
the poem entitled The Knight in the Panther’s Skin.7 One should also draw 
attention to The Homily for Christmas Day, because the homilist himself 
states – „in its centre is found not man, not human life, but Christ himself”,8 
in other words, the Incarnation of the Son of God, which begins a new era 
of human history and also a new era for the life of humankind.9  

3 Compare Żywot świętego…, ibid. pp. 10-11.
4 All biblical quotations are taken from the Revised Standard Version.
5 See Grigol P e r a d z e, Sens prawdziwego obywatelstwa [The Meaning of True Citizenship] 
In Dzieła zebrane [Selected Works], v. 3, pp. 193-228.
6 See Grigol P e r a d z e, Kazanie wygłoszone w Paryżu podczas pierwszej liturgii w języku gruzińskim 
[Homily preached at the First Liturgy Served in the Georgian Language in Paris] (May 31, 1931) 
in G. P e r a d z e, Dzieła zebrane, vol. 3, pp. 187-191.
7 See Grigol P e r a d z e, Kim jest dla nas Szota Rustaweli [Who Shota Rustaveli  Is For Us] In Dzieła 
zebrane [Selected Works], v. 3, pp. 151-152.
8 G. P e r a d z e, Kazanie na Święto Bożego Narodzenia,. Grigol P e r a d z e, Kazanie na Święto 
Bożego Narodzenia [Homily for Christmas Day], in G. P e r a d z e, Dzieła zebrane, t. 3, p. 229.
9 Ibid. 

Pro Georgia vol. 24.indd   222Pro Georgia vol. 24.indd   222 20-11-2014   13:49:0220-11-2014   13:49:02



223HOMILIES OF ST.GRIGOL PERADZE

 It is worth noting that St. Grigol Peradze’s refl ections about the human 
person are not systematic in nature. They rather refl ect the character of 
Orthodox anthropology which is unwilling to view man in a fragmented 
manner. „In Orthodox understanding – states Fr. Henryk Paprocki – the 
task of anthropology is not to defend man and his dignity. The problem of 
man plays a central role in the consciousness of our era, however, Ortho-
doxy does not strive to obtain a uniform solution to this problem”.10 Grigol 
Peradze also does not strive for such a solution. His refl ections refer to the 
personal humanitas of man, that is the holistic view of mankind, created 
in the image and likeness of God „with soul and body, mind and will, able 
to make conscious choices and exceed his own nature, in order to unite 
himself with God”.11 This humanitas manifests itself in the daily decisions 
people make in their personal, family and professional lives. Man – as 
Nikolai Berdyaev claimed – can not obtain salvation alone.12 The space 
in which the human icon aspires to its Archetype is also communal: in the 
Church, society and nation. In order for this to be possible, one must learn 
to „recognize the mystery of God in the face of his neighbour”.13 St. Grigol 
spoke of a similar program of action as a priest and pastor and program of 
teaching of „recognizing the mystery of God in the face of others”, in the 
above mentioned Homilies given in Paris. This idea was also developed in 
the Commentary to the Lord’s Prayer.  It is nothing more than a building an 
integrated man, in other words a man desiring to realize the ideal of salva-
tion and the bringing peace of his calling to be human and divine.
 In the fi rst sentences of the Homilies, while making reference to a series 
of homilies about the Lord’s Prayer, Archimandrite Grigol states, „The sub-
ject of the previous homilies was man, the characteristics of his life, which, 
although it wasn’t and is not inhumane, it nevertheless was not Christian, 
in other words that, which the Saviour indicates to us, His Gospel and Holy 
Church.  Also, for this reason, such human life did not bear fruit, dignity 
and eternal life, it therefore did not have a strong foundation.  I attempted 
to show before your eyes the life of such a man, not in a theoretical man-

10 H. P a p r o c k i, Prawosławna koncepcja człowieka [The Orthodox Concept of Man], Elpis 6 no. 
9-10 (2004), p. 27.
11 Ibid.
12 „Спасаться нельзя в одиночку, невозможно изолированное спасение. Спасаться можно 
только с ближним, с другими людьми и миром.” (M. Б е р д я е в Дух и реальность. Основы 
богочеловеческой духовности, глава I, 1, in http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/ 
Accessed April 25, 2013.
13 O. C l e m e n t, Trzy modlitwy [Three Prayers] trans. K. Łukowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 
1997, pp. 18.
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14 Ibid.
15 See. T e r t u l i a n, Apologetyk [Apologetic] XVII, 6, trans. J. Sajdak, POK, vol.. XX, Księgarnia 
Akademicka, Poznań 1947, p. 79.
16 Grigol P e r a d z e, Kazanie wygłoszone w Paryżu [Homily Given in Paris], pp. 188-189.
17 Grigol P e r a d z e, Kazanie na Święto Bożego Narodzenia [Homily for Christmas Day], p. 229.

ner, but on the basis of clear examples.  I’ve only said that, which could 
fi nd an echo in your soul or life”.14 Although the words cited above were 
directed to Georgians living in emigration in France in the mid 1930’s, the 
Archimandrite’s diagnosis is universal in character and applies to the spir-
itual condition of modern man.  The statement that human life, although 
it cannot be called inhumane, and at the same time, does not deserve to be 
called Christian, sounds alarming.  As Tertullian wrote, „Since every soul 
is Christian in its nature”15, then those, who are called Christian, but do 
not live in a Christian manner, commits auto-destruction. „ If a kingdom is 
divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided 
against itself, that house will not be able to stand” (Mk 3:24-25).
 When preaching about integrated man, Archimadrite Peradze states 
above all that human activity bears fruit only when they are established on 
the fi rm foundation on which our whole humanity is built.  Integrated man 
is authentic and actualizes the peace of God within himself when he acts 
in accordance with his nature. His actions are in harmony with the will of 
God; and, therefore are effective. A synergy takes place, a realization of 
human-divine action.  Only this kind of person becomes „a peacemaker”, 
because he is able to cooperate with God in obtaining internal peace and 
participating in His creative energies. As a result, one obtains „the power to 
act, wisdom and understanding, humility and determination, love even of 
enemies, understanding and acceptance of your neighbour, (…) gives the 
possibility to discern that what is immortal from that which ends in death, 
the temporary from the everlasting, concerns worthy of fi ghting, aspira-
tion and sacrifi ce from concerns unworthy of fi ghting, aspiration and sac-
rifi ce”.16 Then one becomes a witness and „stream of living water out of 
him” (J 7:38).  One of those streams is the message of peace built on faith 
in God, peace „in Spirit and Truth” (J 4:23).  For this reason the Archiman-
drite attempts „to show the life of such a person (…) in a theoretical way, 
but on the basis of clear examples”.17 The model of the Holy Fathers of the 
desert, in the simplicity of their message, make an accurate diagnosis of the 
spiritual condition of man.  As he himself stresses, not by theorizing, but 
by making reference to the practical side of life and is convinced that only 
evangelical witness authentically speaks to people. 

ARTUR  ALEKSIEJUK

Pro Georgia vol. 24.indd   224Pro Georgia vol. 24.indd   224 20-11-2014   13:49:0220-11-2014   13:49:02



225

18 M. H e i d e g g e r, List o „humanizmie”, trans. J. Tischner in G. P e r a d z e, Znaki drogi, collec-
tive translation, Fundacja „Aletheia”, Warszawa 1995, pp. 151.
19 According to St. Irenaeus of Lyons (cir. 140-202) “The glory of God is a living man” (St. Irenaeus 
of Lyons, Against Heresies, IV, 20, 7 in http://www.ccel.org/ccel/schaff/, Accessed June 23, 2014.
20 Grigol P e r a d z e, Kazanie na Święto Bożego Narodzenia [Homily for Christmas Day], pp. 229-
230.
21 Ibid, p. 230.

 St. Grigol steadfastly maintains that human actions bear witness to the 
manner in which one interprets this mystery of his own humanity.  Through 
actions one’s faith and readiness to receive God’s truth and to follow it is 
manifested.  Orthodoxy without orthopraxy is ineffi cient, because „faith 
without works is dead” (James 2:20).  In a certain sense, the measure of 
human integration is therefore the level of faith in Christ, which is an ex-
pression of witness of Him, not only in and of itself.  Man, being a lamb in 
the pasture of sheep of Christ, increasingly becomes aware of his role and 
calling to transform the world in accordance with God’s plan.  He becomes 
– as Marin Heidegger said – „a pastor of being”18, that is a mindful and 
guardian of his own and other’s existence in cooperation with God – of the 
existence understood as the revelation of God’s glory.19 In this context, St. 
Grigol’s reference to the fi gures of the shepherds of Bethlehem, who were 
the fi rst witnesses of the birth of our Saviour.  He wrote, „The shepherds 
were the fi rst to perceive, see, understand and follow the angelic singing. 
(…) The shepherds heard the angelic song „Glory to God in the highest and 
on earth peace among those whom He favours” – and then thought people 
this song.  Every letter of this song is extremely important.  Its deep sense 
and greatness, penetration and strength, form and transform man and hu-
man society”.20 
 That „perception” which the martyr writes about and „hearing” the an-
gelic singing is an open heart and mind to God’s truth revealed to the world.  
It is a challenge to become a „pastor of being” in the image of Christ, 
a „peacemaker”, being of „good will”.  Such a person can teach other people 
to sing the song of God’s praise and to awaken in them the consciousness 
that each of them is a crown of creation created in the image and likeness 
of God, and therefore the most beautiful divine song – the Song of Songs.  
Striving to be such a song is the path of becoming an integrated person.  
„The life of a pastor is a song and original poetry, which the Church placed 
in the canon of holy books and called The Song of Songs”21. Teaching 
people the „song of God”, the song of peace, is one of the most important 
aspects of St. Grigol Peradze’s pastoral program. By virtue of the universal 
priesthood of all believers, this is also the goal of Christian life in the world. 

HOMILIES OF ST.GRIGOL PERADZE
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„Jesus Christ approaches the heart of every man and asks for a place to stay. 
(…) This is the joy that is experienced by people who understand Jesus and 
open the doors of their hearts to God’s word, and thus make God his friend 
and companion in life”22. 
 Very often the words of the song of God’s praise are the words of 
prayer for St. Grigol.  The one who prays, becomes prayer.  „Prayer – he 
wrote – is a whole world in and of itself, and the one who has a home 
in this land knows that without prayer, the spiritual existence of man 
is impossible just as physical existence is impossible without bread or 
oxygen.  A person who does not pray and is not prayed for will be de-
stroyed and crushed, will fall and become a victim of the passing age 
and dust of the earth.23 In the Holy Martyr’s opinion, prayer leads to 
self-knowledge and recognition of the complex plan of God in man24. 
„I ask you – the homilist turns to the faithful – that you pray for me, that 
I would be able to achieve this goal with my limited strength, even in a 
small way, that the Lord God would help me when the human moments 
of doubt and strife embrace me, that he would give me the spirit of love, 
the spirit of patience and the language which will kindle within you 
fi re”25.
 The Key to discovering the truth about man is also coming to know 
the revealed truth about God.  The relation of man to his Creator is a 
mystery that is peculiar and diffi cult to understand, one that is found in 
the image and likeness of God in man.  Just as the patristic Fathers, St. 
Grigol adopts an attitude characteristic of apophatic theology in this 
issue.  He delights in people and the abilities they possess, thanks to 
which they can strive for perfection, a plan well pleasing in God’s sight.  
The delight over the attitude of the heroes of Shota Rustaveli’s poem 
entitled The Knight in Panther’s Skin, of whom he wrote „They are not 
only physically beautiful humans, or spiritually beautiful, but despite 
this beauty of soul they strive for even greater perfection, to higher 
levels of spiritual development. The ideal given to us in the Gospel by 
our Lord Jesus Christ – ‘Be perfect, as your heavenly Father is perfect’ 
(Mt. 5:48) – is woven like a red thread through the whole poem”26.  
In yet another place he stated:  „The spirit of man, eternal spirit, for 
22 Ibid, p. 231.
23 Grigol P e r a d z e, Sens prawdziwego obywatelstwa [The Meaning of Real Citizenship], pp. 195.
24 Ibid. 
25 Grigol P e r a d z e, Kazanie wygłoszone w Paryżu [Homily Given in Paris], pp. 189.
26 Grigol P e r a d z e, Religia Szoty Rustawelego [The Religion of Shota Rustaveli], In Dzieła ze-
brane [Selected Works], v. 3, pp. 153.
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which there is no boundaries or hindrances, lives by the same condi-
tions and draws from the same source:  it searches for God, His eternal 
truth and applies that truth in everyday life”27. Here, as in The Homily 
for Christmas Day, one can notice praise for striving to harmoniously 
sing the Song of God about man and creation.  The search for God and 
His truth appears is the goal and task of every person.  Only in God can 
one integrate himself and unite himself with other people.  Once man 
has entered into the mystery of salvation prepared for him, in the light 
of God’s truth,28 he is no longer an isolated and lost individual. His 
powers are not divided one from another and shaken.  In St. Grigol’s 
opinion, the quest for perfection is a religious experience and „a close 
look into one’s own soul”, which should be accompanied by humility, 
„a sense of one’s own nothingness, inability to do anything without the 
Grace of God, which fi lls our void and dries the desert within us”29. 
 In the words cited above about the spirit of man, which is eternal and 
is not limited by boundaries, Archimandrite Grigol Peradze states that 
man cannot be defi ned in human terms.  Man does not guarantee his 
own integration, but God, who placed within him His image.  For this 
reason, when one turns away from God, he loses control over his own 
nature and becomes an individual – atomos, whose nature is shattered.  
In other words, such a person experiences ontological disintegration, 
which he them imposes on society. In the homily Who is Shota Rustaveli 
For Us Grigol Peradze wrote:  „Striving for greater perfection, affection 
for light, the sun and truth, (…) love for divine realms, is the richness 
of every person. They refi ne not only citizens of an imperium,  but also 
the one who has no possessions. (…)  They make such a person, poor 
and without possessions, more precious in the eyes of God and honest 
people, then someone who is full of pride and mockery, who thinks that 
he possesses something, but rather ruins what he has by his behaviour. 
(…) A dishonest and hypocritical person is not only not an inheritor of 
the Kingdom of Heaven, but also does not create anything great, power-
ful or lasting. God has yet to use hypocritical people; such people have 
never been made worthy of His goals, mission and truth”30.

27 Ibid, pp. 154.
28 See The First Prayers of the Faithful In Boska Liturgia świętego ojca naszego Bazylego Wielkiego 
[The Divine Liturgy of Basil the Great], Warszawska Metropolia Prawosławna, Warsaw 2005, pp. 
61.
29 Grigol P e r a d z e, Kazanie wygłoszone w Paryżu [Homily Given in Paris], pp. 188.
30 Grigol P e r a d z e, Kim jest dla nas Szota Rustaweli [Who Shota Rustaveli is For Us], pp. 152.
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Native Land and Nation – the environment of man’s integration
 Archimandrite Grigol Peradze’s thoughts on man are always set in 
a specifi c situational or historical context.  In his homilies, he most 
often addressed problems, which Georgian society in diaspora strug-
gled with abroad.  As a pastor to his émigré fl ock, he was strongly 
engaged in the issues of his Church and nation. He called for spir-
itual renewal and emphasised the indissoluble link between nation and 
Church. “When the Church prays or speaks of the native land, it does 
not think primarily of the church building, Georgian sun, mountains 
or fi elds, but man and his good will, which creates, protects, spiritual-
izes, guards and defends that.  When the Church speaks of man, above 
all it has in mind his person, which hears his ancestor’s testament and 
understands the language of his native land, which also indicates his 
own responsibility towards life, the testament. In his development, 
he strives to move forward by one step to prove this responsibility.  
The Church upholds such a person and helps him to carry out this 
testament: by searching for God, His kingdom and His light in this 
world”.31

 With these words, the Archimandrite tried to pull his fellow citi-
zens out of lethargy and to awake in them the spiritual strength, which 
allows Georgians not only to endure, but also to cultivate their na-
tional heritage while away from their homeland. “When living in emi-
gration – he underlined – one is always led to the conclusions of the 
spiritual live of a nation.  Let us take for example the Georgian emi-
gration in Moscow, which gave our nation the Bible, a great cultural 
work of the 18th century.32(…)  The Jews in the Babylonian Captivity 
gave their nation the law of the Old Testament, which means that they 
summed up the entire cultural work of the previous era.  The Greeks 
created their philosophy while in emigration (…), which made them 
immortal.  Emigration does not have creative potential, it is a sum-
mary, a synthesis of the entire work, which was carried out earlier 
in the homeland.”33

 In order to reach the hearts of his fellow citizens, the Holy Martyr 
spoke and wrote a lot about the homeland, he told of the beauty of 
the Georgian land and was fi lled with admiration for the Georgian 

31 Grigol P e r a d z e, Sens prawdziwego obywatelstwa [The Meaning of True Citizenship], pp. 200.
32 The Holy Scriptures published in New Georgian in Moscow in 1743 (see J. Woźniak, Biblia 
Gruzińska [Georgian Bibile] in “Pro Georgia” 19 (2009), p. 104.
33 Grigol P e r a d z e, Sens prawdziwego obywatelstwa [The Meaning of True Citizenship], p. 201.
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language.  He often made reference to historical events, the entirety of 
the Georgian inheritance and spiritual richness of Georgia.34 
 In his refl ections about the homeland, he always aimed to show a wide 
theological and anthropological perspective. The homilies from The Mean-
ing of True Citizenship series demonstrate that hard labor for one’s earthly 
homeland is fruitful only when he realizes his call to be an icon of the 
Holy Trinity in his actions. For the Holy Martyr, the earthly homeland is 
the environment in which realizes integrated humanity, that is humanity 
understood in a godly manner. He explains, “the greatest suffering is not 
that you were banished from the homeland, that is not the more severe of 
God’s punishments, but that, when you deprive yourselves of human dig-
nity and honour.”35 The one who really loves his homeland and considers 
himself a patriot should build on the foundation which guarantees not only 
its duration, but also its development.  That rock is God and His truth. “The 
fi rst word of the prayer of Jesus Christ is ‘God’, just as the fi rst word of the 
pasture of Jesus Christ should be the word ‘God’, because the goal of a citi-
zen’s live and citizenship should be God. (…) If the fi rst word of a person 
or a nation’s prayer is something else, even something such as homeland, 
patriotism, work or fi ght for freedom and economic development, it is not 
the appropriate word.  For this reason, in order for life and success, and 
also the success and prosperity of his homeland – were fruitful, authentic 
and lasting, one should conform his aspirations to higher principles.  In this 
case, that higher principle is God.  Man should place his life in that great 
conception and conform his actions and life to that conception, of which 
good and evil have no boundaries, of which heaven covers the whole earth, 
which gives man’s every goal universal and eternal meaning regardless of 

34 “The heart and blood of every Georgian are stirred at the sound of the word – Homeland!  At the 
sound of that work, the homeland, the sky looking down at Georgia, the mountains, forests, meadows 
on its villages and cities, at its wonderful monasteries, at the destroyed and forgotten fortifi ed towers 
(…) A certain poet once compared the sky which looks at Tbilis with a precious stone, turquoise. The 
sky, which looks at Tbilisi, another Georgian compared with an iconostas, that is with a partition al-
tar, adorned with icons in the temple, before which the faithful light candles and kiss icons. (…) How 
much the earth, on which we tread, can tell us, which is our warm prayer, our breath, our tears and our 
own blood.  The fortresses tell us of the heroism of our ancestors, of their steadfast love of freedom, 
of their battles in defense of their homeland.  The churches and monasteries tell us of our ancestor’s 
spiritual quest, of their thirst for God, of our ancient cultural life. The voice and echo of those who hid 
themselves in the forests and valleys during the attacks of enemies, in order to save themselves for the 
homeland are preserved there.  The whole … nature of our country and the song of the stones are a 
second chronicle of our homeland (…).  Nature speaks through philosophy, poetry, the religion of our 
ancestors, while the recorded chronicle is merely chronology, encyclopedia and dry history” (Grigol 
P e r a d z e, Sens prawdziwego obywatelstwa [The Meaning of True Citizenship], p. 197-199).
35 Grigol P e r a d z e, Kazanie wygłoszone w Paryżu [Homily Given in Paris], p. 190.
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his location and limitations.  Man and nation, which act in this way, fi nd 
the purpose of their life and activity (…), and the worldview of that nation 
and its point of view ascend above the trifl e and secondary issues, and that 
worldview lifts up and refi nes even the minor details of life36.
 People who truly love their homeland, cannot therefore depreciate good 
feelings and longings of a member of another nation. They should rather 
strive to understand and respect them, since “other countries also have their 
own beauty, indescribable spiritual beauty, which is felt, seen and experi-
enced only by the one who calls that country his homeland.”37 In terms of 
interpersonal relations, love of one’s homeland and nation is therefore au-
thentic only when it is accompanied by love to one’s neighbor, a member of 
another nation.  Only such a person, who loves, that is “carries within him-
self the fi re of God”38, is able to proclaim and make peace. The fulfi llment 
of this “testament of love and peace”, which “is above all spiritual, religious 
and cultural in nature”39, was, in the Holy Martyr’s opinion, the passport of 
heavenly and earthly citizenship.  Such holy citizenship “requires aware-
ness and respect, demands understanding, thought, courage, humility, not as 
a slave, but as an enlightened person, understanding of other’s thought and 
ability to search for and appreciate in others their humanity.”40 The witness 
of such a citizen often requires sacrifi ce, in which Archimandrite Grigol 
also took part in the Nazi concentration camp in Auschwitz. “Citizenship, 
he prophetically wrote, is offering oneself in sacrifi ce, burning oneself in 
order to give light to others (…) when others would rather remain in dark-
ness and mud. (…) The content of citizenship is life, authentic life and 
Jesus Christ came into the world for that purpose, in order to teach man life 
and how to use that which we possess.”41 In other words, the Saviour came 
to teach us how to be integral people able to realize the call to transfi gure 
oneself and the surrounding world in accordance with the plan of God. 
Such a person, he wrote, possesses not only a homeland, geographically 
limited, but also a homeland that everyone of us carries within himself, 
which is hidden more and requires constant care”42. It is our humanity, cre-
ated in the image of God. St. Grigol goes on to say: “If one guards himself, 
he also guards his homeland. Such a person has not only a religious calling 

36 Grigol P e r a d z e, Sens prawdziwego obywatelstwa [The Meaning of True Citizenship], pp. 202.
37 Ibid, p. 197.
38 Ibid, p. 205.
39 Ibid, p. 200.
40 Ibid, pp. 210-211.
41 Ibid, p. 211.
42 Ibid, p. 206.
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to become God’s subject, to verify his life and citizenship, to give his small 
life great features. Such a person also carries peace and other treasures”.43

The Priest-Martyr Grigol Peradze – a man of integration and reconcili-
ation
 Grigol Peradze’s whole life and academic work is a witness to obedi-
ence to the will of God.  God calls man into existence and opens before him 
the possibility of acting in circumstances, in which his witness can show to 
be most useful, strengthen faith and increase love between people.  It is as-
tonishing and testimony to the power of God’s providence, that people ap-
pear in the appropriate time and place, who can speak of and witness to the 
plan that the Creator undertook in relation to man, in a simple manner using 
courageous words and not trying to be original nor following the prevalent 
style.  Undoubtedly, this was God’s plan in Archimandrite Grigol Peradze’s 
life, when he lead him out of Georgia as a young man, and through Ger-
many, Belgium and France brought him to Poland already as a priest and 
monk, so that in this country, which became his second homeland, he could 
end his life as a martyr.  Certainly, the Creator had a similar plan in the lives 
of St. Maximilian Kolbe, St. Theresa Benedict of the Cross (Edith Stein) 
and many others, less known priests, monks and nuns and also theologians 
such as Dietrich Bohnhoeffer, who also bore witness to the faithful truth in 
Jesus Christ.  All of these witnesses, who by their attitude realized the idea 
expressed by another martyr of the Orthodox Church in Poland, St. Mak-
sym Sandowycz, Priest – “My policy is the Holy Gospel”, in the dark times 
of war and hatred, they were rays of God’s peace and love penetrating right 
through humanity, despite his fall, enslavement and death.
 Since the beginning of Christianity, followers of Christ have sacrifi ced 
their lives for their faith.  The history of the Church is marked with the blood 
of the martyrs.  Over the centuries, for believers, martyrdom has not meant 
a sentence of fate, which was unavoidable in certain periods of history, nor 
withstanding pointless suffering, which did not do any good for anyone. 
It was understood rather as an ideal, the most radical possible way of imitat-
ing Christ.  The object of martyrdom in Christian understanding is therefore 
the person and actions of Jesus Christ, for whom this martyr voluntarily 
gave up his life.  Christ, the fi rst martyr, willingly gave himself up to death, 
and the following martyrs, are called to do likewise as a “second Christ”.  
43 Ibid.
44 J. T i s c h n e r, Ksiądz na manowcach [Priest Led Astray], „Znak” Publishers, Cracow 1999, pp. 
93-94.
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Jesus Christ, being both truly God and truly man, became the sacrifi ce 
of reconciliation of God with man (see Rom. 5:10; 2 Cor 5:18; Col 1:20-
21).  The martyr, as “the second Christ”, becomes a sacrifi ce of reconcili-
ation of man with his neighbor.  Fr. Józef Tischner, when writing about 
martyrdom states: “How is it possible to spoil the image of a sacrifi ce, blur 
its meaning and cause that it become incomprehensible?  We destroy the 
image of the sacrifi ce, when we keep the image of only destruction, and we 
blur the essence of the occurrence (…).  A sacrifi ce is much more than cru-
elty.  It shines with an additional radiance and throws light on consecration, 
which became a great possibility of man.  Sacrifi ce is pain and death with 
meaning.  Sacrifi ce rises above cruelty because of this meaning.  Man is 
a creature able to sacrifi ce (…).  But the idea of sacrifi ce is not everything.  
The shade of evil, which ruined creation, does not permit seeing reality.  
The essence of sacrifi ce is not therefore that it hurts, (…), that one dies 
from it.  The essence of sacrifi ce is a gift.  The point is to offer oneself and 
to retrieve oneself in that gift:  “He who loses himself, saves himself”.44 In 
this context, the words of the poem entitled The Cherubic Hymn by St. Gr-
igol Peradze, where he described his mystical experience during a serious 
illness in Bonn in 1930, when he, as he testifi es, nearly died.45

“And today I understood, today I experienced
An amazing joy and astonishing praise!

A sinful heart fl uttered – full of blood offering itself in sacrifi ce!
Frozen consciousness, a tongue fallen silent, (…)

Coldness overwhelmed the body, and then eternal warmth warmed it.
And I touched the sky like an arrow, and the earth which was under me.

The whole earth was then understandable, the vanity of humanity,
The root and meaning of human sin. (…)

Then at that moment I heard a voice from heaven:
“Where are you going, O poor servant?

Stay with your people, become a bridge to heaven,
Don’t measure the world with handfuls!

Love and care for it,
Find within it the plan of God!”46

 St. Paul says:  “Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the 
old has passed away, behold, the new has come.  All this is from God, who 

45 See Grigol P e r a d z e, W służbie kultury gruzińskiej [In Service to Georgian Culture], p. 61.
46 Grigol P e r a d z e, Hymn Cherubinów [Cherubic Hymn] In Dzieła zebrane [Selected Works], v. 3, 
pp. 140-141.
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through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of recon-
ciliation; that is, in Christ God was reconciling the world to himself, not 
counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of 
reconciliation” (2 Cor 5:17-19).  A martyr is therefore a propagator of peace 
and as “one making peace” he becomes “a new creation” – a person worthy 
of the name son of God, as Jesus Christ proclaimed in the Sermon on the 
Mount.  The grace of martyrdom is therefore a deifying grace, by which 
a person becomes a human hypostasis – an integrated person.  While mak-
ing reference to St. Maximus the Confessor’s Amiguorum Liber St. Grigol 
writes, “this surpassing oneself, exceeding beyond humanity, and in this 
sense a person forms himself to the degree that he surpasses himself. (…) 
A person – prosopon – is called to become a hypostasis, so as to unify the 
created nature with the uncreated through love thanks to being fi lled with 
grace (…).  By grace, people unite that which is of God with that which is 
human in their own hypostasis in the image of Christ and become “a cre-
ated God” – God by grace.  (…) A hypostasis is therefore a Christian’s only 
personal and unique way of existence47.  
 When St. Grigol Peradze gave his life up for the life of others, he testi-
fi ed to the fact that Jesus is the Christ, the Son of God and in His name sins 
are forgiven.  In this way, he witnessed to his faith in God and man, who 
is created in the image and likeness of God.  He also bore witness to the 
fact that the one who realizes his calling to holiness and theosis becomes 
an integrated person. St. Grigol Peradze, the priest-martyr and professor of 
the University of Warsaw wrote, “There is only one value, which is price-
less and incorruptible, for which the Son of God, Our Saviour Jesus Christ 
sacrifi ced His life – man’s dignity and his eternal soul. We should serve this 
soul, which is whiter than the angels, here, in order to preserve it innocent 
and pure throughout thousands of trials.”48

47 P. E v d o k o m o v, Kobieta i zbawienie świata [Woman and the Salvation of the World], 
trans. E. Wolicka, “W Drodze” Publishers, Poznań 1991, pp. 56-57.
48 Grigol P e r a d z e, Kazanie wygłoszone w Paryżu [Homily Given in Paris], pp. 190-191.
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POWSTANIE ANTYBOLSZEWICKIE 1924 ROKU I JEGO
WPŁYW NA KWESTIĘ GRUZIŃSKĄ W EUROPIE

Konferencja lozańska i dyplomacja rządu Gruzji na uchodźctwie

napisał Georges Mamoulia
Paryż

 Od jesieni 1922 r. wzrosła aktywność dyplomatyczna rządu gruziń-
skiego na uchodźctwie. Dzięki partyzanckim działaniom pułkownika 
Kajchosro (Kakucy) Czolokaszwili, który wzniecił powstanie w Chew-
suretii1, rządowi gruzińskiemu udało się ponownie przyciągnąć uwagę 
zachodnioeuropejskiej społeczności do kwestii gruzińskiej i, z pomo-
cą deputowanych socjalistów, poruszyć tę sprawę w Lidze Narodów. 
W efekcie, 22 września, z inicjatywy Louis de Brukera, przedstawiciela 
Belgii przy Lidze Narodów, członka delegacji II Międzynarodówki, który 
odwiedził Gruzję w 1920 r., Zgromadzenie Ligi jednogłośnie przyjęło 
następującą rezolucję:
 „Zgromadzenie Ligi Narodów, po rozpatrzeniu zaistniałej sytuacji 
w Gruzji, proponuje Radzie uważnie obserwować rozwój wydarzeń 
w tej części świata, w celu wykorzystania sytuacji, która może posłużyć 
do tego, by z pomocą środków pokojowych i zgodnie z prawem, przyczy-
nić się do przywrócenia stabilności w tym kraju”2.
 Pomimo rozmytych sformułowań i niewiążącego charakteru samej re-
zolucji, stanowiła ona bazę prawną dla prowadzenia przez państwa zachod-
nie aktywniejszej polityki w stosunku do Gruzji, w przypadku stworzenia 
odpowiednio sprzyjających ku temu uwarunkowań międzynarodowych.
 Pod koniec 1922 r., kwestia wzajemnych relacji z Turcją stanęła na 
porządku dziennym gruzińskiej dyplomacji w Paryżu. Po druzgocących 

Pro Georgia, 2014, t. 24, s. 235-262

1 Szerzej o narodowo-wyzwoleńczych ruchach w Gruzji w latach 1921-1922 i powstaniu w Chewsu-
retii w 1922 r. patrz w: G. M a m o u l i a, «Прометей» до прометеизма. Неизвестные страницы 
из истории национально-освободительного движения на Кавказе (1922 г.). „Nowy Promete-
usz”, Warszawa, 2012, n° 2, s. 259-293.  
2 Documents relatifs à la question de la Géorgie devant la Société des Nations, Paris, 1925, s. 33.
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3 J. P i c h o n, Le partage du Proche-Orient, Paris, 1938, s. 240-242. 
4 A. T c h e n k e l i, Note à R. Poincaré, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, Paris, 
5. 10. 1922. Archives du ministère des Affaires étrangères de France (AMAE), Paris, correspondan-
ce politique et commerciale (CPC) 1918-1940, Z (Europe). Dossier Russie (Géorgie), n° 651, Fol. 
166-167.
5 Ibidem, Fol. 167.

klęskach poniesionych przez greckie wojska w walkach z kemalistami 
i ewakuacji 9 września greckich wojsk ze Smyrny, państwa zachodnie 
były zmuszone ostatecznie zrewidować swoją politykę wobec Turcji. 23 
września, rządy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch zaprosiły Mustafę Ke-
malaPaszę do rozmów, wstępnie obiecując, że Turcja otrzyma Smyrnę, 
Anatolię i Wschodnią Trację. Przyjmując te warunki, kemaliści i zachod-
ni sojusznicy 11 października w Mudanii podpisali zawieszenie broni3.
 Rozumiejąc, że uregulowanie bliskowschodniego problemu stanie się 
w najbliższym czasie przedmiotem konferencji międzynarodowej, nad-
zwyczajny i pełnomocny przedstawiciel Gruzji we Francji Akaki Czchen-
keli, 5 października zwrócił się z osobną notą do przewodniczącego Rady 
Ministrów i ministra spraw zagranicznych Francji Raymonda Poincaré, 
w której sformułowano podstawowe priorytety dyplomacji gruzińskiej w 
danej kwestii. Najwięcej uwagi w dokumencie poświęcono geopolitycz-
nemu znaczeniu Cieśnin dla Gruzji i udziału jej przedstawicieli w przy-
szłej konferencji.
 „Gruzja, jako państwo czarnomorskie, które posiada najdłuższe po 
Rosji i Turcji wybrzeże, jest żywotnie zainteresowana otwartością Cie-
śnin. W rzeczywistości, ma ona możliwość posiadania połączenia z Euro-
pą Zachodnią tylko poprzez Cieśniny, podtrzymując z tą ostatnią stosunki 
ekonomiczne i kulturalne. Jednym słowem, właśnie tu przebiega droga 
jej przyszłego rozwoju. Ten punkt widzenia, potwierdza się faktem, że 
cała produkcja idąca z Gruzji, jak też i z całego Kaukazu (ropa, mangan, 
drewno, bawełna, wełna, jedwab), ładowana na statki w gruzińskich por-
tach, może być skierowana do Europy Zachodniej jedynie przez Cieśni-
ny. Przez te same Cieśniny, również europejskie produkty przemysłowe 
trafi ają drogą powrotną na Kaukaz”4. 
 Czchenkeli przypominał, że „przed agresywną okupacją Gruzji przez 
wojska rosyjskie, konsul Gruzji w Konstantynopolu de facto uczestniczył 
w pracach międzyrządowej komisji do spraw kontroli ruchu statków han-
dlowych w Cieśninach”5.
 Następnie protestował przeciw kolejnej próbie zaproszenia przez 
Cziczerina na przyszłą konferencję gruzińskich bolszewików, jako legi-
tymizowanych przedstawicieli Gruzji. „Komisarze, którzy znajdują się 
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6 Ibidem, Fol. 171.
7 Ibidem, Fol. 172.
8 Compte rendu de la conversation de W. Baranowski, l’envoyé de la Pologne en Turquie, avec Refet 
Pacha, chargé d’Affaires extraordinaires du gouvernement de la Grande assemblée nationale de Tu-
rquie, 13. 11. 1922. Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, Nanterre (BDIC), 
microfi lms des archives du gouvernement géorgien, mfm 881, bobine 114.

w kierownictwie tego rządu, nie będąc wybranymi przez naród, są narzu-
ceni mu przez armię rosyjską i służą za parawan, za którym ukrywa się od 
oczu Europy męki ludności pod tym nieznośnym reżimem. […] W Ge-
nui, delegaci konferencji musieli zajmować się powstaniem w Swanetii 
i oblężeniem tego regionu przez armię rosyjską, obecnie zaś tragiczne 
wydarzenia tego rodzaju, ale w szerszej i bardziej krwawej skali, roz-
wijają się w także w dwóch innych prowincjach Gruzji, a zwłaszcza 
w Tuszetii i Chewsuretii”6.
 Czchenkeli przypomniał również Poincaré o tym, że czasie konfe-
rencji w Cannes Anglicy odmówili Gruzinom prawa do uczestnictwa 
w konferencji genueńskiej, z tego powodu, że Gruzja leży w Azji. W taki 
sposób, byłoby teraz możliwe, biorąc pod uwagę fakt, że przyszła konfe-
rencja będzie zajmowała się kwestią bliskowschodnią, „wesprzeć, przed 
obliczem rządu republiki i rządów sojuszniczych dopuszczenie przedsta-
wicieli narodowego rządu Gruzji do konferencji, na której będzie rozwią-
zany problem Bliskiego Wschodu”7.
 Występując o wolną żeglugę w Cieśninach, gruzińscy dyplomaci pró-
bowali w tym czasie wykorzystać wszystkie możliwości dla poprawy 
kontaktów z kemalistami. Rozumiejąc, że w niedalekiej przyszłości Kon-
stantynopol wróci pod kontrolę Turków, Gruzini dążyli do uzyskania ich 
zgody na nieofi cjalną działalność na terytorium Turcji, skąd można było 
podtrzymywać kontakt z Gruzją. Pośrednikiem w tej sprawie był rząd 
Józefa Piłsudskiego, mający dobre stosunki z Turkami8.
 16 listopada odbyło się spotkanie Konstantyna Gwardżaladze, dy-
plomatycznego przedstawiciela rządu Gruzji w Turcji z generałem Bele 
Refet Paszą – ministrem spraw wewnętrznych kemalistów. Jak świad-
czy zapis rozmowy, kemaliści w zasadzie zainteresowani maksymalną 
decentralizacją Rosji Sowieckiej, tym nie mniej, nie pragnęli psuć swoich 
stosunków z Moskwą w przeddzień konferencji lozańskiej, na której po-
winna być uregulowana kwestia bliskowschodnia.
 Oświadczając, że Turcja popiera niezależność republik radzieckich 
Zakaukazia, Refet Pasza oświadczył Gwardżaladze, że zgodnie z umo-
wą, zawartą z bolszewikami, nie może zgodzić się na istnienie w Tur-
cji przedstawicielstwa dyplomatycznego rządu Gruzji na uchodźctwie. 
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Radząc Gwardżaladze rozwiązanie działających na terytorium Turcji 
antybolszewickich gruzińskich organizacji, które niewątpliwie staną się 
przyczyną protestów dyplomatycznych bolszewików, generał zgodził się 
mieć ze swoim rozmówcą relacje tylko jak z osobą prywatną9. 
Rozumiejąc, że dla uregulowania kwestii bliskowschodniej nie uda się 
osiągnąć porozumienia z Turkami, Gruzini zdecydowali skupić się na 
obronie swoich interesów narodowych na nadchodzącej konferencji lo-
zańskiej. 
 27 listopada, tydzień po rozpoczęciu konferencji w Lozannie, Czchen-
keli skierował do jej uczestników pierwszą notę, w której pokrótce powta-
rzał tezę, że zaproszenie na konferencję Gruzji, w postaci jej pełnopraw-
nego przedstawiciela, „będzie w tym momencie nie tylko aktem wyższej 
praworządności, ale także, jak już mówiłem, aktem odpowiadającym ce-
lom konferencji”10.
 Poincaré, który także chciał, by Gruzja była reprezentowana na konfe-
rencji w Lozannie przez delegację rządu na uchodźctwie, na próżno pró-
bował przekonać brytyjskiego premiera Davida Lloyd George’a, by się na 
to zgodził. Anglicy wręcz przeciwnie, chcieli uczestnictwa gruzińskich 
bolszewików na konferencji. Jeśli wcześniej odmówili przedstawicielom 
rządu gruzińskiego na uchodźctwie prawa do uczestnictwa w konferencji 
genueńskiej pod pretekstem tego, że Gruzja leży nie w Europie, a w Azji, 
to tym razem przytoczyli jeszcze bardziej „specyfi czny” i w dużej mierze 
probolszewicki argument. Lord Curzon, minister spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanii, oświadczył Poincaré, że w styczniu 1921 r. to Anglia 
uznała niezależność Gruzji, a nie jego socjaldemokratyczny rząd. Oprócz 
tego, Wielka Brytania nie może zaprosić na konferencję rządu, który nie 
kontroluje terytorium swojego kraju. Pomimo uporu Poincaré, rząd Lloyd 
George’a pozostał przy swoim stanowisku. W końcu sojusznicy zdecydo-
wali nie zapraszać na konferencję ani obrońców niezależności Gruzji, ani 
moskiewskich marionetek – gruzińskich bolszewików11. 
 1 grudnia 1922 r., kiedy ostateczne stało się jasne, że gruzińska de-
legacja nie będzie zaproszona do Lozanny, w imieniu Czchenkeli wy-
słannik Gruzji we Francji wystosował do konferencji notę z prośbę, by 
w ofi cjalnym protokole jej obrad były odzwierciedlone następujące tezy.

9 Protokół ze spotkania K. Gwardżaladze, przedstawiciela dyplomatycznego Gruzji w Turcji z Refet-
Paszą, ministrem spraw wewnętrznych Turcji, 16.11.1922. (na jęz. gruziński). Ibidem, bobine 131. 
10 A. T c h e n k e l i, Note à la conférence de la Paix, à Lausanne, 27. 11. 1922. Ibidem, bobine 119.
11 A. C z c h e n k e l i, saqarTvelos sruluflebiani elCis diplomatiuri muSaobis 

Sesaxeb 1921 da 1922 w.w. Ibidem, bobine 132.
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„1) Oczywiste jest, że Gruzja, uznane de iure czarnomorskie państwo, 
powinna uczestniczyć w konferencji dotyczącej Cieśnin. Jeśli ta repu-
blika nie była zaproszona, to było to efektem wyłącznie nienormalnej 
sytuacji tego państwa, obecnie okupowanego przez armię rosyjską.

2) Ten punkt, podkreślony i odnotowany w protokołach konferencji, da 
możliwość wspomnianej konferencji włączyć w jej akty następujące 
postanowienia:
A) Jak tylko sytuacja w Gruzji znów się ustabilizuje, to będzie ona 

zaproszona do podpisania wszystkich umów, konwencji i za-
strzeżeń, dotyczących Cieśnin i ogólnie tych kwestii, które leżą 
w interesie Gruzji. 

B) Gruzja będzie reprezentowana w organizacjach międzynarodowych, 
w których mogą uczestniczyć państwa czarnomorskie, wezwane do 
nadzoru nad statusem Cieśnin i regulacji związanych z nimi kwe-
sti. Do momentu, gdy nominowanie gruzińskich przedstawicieli we 
wspomnianych organizacjach nie będzie możliwe, wielkie mocar-
stwa biorą na siebie ochroną praw i interesów Gruzji”12.

 Kolejna nota, zawierająca podobnie sformułowane stanowisko gru-
zińskiego rządu w sprawie międzynarodowego statusu Cieśnin i żeglugi 
w nich, była wysłana przez Czchenkeliego 8 grudnia. Dokument zawie-
rał krytykę polityki kierownictwa bolszewickiego, dążącego do maksy-
malnego ograniczenia przepływu statków państw spoza obszaru Morza 
Czarnego przez Cieśniny i „zgodnie z tradycyjnymi celami dyplomacji 
carskiej – przekształcenia Morza Czarnego w rosyjskie jezioro, gwaran-
tując w ten sposób Rosji hegemonię nad wszystkimi państwami czarno-
morskimi. […]
A) Kategorycznie odrzucamy propozycje Pana Cziczerina dotyczące 

Cieśnin. Propozycje, które ignorują prawa Gruzji w tej sprawie oraz 
mają na celu pozbawić nasz naród kanałów łączności z państwami 
zachodnimi.

B) Całkowicie przyłączamy się do zasad projektu delegacji zapraszają-
cych państw odnośnie otwartości Cieśnin, przekazanego przez lorda 
Curzona dla komisji terytorialnej 6 grudnia bieżącego miesiąca”13  – 
podsumowywał stanowisko rządu Gruzji na uchodźctwie Chchenkeli.

12 A. T c h e n k e l i, Note à la conférence de la Paix, à Lausanne, 1. 12. 1922. Ibidem, bobine 119. 
Cf. A. T c h e n k e l i, Note à de Peretti, directeur des affaires politiques et commerciales du ministère 
des Affaires étrangères de la France, Paris, 25. 11. 1922. AMAE, CPC 1918-1940, Z, dossier Russie 
(Géorgie), n° 651, Fol. 191.
13 A. T c h e n k e l i, Note à la conférence de la Paix, à Lausanne, 8. 12. 1922. BDIC, microfi lms des 
archives du gouvernement géorgien, mfm 881, bobine 119.
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 Należy zaznaczyć, że chociaż sojusznicy w pewnym stopniu naruszyli 
swoje zobowiązania nie zapraszając gruzińskiej delegacji na konferencję 
w Lozannie, to tym niemniej, przejawili stanowczość także w stosunku 
do bolszewików. Zwłaszcza państwa zachodnie kategorycznie odmówiły 
gruzińskim i ukraińskim bolszewikom prawa do podpisywania w imieniu 
sowieckiej Gruzji i Ukrainy protokołów konferencji i umowy końcowej. 
31 grudnia, w nocie do sekretarza delegacji bolszewickiej, sekretarz ge-
neralny konferencji Lozańskiej René Massigli wyjaśnił, że przewodni-
czący delegacji sowieckiej może podpisywać protokoły jedynie w imie-
niu sowieckiej Rosji, a nie w imieniu Gruzji i Ukrainy, do czego również 
pretendowali bolszewicy14. 
 5 stycznia 1923 r., w wyniku rozbieżności stanowisk między pań-
stwami zachodnimi i Turkami, konferencja została przerwana i wznowiła 
swoją pracę dopiero 23 kwietnia. Cziczerin próbował ponownie wymusić 
na sojusznikach uznanie bolszewików za pełnoprawnych przedstawicieli 
Gruzji i Ukrainy. Liczył na to, że jeśli Kreml zgodzi się podpisać umowę 
lozańską, w zasadzie niekorzystną dla ZSRR, przedstawiciele państw za-
chodnich mogą z kolei odmówić wsparcia Gruzinów i Ukraińców, uzna-
jąc miejscowych bolszewików jako prawowitych przedstawicieli tych 
republik.
 19 lipca Cziczerin wysłał telegram do Massigli, w którym informował 
sojuszników, że rządy trzech sowieckich republik (Rosji, Ukrainy i Gruzji) 
przekazują pełnomocnictwo Mikołajowi Jordańskiemu, bolszewickiemu 
przedstawicielowi we Włoszech, do podpisania umowy w ich imieniu. Tym 
niemniej, stanowisko państw zachodnich pozostało nieugięte i 14 sierpnia 
Jordański podpisał umowę lozańską tylko w imieniu bolszewickiej Rosji15. 
W taki sposób, Gruzja i Ukraina nie były uznane w umowie za części skła-
dowe Związku Radzieckiego. Oprócz tego, sojusznicy zarezerwowali tym 
dwóm państwom miejsca w międzynarodowej komisji do spraw Cieśnin16. 
W rezultacie, z tych i innych powodów, ZSRR odmówił ratyfi kacji umowy 
lozańskiej. Już wtedy Kreml chciał mieć wolną rękę w regionie czarnomor-
skim, planując wzmocnienie swojej fl oty na tym akwenie.
 Wraz z tym, Kreml, rozwścieczony odmową uznania gruzińskich ko-
munistów za legalnych przedstawicieli tej republiki przez sojuszników, 
14 R. M a s s i g l i (le Secrétaire-Générale de la conférence de Gênes), Note à A. Sabanine, (secrétaire 
de la délégation russe), 21. 12. 1922. Ibidem.
15 Россия и Черноморские проливы (XVIII-XX столетия). Wyd. L. N e z i n s k i, A. I g n a t i e w, 
Moskwa, Stosunki Międzynarodowe, 1999, s. 387.
16 E. M i l h a u d, La Géorgie, la Russie et la S.D.N. Publié sous les auspices du Comité international 
pour la Géorgie, Genève, 1926, s. 10-12.
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w celu zapobieżenia w tym czasie jakichkolwiek wystąpień w samej Gru-
zji, które ponownie mogłyby przyciągnąć uwagę Europy do kwestii gru-
zińskiej, przystąpił do krwawych represji w kraju.
 Z początkiem 1923 r., po długotrwałych poszukiwaniach, GPU uda-
ło się wytropić członków Komitetu Niezależności Gruzji i Zjednoczo-
nego Centrum Wojskowego, kierownictwa organów gruzińskiego anty-
bolszewickiego ruchu oporu, powołanych w 1921 r. w celu prowadzenia 
powstańczej walki przeciw rosyjskim okupantom. W lutym Komitet 
Niezależności zawarł porozumienie z antybolszewickimi organizacja-
mi Azerbejdżanu i Górali kaukaskich o wspólnej walce o niezależność 
Kaukazu. GPU Azerbejdżanu odkrył te kontakty i przekazał swoim ko-
legom w Tbilisi. W marcu 1923 r., radzieckim organom karnym udało 
się aresztować kierownictwo Zjednoczonego Centrum Wojskowego. Po 
kilku miesiącach przesłuchań i tortur aresztowani, którzy według zacho-
wanych protokołów przesłuchań dali swoim oprawcom tylko minimum 
informacji, zostali rozstrzelani.  
 Równolegle z tym, bolszewicy uciekali się do krwawych represji 
względem gruzińskich partii politycznych. W okresie od kwietnia do 
sierpnia GPU zmusiło socjaldemokratów, którzy wpadli w jego ręce, do 
przyjęcia postawienia o samolikwidacji partii17. Takie same metody były 
zastosowane w stosunku do Musawatystów w Azerbejdżanie i Daszna-
ków w Armenii. Według świadectw Konstantyna Andronikaszwili, prze-
wodniczącego Komitetu Niezależności Gruzji, Gruzini, którzy odmówili 
podporządkowania się bolszewikom i ogłoszenia likwidacji ich politycz-
nych organizacji i partii, byli zwalniani z pracy, aresztowani, skazywani 
na zesłanie i narażani na tortury w lochach GPU18. 
 W tym czasie, w odpowiedzi na odezwę Patriarchy Ambrożego, wy-
słaną na genueńską konferencję, bolszewicy przystąpili do systematycz-
nego niszczenia gruzińskiej cerkwi. Sam Patriarcha, wszyscy biskupi 
i większość księży zostali aresztowani. Wszystkie gruzińskie monastery, 
tak jak 1 500 cerkwi, łącznie z prawie wszystkimi cerkwiami znajdują-
cymi się na prowincji, zostały zamknięte, rozgrabione, przekształcone na 
kluby lub zburzone. Bolszewicy nie wstrzymywali się przed profanacją 
świątyń. Pod groźbą represji, komsomolscy aktywiści usilowali przeszka-
dzać społeczeństwu w dokonywaniu sakramentu chrztu lub zaślubin19.

17 R. G. S u n y, The Making of the Georgian Nation, Bloomington and Indianapolis, 1994, s. 221-222.  
18 G. M a m o u l i a, ase spobdnen qarTveli eris sulierebas. Tanamemamule,  ucxoeTSi 

mcxovreb qarTvelTa centraluri perioduli gamocema, Tbilisi, 2008, № 3(29), s. 25.
19 Ibidem.
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Fiasko prób zbliżenia z Turcją
 Po konferencji lozańskiej, na której kwestia bliskowschodnia w ogól-
nym zarysie była rozstrzygnięta, doprowadzenie do porozumienia z Tur-
cją ponownie stanęło na porządku dziennym w pracach rządu Gruzji na 
uchodźctwie. Dla powodzenia dalszej walki o oswobodzenie Gruzji i ca-
łego Kaukazu, istotne było osiągnięcie przynajmniej neutralności Ankary 
wobec kaukaskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. 
 Latem 1923 r., Komitet Niezależności Gruzji przystąpił do odbudowy 
swoich regionalnych organizacji powstańczych, które bardzo ucierpiały 
w wyniku aresztowania przez GPU kierownictwa Zjednoczonego Cen-
trum Wojskowego. Te ostatnie zostało przekształcone w komisję woj-
skową, zachowującą te same funkcje co wcześniej, ale ściślej związaną 
z Komitetem w dziedzinie kontroli i koordynacji. Pomimo korzystnych 
rezultatów, osiągniętych w kwestii odbudowy organizacji podziemnych, 
pełna rekompensata szkód okazała się niemożliwa. Po masowych aresz-
towaniach gruzińskich ofi cerów z sowieckich jednostek wojskowych, 
GPU zwiększyło czujność, w wyniku czego pozyskiwanie informacji 
wywiadowczych ze sztabu okupacyjnej Samodzielnej Armii Kaukaskiej 
bolszewików, okazało się od tego czasu niemożliwe. Noe Chomeriki, je-
den z kierujących Komitetem Niezależności Gruzji, informował Paryż, 
że jeśli wcześniej można było jeszcze mieć nadzieję na sukces powstania 
w całej Gruzji, to obecnie, po aresztowaniu kierownictwa Zjednoczonego 
Centrum Wojskowego, sytuacja radykalnie zmieniła się. Odtąd, sukces 
powstania byłby możliwy tylko w przypadku wspólnego wystąpienia 
wszystkich narodów Kaukazu, zewnętrznych i wewnętrznych politycz-
nych trudności w ZSRR, a także zapewnienia co najmniej neutralności 
ze strony Turcji. Oprócz tego, sukces przedsięwzięcia w dużym stopniu 
zależałby od pozyskania regularnego fi nansowania, przysłania do Gruzji 
partyzantów, posiadających doświadczenie w kierowaniu działalnością 
powstańczą20.
 Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej rekomendacje, rząd Gruzji 
w Paryżu podjął próbę przede wszystkim uregulowania kwestii stosun-
ków gruzińsko – tureckich. W tę sprawę zostali zaangażowani Azerbej-
dżanie, posiadającymi kontakty w tureckich kręgach rządowych.
 20 grudnia 1923 r., Akaki Chchenkeli i Ali Mardan-bek Topczibaszi, 
kierujący misjami dyplomatycznymi Gruzji i Azerbejdżanu, skierowali 
notę do Ismena Inonu, premiera i ministra spraw zagranicznych Turcji. 
20 N. C h o m e r i k i – do gruzińskiego rządu w Paryżu, 7. 6. 1924. BDIC, microfi lms des archives 
du gouvernement géorgien, mfm 881, bobine 131.
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Potępiając włączenie do ZSRR Federacji Zakaukaskiej, składającej się 
z Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu, autorzy  zaproponowali konkretną  
ofertę. Zgadzali się uznać umowę karską, w przypadku odpowiednich 
kroków wzajemnych ze strony Ankary w stosunku do Kaukazu21. 
 Na początku 1924 r., z pomocą dyplomatów ambasady polskiej 
w Stambule, K. Gwardżaladze, przedstawiciel dyplomatyczny Gruzji 
w Turcji, także podejmował energiczne kroki w celu zbliżenia z Turkami. 
2 marca, Gwardżaladze udało się spotkać z jednym z liderów kemalistów, 
marszałkiem Çakmak Fevzi Paszą, który w odróżnieniu od wielu innych 
polityków tureckich, był dobrze zorientowany w sytuacji na Kaukazie. 
Posiadał dość szczegółowe informacje o powstaniu w Swanetii i działa-
niach oddziałów partyzanckich pułkownika K. Czolokaszwili. 
 Gwardżaladze, który przedstawił się marszałkowi jako przedstawi-
ciel Komitetu Niezależności i rządu narodowego na uchodźctwie, poin-
formował swojego rozmówcę, że większość społeczeństwa Gruzji jest 
gotowa wystąpić z bronią w ręku przeciw okupantowi, zaznaczając że 
stanowisko Turcji w danej kwestii będzie odgrywało skrajnie ważną rolę 
w powodzeniu całej sprawy. Społeczeństwo Gruzji wystawione jest na 
ciągłą propagandową kampanię bolszewików. W celu zastraszenia Gruzi-
nów, bolszewicy rozpowszechniają informację o tym, że na mocy tajnego 
układu, zawartego przez nich z Ankarą, w przypadku pozostawienia Za-
kaukazia przez wojska rosyjskie, region będzie niezwłocznie zajęty przez 
wojska tureckie.
 Wybuchając śmiechem, Fewzi Pasza uroczyście zapewnił Gwardżala-
dze, że podobne twierdzenia są całkowicie pozbawione podstawy. Gwar-
dżaladze ze swojej strony podkreślił, że rząd Gruzji był zawsze pewien, 
że interesem Turcji nie może być posiadanie wspólnej granicy z Rosją. 
Rząd Gruzji rtozumie, że na danym etapie Turcja pozbawiona jest moż-
liwości okazania Gruzinom jakiejkolwiek pomocy wojskowej. Komitet 
Niezależności prosi jedynie o potwierdzenie przynajmniej na poziomie 
nieofi cjalnym faktu, że w przypadku powstania w Gruzji, Ankara będzie 
przestrzegała życzliwej neutralności.
 Po krótkim namyśle Fewzi Pasza odpowiedział, że być może będzie 
mógł spełnić prośbę Gruzinów. Za dwa tygodnie wyruszy do Ankary, gdzie 
specjalnie omówi tę kwestię z Mustafą Kemalem i Ismenem Inonu22.   

21 A. T c h e n k e l i,  A. M. T o p t c h i b a c h y, Note à Ismet Pacha, président du Conseil et ministre 
des Affaires étrangères de la Turquie, Paris, 20. 12. 1923. Ibidem, bobine 116.
22 Protokół rozmowy K. Gwardżaladze – przedstawiciela dyplomatycznego Gruzji w Turcji z mar-
szałkiem Fewzi-Paszą, 2. 2. 1924. (na jęz. gruziński). Ibidem, Bobine 129.
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 Marszałek dotrzymał słowa. 12 marca Gwardżaladze poinformował 
Paryż, że Fewzi Paszy udało się omówić tę kwestię z Kemalem i Inonu. 
Według jego słów, obydwaj liderzy prosili o przekazanie Gruzinom, że 
ofi cjalnie Turcja znajduje się w przyjaznych stosunkach z bolszewikami, 
a więc Ankara nie może wtrącać się w sprawy wewnętrzne ZSRR. Tym 
niemniej, przywódcy Turcji są gotowi dać gwarancje pełnego przestrze-
gania neutralności.
 Okazać bardziej aktywne wsparcie kaukaskiemu narodowo-wyzwo-
leńczemu ruchowi przeszkadzały Turcji również inne uwarunkowania. 
Od 19 maja do 15 czerwca w Stambule odbywała się angielsko – turecka 
konferencja w sprawie określenia granicy Turcji z Irakiem. Konferen-
cja zakończyła się bez jakichkolwiek rezultatów, gdyż Anglicy odmówili 
Kemalowi prawa do posiadania regionu Mosulu23. 
 Według świadectw Dawida Wacznadze, jednego z liderów gruziń-
skich narodowych demokratów, w tym czasie prowadzącym z Turkami 
tajne negocjacje o okazanie pomocy Gruzinom, kemaliści oświadczy-
li, że z uwagi na komplikacje ich stosunków z Londynem, potrzebują 
dyplomatycznego wsparcia bolszewików. Nie mogą więc okazać ak-
tywnej pomocy Gruzinom, poprzestając jedynie na życzliwej neutral-
ności24. 

Nowe niepowodzenia: ewolucja sytuacji w Polsce
 Sytuacja w Polsce, państwie niewątpliwie bardzo zainteresowanym 
niezależnością Kaukazu, od lata 1923 r., także rozwijała się niepomyślnie. 
Po dymisji Piłsudskiego w maju 1923 r. ze stanowiska naczelnika Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego (w grudniu 1922 r., Piłsudski przekazał 
władzę pierwszemu z wybranych prezydentów Polski, Gabrielowi Naru-
towiczowi), Warszawa zaczęła prowadzić w stosunku do Kremla polity-
kę, wykluczającą „wtrącanie się w sprawy wewnętrzne ZSRR”. Pomimo 
tego, że w tekście uznania ZSRR przez Polskę z grudnia 1923 r., nie był 
odnotowany punkt odnoszący się do faktu przynależności Zakaukazia do 
Związku Radzieckiego, władze Polski wstrzymywały się od prowadzenia 
jakichkolwiek antybolszewickich akcji.
 I tak, 2 stycznia 1924 r., w tajnym liście do płk. Michała Bajera, szefa 
Oddziału II polskiego Sztabu Generalnego, minister spraw wojskowych 

23 J. P i c h o n, Le partage du Proche-Orient, s. 246-247. 
24 D. Wa c z n a d z e, samSoblos samsaxurSi (mogonebani). iveria,  erovnuli da demo-

kratiuli mimarTulebis gamocema, Paryż, 1990, № 35, s. 70.
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gen. Kazimierz Sosnkowski szczególnie podkreślał, że chociaż „współ-
praca z Gruzją w czasie wojny jest cenna i pożądana, to pomoc dla Gru-
zji w chwili obecnej powinna wykluczać polityczne i skrajne środki. Do 
takich może odnosić się wysłanie nieofi cjalnej polskiej misji na Kaukaz. 
Jestem pewny, że znajdą się środki pomocy, bezpieczniejsze z politycz-
nego punktu widzenia”25. 
 W latach 1922 – 1926, w okresie kiedy Piłsudski nie był u władzy, 
kwestia kaukaska, według jednego z polskich badaczy, „była usunięta 
z programu politycznego kolejnych rządów”26, a kontakty z emigrantami 
utrzymywano  przez samego Piłsudskiego i jego zwolenników w Sztabie 
Generalnym i Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP  jedynie na pozio-
mie prywatnym 27  
 Dymisja Piłsudskiego ze stanowiska Naczelnika Państwa i szefa Szta-
bu Generalnego WP wywarła przygnębiający wpływ na kierownictwo 
Komitetu Niezależności Gruzji, liczące na aktywną pomoc Warszawy. 
„Czyżbyśmy stracili nadzieję na otrzymanie broni z Polski?”28, – z roz-
paczą pisał do Paryża 7 czerwca 1923 r. Noe Chomeriki. W innym li-
ście, z 8 sierpnia tego samego roku, Chomeriki stanowczo radził rządowi 
Gruzji na uchodźctwie „nie zostawiać Warszawy, a wysłać tam, na stałe 
jednego z członków rządu”29.
 Należy zaznaczyć, że nawet po dymisji Piłsudskiego, on i jego zwo-
lennicy zachowywali określony wpływ w wojskowej i dyplomatycznej 
sferze życia państwa polskiego. Wiosną 1924 r., z osobistej inicjaty-
wy Piłsudskiego, na ambasadora Polski w Turcji, odpowiedzialnego za 
wspieranie tajnych kontaktów z Kaukazem, został mianowany Roman 
Knoll30. Podobnie jak jego attaché wojskowy Tadeusz Schaetzel, Knoll 
był zdeklarowanym zwolennikiem niezależności Gruzji i Kaukazu. Na-
tychmiast po przybyciu do Stambułu, ustanowił ścisłe kontakty z już 
wiadomym nam K. Gwardżaladze, nieofi cjalnym przedstawicielem 
Gruzji w Turcji31. 

25 Т. М. S m i r n o w a а, Прометеизм во внешней политике Польши. 1919-1924 гг., Новая 
и новейшая история, Moskwa, 2002, № 4, s. 62.
26 G. Targalski, Les plans polonais concernant l’éclatement de l’URSS, le mouvement «Prométhée» 
et le Caucase, „Bulletin de l’Observatoire de l’Asie centrale et du Caucase”, Paris, n 3, 1997, s. 10.
27 Ibidem.
28 N. C h o m e r i k i – do gruzińskiego rządu w Paryżu, 7. 6. 1924. DIC, microfi lms des archives du 
gouvernement géorgien, mfm 881, bobine 131.
29 N. C h o m e r i k i – do gruzińskiego rządu w Paryżu, 8. 8. 1924. Ibidem.
30 Ibidem; K. Gwardżaladze do A. Czchenkelego, 22. 4. 1924. Ibidem, bobine 129.
31 K. Gwardżaladze do A. Czchenkelego, 29. 7. 1924. Ibidem.

POWSTANIE ANTYBOLSZEWICKIE 1924 ROKU

Pro Georgia vol. 24.indd   245Pro Georgia vol. 24.indd   245 20-11-2014   13:49:0320-11-2014   13:49:03



246

 Tym niemniej, zwolennicy Piłsudskiego nie odgrywali w tym czasie 
decydującej roli w polityce wschodniej Polski. W szczególności Knoll 
okazał się bezsilny w przekonywaniu Warszawy, by ta okazała gruziń-
skim powstańcom pomoc zbrojną. W zaistniałej sytuacji, Knoll zasadnie 
uważał, że sukces powstania może być zapewniony jedynie w przypadku 
wspólnego wystąpienia wszystkich narodów Kaukazu32.

Powstanie w Gruzji w okresie sierpień – wrzesień 1924 r. i jego konse-
kwencje
 Nie tylko Warszawa, ale także rząd Poincaré okazał się niezdolnym 
do dotrzymania wcześniej złożonych obietnic w związku z okazaniem 
materialno-technicznej pomocy gruzińskim powstańcom.
Tym niemniej, od pierwszych miesięcy 1924 r., zarówno gruziński rząd 
na uchodźctwie, jak i działający na terenie kraju, w podziemiu Komitet 
Niezależności Gruzji, ponownie wzmocniły swoje przygotowania do po-
wstania. 
 Ten wzrost aktywności nie pozostał niezauważonym dla pracowni-
ków II Biura francuskiego Sztabu Generalnego, którzy 4 kwietnia 1924 
r., zestawili specjalną notę w tej sprawie. Zawierała ona informacje nie 
tylko o sytuacji zaistniałej w regionie, ale i perspektywach jej rozwoju, 
kontekście międzynarodowym ewentualnego powstania. Pomimo poje-
dynczych nieścisłości, dokument opierający się na źródłach francuskiego 
wywiadu pochodzących ze środowiska kierownictwa powstańców, da-
wał nadzwyczaj interesujące informacje o sytuacji na Kaukazie i planach 
przywódców powstania.
 Z noty wynikało, że „znajdująca się w Gruzji grupa mienszewików33, 
stanowczo żąda od ukrywającego się za granicą przywódcy komitetu par-
tii dania sygnału do rozpoczęcia powstania w Gruzji. Według ich słów, 
są pewni, że osiągną szybkie rezultaty w Gruzji, ale powstanie w Gruzji 
powinno zacząć się najpóźniej na początku lata, gdyż w tym czasie ro-
syjskie wojska okupacyjne, z których część będzie demobilizowana i za-
mieniona rekrutami, nie będą jeszcze dysponować niezbędną spójnością, 
by przeciwstawić się narodowemu ruchowi. Z drugiej strony, w ciągu tak 
długiego czasu, naród zmęczył się oczekiwaniem na rozpoczęcie walki.
 Kierownictwo partii wysłało do Gruzji niektórych jej członków, 
w celu przeprowadzenia rozpoznania realnej sytuacji, zaistniałej na Za-

32 C. G v a r d j a l a d z é, Lettre à R. Knoll. Constantinople, 2. 10. 1924. Ibidem, bobine 128.
33 Zazwyczaj we francuskich źródłach członków socjaldemokratycznej partii Gruzji nazywano 
socjaldemokratami lub po prostu gruzińskimi socjalistami.
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kaukaziu oraz stopnia przygotowania do powstania. Decyzja o celowości 
powstania będzie podjęta dopiero po ich powrocie, oczekiwanym na oko-
ło 20 kwietnia.
 Komitet kierujący partii mienszewickiej uważa, że moment na rozpo-
częcie powstania jest sprzyjający. 

Szczególnie korzystnie wygląda sytuacja międzynarodowa.
 We Francji rząd pana Poincarę nie uznaje Sowietów, ale możliwe, że 
następne wybory pociągną za sobą korzystną dla nich zmianę ministrów. 
Anglia uznała Sowiety, ale sympatie MacDonalda są po stronie gruziń-
skich mienszewików.  MacDonald odpowiedział w końcu deputowanemu 
Izby Gmin z ramienia liberałów Archibaldowi Sinclairowi, że narody Za-
kaukazia będą same decydowały o swoim losie.
 Obecnie w Gruzji, partia mienszewików liczy 16 500 członków, zor-
ganizowanych i płacących partyjne składki. W przypadku powstania, do 
tej liczby należy jeszcze doliczyć członków narodowego niesocjalistycz-
nego bloku (skupiającego narodowych demokratów i nacjonalistów), 
a także licznych wahających się, którzy będą oczekiwać początku sukce-
su, by się wypowiedzieć.
 Walka między bolszewikami a niebolszewikami osiągnęła swoje apo-
geum. Sowieci aresztują przywódców mienszewików i nacjonalistów, 
wysyłając do Rosji nawet gruzińskich bolszewików-dysydentów. Z dru-
giej strony, mienszewicy nie mogą pozostawać stale w oczekiwaniu34.
 Stacjonujące w Gruzji siły bolszewików, liczą około 15 000 żółnierzy 
i od 25 do 30 000 w całym Zakaukaziu. Mienszewicy liczą na to, że szyb-
ko się z nimi rozprawią. 
 Akcja będzie realizowana zgodnie z planem, wypracowanym jesienią 
1922 r. i bolszewicy mogą być wyparci z Gruzji w ciągu jednego tygo-
dnia. Zajmując następnie przełęcze i drogi Kaukazu, Gruzini zaczną atak 
w kierunku Baku, najpotężniejszego sowieckiego centrum Zakaukazia, 
gdzie walka będzie jeszcze trudniejsza. 
 W wyniku umowy, zawartej z licznymi narodowościami Północnego 
Kaukazu, w przypadku powstania na Zakaukaziu, one też powstaną. Tym 
samym staną na przeszkodzie przerzucenia wsparcia z Rosji, a także ru-
chowi wojsk z północnokaukaskiego okręgu wojskowego (2 dywizje pie-
choty, 2 terytorialne dywizje piechoty, 3 dywizje kawalerii, 1 terytorialna 
brygada kawaleryjska).

34 Możliwe, że zasoby fi nansowe, którymi dysponują mienszewicy, zaczynają się kurczyć.
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 Następnie potrzebna im będzie pomoc z zagranicy w postaci uzbro-
jenia i moralnego wsparcia. W szczególności, natychmiastowe uznanie 
starego rządu Noe Żordanii w charakterze legalnego rządu Gruzji. 
 O tę pomoc będzie poproszona Francja i Anglia, jak tylko zapadnie 
decyzja (o powstaniu).
 Stanowisko partii „Musawat” (azerbejdżańskiej) nie jest jeszcze okre-
ślone. Przed rozpoczęciem walki, pragnie ona zapewnić wsparcie Turcji. 
Jednak prawdopodobne jest, że azerbejdżańskie społeczeństwo powsta-
nie i przyłączy się do Gruzinów, jak tylko wyprą oni bolszewików z Gru-
zji i zaczną ofensywę na Baku.
 Tym niemniej, dla Gruzji niezbędne jest, by Azerbejdżan także powstał 
i wyparł bolszewików z Baku, stając w ten sposób na przeszkodzie powtór-
ce wydarzeń, które w 1921 r. zakończyły się wkroczeniem do Gruzji. 
 Armenia jest trzecią zakaukaską republiką, najprzychylniej nastawio-
ną w stosunku do Sowietów. W przypadku powstania, prawdopodobnie 
nie weźmie ona udziału w walce. Wojska ją okupujące są mało liczne 
(1 narodowa dywizja piechoty i 2 rosyjskie pułki piechoty) i ich opór 
można szybko złamać. 
 Ze wszystkich spraw, najbardziej delikatną jest sprawa Turcji. Rzeczy-
wiście, od niej zależy przebieg walki przeciw Sowietom. W przypadku, 
gdy zabroni ona przewozu lub tranzytu broni i sprzętu/oporządzenia prze-
znaczonego dla Gruzji, powstanie niewątpliwie zakończy się fi askiem.
 Jednak, biorąc pod uwagę milczącą zgodę rządu tureckiego, dającemu 
grupie gruzińskich mienszewików w Konstantynopolu możliwość praco-
wać, a także sprzyjającego Gruzinom w podtrzymywaniu kontaktu z ich 
krajem, Gruzini sądzą, że Turcja przymknie oko i nie będzie sprzeciwiać 
się przewozowi uzbrojenia. 
 Z drugiej strony, Turcja, zbyt zajęta uregulowaniem swoich wewnętrz-
nych spraw, prawdopodobnie będzie zachowywać stanowisko  neutralności.
 Zaangażowanie się Turków z korzyścią dla bolszewików wydaje się 
być niemożliwym.

 […]

 Partia „Musawat” woli oczekiwać pomocy Turcji, która obecnie jest 
zbyt zajęta kwestiami polityki wewnętrznej, przez co nie może uczestni-
czyć w oswobodzeniu Azerbejdżanu”35.

GEORGES  MAMOULIA

35 Note spéciale au sujet de la question géorgienne, 9. 4. 1924. Service Historique de l’Armée de 
Terre (SHAT), carton n°7 N 3120, Fol. 2-6.
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 W marcu 1924 r., rząd Gruzji na uchodźctwie, powtórzył swoje démar-
che we francuskim Ministerstwie Wojny, w celu uzyskania od Paryża po-
mocy fi nansowej dla powstańców. 
 9 marca, z rekomendacji A. Czchenkeli i Jewgienija Gegeczkori, mi-
nistra spraw zagranicznych Gruzji, Sztab Generalny armii francuskiej 
odwiedził generał Gieorgi Maznijaszwili, jeden z wybitnych gruzińskich 
wojskowych, kierujący od lutego do marca 1921 r., operacją wojskową 
wyparcia z Batumi Turków. Towarzyszył  mu generał Aleksander Eri-
stawi, radca wojskowy gruzińskiej misji w Paryżu. Pozostały w Gruzji 
po zajęciu kraju przez bolszewików, generał Maznijaszwili wstąpił na 
służbę do gruzińskiej Armii Czerwonej i – jak w nocie do P. Poincaré 
słusznie podkreślał André Maginot, francuski minister wojny – „nie prze-
rywał swojej działalności przy przygotowaniu powstania przeciw zabor-
com”36.
 W lipcu 1923 r. władze sowieckie aresztowały Maznijaszwili pod 
zarzutem utrzymywania tajnych kontaktów ze Zjednoczonym Centrum 
Wojskowym. Brak dowodów tych oskarżeń spowodował jego uwaolnie-
nie. Udał się do Iranu, a następnie do Paryża, będącego centrum działal-
ności politycznej gruzińskich emigrantów.
 Podczas wizyty, generał przedstawił swoim francuskim kolegom plan 
przyszłego powstania, które powinno objąć cały Kaukaz. Tylko w takim 
przypadku, jak podkreślał Maznijaszwili, powstanie mieć będzie realne 
szanse na sukces37.
 Maznijaszwili zaznaczał, że „powstanie w Gruzji, które było przygo-
towywane przez dłuższy okres czasu i wstrzymywane od sierpnia 1922 r., 
kiedy gruzińscy przedstawiciele w Paryżu bezskutecznie prosili francuski 
rząd o wsparcie, jest w przededniu wybuchu. 
 Do tej pory organizacje powstańcze oczekiwały na sygnał od gruziń-
skich przedstawicieli w Paryżu (pana Czchenkeli – wysłannika Gruzji 
i pana Gegeczkori – ministra spraw zagranicznych).
 Jeśli ten sygnał nie będzie dany, powstanie wybuchnie niezależnie od 
niego”38. 
 Według Maznijaszwili, jego wizyta ma na celu wyjaśnienie zaistniałej 
na Kaukazie sytuacji, „i dokonanie démarche przed wyższymi francu-
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36 A. M a g i n o t (ministre de la Guerre et des Pensions), Note à R. Poincaré, président du Conse-
il, ministre des Affaires étrangères, Paris, 14. 3. 1924. AMAE, CPC 1918-1940, Z, dossier Russie 
(Géorgie), n° 652, Fol. 1.
37 Ibidem.
38 Exposé du général Masnief, Paris, 13. 3. 1924. Ibidem, Fol. 2.
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skimi władzami, by zainteresować gruzińskim ruchem wyzwoleńczym 
Francję – jedyne wielkie państwo, które przejawiło sympatię w stosunku 
do Gruzji, zarówno poprzez uznanie jej de iure, jak i dobre przyjęcie, 
okazane jej przedstawicielom.

1. Organizacja powstania w Gruzji.
 Powstanie przeciw bolszewizmowi w 1924 r. będzie cieszyć się więk-
szym poparciem spolecznym, niż to miało miejsce w 1922 r.
 Rzeczywiście, w 1922 r., bolszewicka tyrania spadła tylko na wyż-
sze klasy, na inteligencję, burżuazję i klasę średnią. W znacznym stop-
niu oszczędziła chłopów. Na dzień dzisiejszy, ta sytuacja zmieniła się. 
Bolszewizm, łamiąc za pomocą terroru opór burżuazji, teraz ciąży swoją 
dyktaturą, także i nad chłopstwem. 
 Ci ostatni wcześniej uważali, że znaleźli w ustanowieniu reżimu so-
wieckiego narzędzie wyzwolenia od swoich poprzednich włodarzy. Bar-
dzo się pomylili. Tak jak pozostała część społeczeństwa, chłopstwo do-
świadcza na sobie samowolę i krzywdy ze strony władz bolszewickich. 
Umęczeni podatkami, cierpią z powodu ekonomicznej i przemysłowej 
ruiny i nie mogą zaspokoić swoich potrzeb, na skutek upadku cen i pro-
dukcji rolnej.
 W taki sposób powstanie będzie wykorzystywało wsparcie, zarówno 
wiejskiej społeczności, jak i w miastach. Do walki o niezależność po-
wstanie cała Gruzja. 
 W chwili obecnej to powstanie jest przygotowane.
 Wszystkie kiedyś rywalizujące gruzińskie organizacje polityczne 
zjednoczyły się w jedną strukturę. Gruzińskie terytorium zostało po-
dzielone na cztery wielkie powstańcze strefy: Kachetię, Gurię, Ime-
retię, Swanetię. Sformowano 22 oddziały. Uzbrojone są w karabiny 
maszynowe i strzelby, zachowane przez byłych gruzińskich żołnierzy 
w czasie demobilizacji, będącej następstwem bolszewickiego podboju 
w 1921 r. Oddziały w Gruzji posiadają nawet armaty. Od teraz, wspo-
mniane oddziały dokonują napadów na posterunki, konwoje i pociągi 
wojskowe.
 Przychylność chłopów i górski charakter kraju pozwala im z powo-
dzeniem unikać prześladowań ze strony bolszewickich oddziałów.
 W czasie przyszłego powstania, te oddziały obrosną społecznością 
chłopską i mogą zebrać 30 000 osób.
 Można liczyć, że przejęcie broni i amunicji od okupacyjnej Armii 
Czerwonej Kaukazu, zapewni zaopatrzenie powstania.
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 Ustanowione są odpowiednie środki łączności po to, by powstanie wybu-
chło wszędzie w tym samym czasie. Sygnał będzie dany z górskiego regionu, 
na północ od Tbilisi, kontrolującego główną drogę lądową, łączącą Gruzję 
z Rosją. W ten sposób, bolszewickie oddziały, stacjonujące na rosyjskim te-
rytorium, na Kaukazie Północnym, szybko zostaną wyłączone z walki.

2. Pomoc sąsiednich państw.
 Powstanie gruzińskie posłuży jako sygnał do powstania w sąsiednich 
regionach, gdzie narodowe organizacje popierają ruch powstańczy i także 
przygotowały własne powstania. Przywódcy ruchu gruzińskiego są pew-
ni, że mogą liczyć na powstanie w Azerbejdżanie (w mniejszym stopniu, 
w przemysłowym centrum Baku), w Dagestanie i Republice Górskiej 
Północnego Kaukazu.
 Mają swoich popleczników w Persji. Mają partię, związaną z przy-
wódcami antybolszewickich Kozaków tereckich, kubańskich i dońskich.

3. Perspektywy sukcesu powstania
 W podobnych warunkach, czerwona okupacyjna armia Kaukazu, któ-
rej wszystkie garnizony w Gruzji i Azerbejdżanie (oprócz Baku) narażo-
ne będą na ataki, okaże się całkowicie odizolowana od Rosji.
 Kaukascy górale przetną trasę kolejową Rostów – Baku, na wybrzeżu 
kaspijskim. Kozacy przetną drogę od Noworosyjska do Batumi na wy-
brzeżu czarnomorskim. 
 Będąc panami sytuacji na Zakaukaziu, przywódcy powstania gruziń-
skiego uważają, że bolszewicy raczej nie będą mogli rozpocząć nowej 
operacji zajęcia Kaukazu Południowego.
 W związku z tym, liczą oni na długotrwałe przerwanie łączności za 
pośrednictwem kolei, wywołane powstańczym oporem na Północnym 
Kakazie.
 Mają oni nadzieję na przerwanie szlaków transportowych na Morzu 
Kaspijskim (z Astrachania do Baku), poprzez zajęcie, w pierwszych go-
dzinach, 3 bolszewickich torpedowców, stacjonujących w perskim porcie 
Enzeli. W końcu, zabezpieczeni są przed desantem ze strony gruzińskie-
go wybrzeża, dzięki temu, że przygotowali do obrony te nieliczne miej-
sca, gdzie desant jest możliwy (Batumi, Poti, Oczamczyra, Suchumi).

4. Oczekiwana pomoc ze strony Francji
 W okresie powstania, oczekiwana pomoc ze strony Francji, ogranicza 
się tylko prostym moralnym wsparciem. 
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 W następnym etapie, w przypadku powodzenia powstania, tj. kiedy 
terytorium gruzińskie będzie wyzwolone i rząd narodowy w Tbilisi za-
twierdzony, Gruzja zwróci się z prośbą do Francji o umożliwienie jej, 
w celu wzmocnienia jej bezpieczeństwa: 

1) otrzymania od francuskich przedsiębiorstw przemysłowych broni 
i amunicji małego kalibru, które będą transportowane drogą mor-
ską w warunkachnie wymagających rejsu pod francuską banderą.

2) współdziałania rządu z francuskimi bankami, mogącymi udzielić 
pomocy fi nansowej

3) wysłania do Gruzji kilku francuskich ofi cerów, będących w stanie 
spoczynku, w celu organizacji gruzińskiej armii”39. 

 Należy zaznaczyć, że współpracownicy Sztabu Generalnego sporzą-
dzili swoją własną notkę analityczną w sprawie raportu Mazniaszwili, 
którą następnie przesłali do MSZ. Zaznaczono w niej w szczególności 
to, że „brak dowodów, oprócz tych, które były przedłożone przez gene-
rała Maznijewa, dotyczących materialnego i moralnego przygotowania 
powstania w Gruzji i w innych państwach Kaukazu, co nie daje możli-
wości Sztabowi Generalnemu armii wypowiedzieć się odnośnie precyzji 
i wyolbrzymienia, które zawierają zapewnienia generała i przywódców 
powstania gruzińskiego, poza patriotyzmem i męstwem, które jedynie 
zasługują na pochwałę”40.
 Przy czym francuscy sztabowcy podkreślali, że wychodząc od po-
tencjału wojskowego, którym dysponowali bolszewicy, powstanie na 
Kaukazie ma „szanse na długotrwały sukces tylko w tym przypadku, je-
śli wspomniane powstanie będzie sygnałem dla analogicznych powstań 
w kilku regionach państwa rosyjskiego”41.
 Ich zdaniem, powstańcom nie będzie łatwo rozprawić się z rozloko-
wanymi na Zakaukaziu siłami zbrojnymi bolszewików, liczącymi około 
30 000 bojowników, posiadającymi setkę jednostek artyleryjskich i ma-
jącymi do swojej dyspozycji około 50 samolotów i około 10 pociągów 
pancernych. 
 „Siły powstańców, prawdopodobnie, powinny zderzyć się z poważ-
nym oporem tam, gdzie zaskoczenie pierwszych godzin nie spowoduje, 
że wojska staną się bezbronne i do tego, zdaniem generała Maznijewa, 
istnieją regiony, gdzie powstanie nie nastąpi: region Baku – Armenia”42.

39 Ibidem, Fol. 2-5.
40 Avis de l’Etat-Major de l’Armée, Ibidem, Fol. 6.
41 Ibidem.
42 Ibidem, Fol. 7.
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 Na końcu notki jej autorzy zauważali, że liczyć na sukces powstania 
można tylko w tym przypadku, jeśli „poważne, nieprzewidziane okolicz-
ności wywołają ostre zmiany w europejskiej części Rosji (wojna z sąsied-
nim państwem, ogólne powstanie, przewrót wojskowy). Można sądzić, 
że rząd bolszewików będzie reagował w zdecydowany sposób po to, by 
zachować w swoim władaniu Zakaukazie i pójdzie, jeśli to będzie nie-
zbędne, na jego ponowne zdobycie. Badania stopni wojskowych Armii 
Czerwonej wykazują, że nie zdejmując jednostek z korpusów armii, roz-
lokowanych wzdłuż zachodniej granicy, Syberii i Turkiestanu, najwyższe 
dowództwo bolszewików może dysponować szeregiem dywizji, wystar-
czających do pomyślnego zniszczenia oporu Kozaków, górali Azerbej-
dżanu i Gruzji”43. 
 Zmiana rządu w Polsce, rozpoczęta w ZSRR konsolidacja bolszewic-
kiej tyranii, a także konkluzja dokonana w kwestii perspektyw powstania 
na Kaukazie przez ekspertów Sztabu Generalnego natychmiast wywarły 
wpływ na stanowisko francuskiego MSZ. Jak już wskazywaliśmy, trady-
cyjnie dążąc do uniknięcia jakichkolwiek dyplomatycznych komplikacji 
w stosunkach z Kremlem, resort spraw zagranicznych Francji zajmował 
ogólnie słabe i bezzasadne stanowisko w stosunku do bolszewizmu.
 W nocie zwrotnej sporządzonej w imieniu Poincaré – ministra sprawa 
zagranicznych państwa, zaznaczono, że nawet w przypadku, jeśli dane 
wywiadowcze, udzielane przez Gruzinów wywołają zainteresowanie 
ministerstwa wojny, to jego przedstawiciele powinni bez ogródek i nie 
wdając się w dyskusje oświadczyć „generałowi Maznijewowi i innym 
rosyjskim (sic!) emisariuszom, odwiedzającym II Biuro Sztabu General-
nego, że rząd francuski nie jest w stanie okazać jakiegokolwiek wsparcia 
ich przedsięwzięciu”44. 
 Na początku 1924 r., sytuacja międzynarodowa zaczęła zmieniać się 
na korzyść Sowietów. Upadek konserwatywnego gabinetu Bonar Lawa 
w Wielkiej Brytanii, pociągnął za sobą przyjście do władzy laburzy-
stowskiego rządu Jamesa Ramsay’a MacDonalda. Sam MacDonald, był 
w składzie delegacji II Międzynarodówki, która jesienią 1920 r. przeby-
wała w Gruzji na zaproszenie rządu gruzińskiego i popierał dobre stosunki 
z gruzińskimi socjaldemokratami45. Zostając premierem w 1924 r., dążył 
jednak do poprawy relacji z Sowietami, licząc na zapewnienie angielskiej 

43 Ibidem.
44 R. P o i n c a r é (président du Conseil, ministre des Affaires étrangères), Note à A. Maginot, 
ministre de la Guerre et des Pensions, Paris, 24. 3. 1924. Ibidem, Fol. 8.
45 W. Wo y t i n s k y, La démocratie géorgienne. Préface de M. E. Vandervelde, Paris, 1921, s. 292-295.
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produkcji dostępu do rynku rosyjskiego. W wyniku takiego kursu, już 2 
lutego Wielka Brytania uznała prawnie ZSRR46. 
 Pomimo tego, ogólnie niesprzyjającego kontekstu, w celu ponownego 
pokazania społeczności międzynarodowej, że naród gruziński nie pogo-
dził się z okupacją, a także przeszkodzić uznaniu republiki częścią ZSRR, 
rząd Gruzji, wspólnie z działającym w podziemiu Komitetem Niezależ-
ności, przyjął kurs na ogólne powstanie zbrojne. W lutym rząd wysłał do 
Gruzji incognito Waleriana (Waliko) Dżugeli, byłego dowódcę Gwardii 
Narodowej. Celem jego misji była ocena potencjału gruzińskiego oporu, 
w związku z możliwością wybuchu powstania.
 Dotarłszy do Gruzji, Dżugeli otwarcie powiedział, że w zaistniałej sy-
tuacji powstańcy nie mają co liczyć na otrzymanie jakiejkolwiek pomocy 
od państw zachodnich przed początkiem powstania. „Tylko w przypadku, 
gdy my jednym uderzeniem wyzwolimy się od bolszewików i zdołamy 
utrzymać się około miesiąca, nasz rząd, niewątpliwie może uzyskać dla 
nas pomoc”47 – zakomunikował Dżugeli przywódcom organizacji pod-
ziemnych w Gruzji.
 Przygotowania do powstania były hamowane chronicznym bra-
kiem środków fi nansowych, doświadczonych kadr i wyniszczającą 
działalnością OGPU. Otrzymywało ono informacje o przygotowywa-
nym powstaniu od agentów, którzy przeniknęli do podziemnych or-
ganizacji. Zdaniem bolszewików, uznanie ZSRR przez Wielką Bryta-
nię, rozbijało „jednolity antysowiecki front państw imperialnych”, co 
stwarzało precedens do uznania Sowietów także przez inne państwa. 
Wychodząc od tego postulatu, Kreml zdecydował dołożyć wszelkich 
swoich sił, by nie pozwolić powstańcom organizować w Gruzji nowe-
go wystąpienia na szeroką skalę, które mogłoby przyciągnąć uwagę 
europejskiej społeczności do problemu gruzińskiego. Rozumiejąc, ze 
sukces powstania zależy od wsparcia, które mogą okazać Gruzinom 
inne narody Kaukazu, OGPU skupiło się na tym, żeby pozbawić po-
wstańców jakichkolwiek kontaktów w Azerbejdżanie i na Północnym 
Kaukazie.
 15 lutego został aresztowany przez OGPU Gogita Pagawa, jeden 
z przywódców socjaldemokratów, odpowiedzialny za kontakt z podziem-
nymi organizacjami Azerbejdżanu. Jak w konsekwencji informował Pa-
ryż przewodniczący Komitetu Niezależności Gruzji K. Andronikaszwili, 

46 J.-P. D u r o s e l l e, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, Paris, 1990, s. 83.
47 S. G o g i b e r i d z e, brZola samSoblosaTvis, Paryż, 1938, s. 86. 
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Pagawa natknął się w Azerbejdżanie na sieć prowokatorów, w rezultacie 
czego silnie ucierpiał kontakt z podziemiem w tej republice. W przypad-
ku dalszego braku fi nansowania, odtworzenie kontaktu nie będzie możli-
we – podkreślił Andronikaszwili48.
 W innym liście z 27 marca, Andronikaszwili informował przedstawi-
cieli rządu Gruzji we Francji, że jeśli jeszcze trzy miesiące temu powsta-
nie w zasadzie było możliwe, to teraz, w wyniku działań OGPU, ucieka-
jącego się do masowego zastosowania prowokacji, przekupstwa i tortur, 
wiele podziemnych organizacji zostało zniszczonych, przez co „pracę na 
szeroką skalę trzeba było wstrzymać”49.
 Równolegle z tym, OGPU uderzyło w plany powstania także na Pół-
nocnym Kaukazie. 18 lutego został aresztowany szejk Ali Mitajew, naj-
większy narodowy i duchowy działacz Czeczenii, przywódca religijnego 
ruchu Kunta-chadżi, który liczył do 10 tysięcy wyznawców-miuridów. 
Według OGPU Mitajew w 1922 r., nawiązał kontakt z powstańczym od-
działem pułkownika Czolokaszwili. W przeddzień ogólnego powstania 
na Kaukazie, utrzymywał bezpośredni kontakt z emisariuszami Komitetu 
Niezależności Gruzji50. 
 Chociaż Komitetowi udało się odtworzyć kontakt z czeczeńskimi po-
wstańcami, brak doświadczonych instruktorów nie pozwolił przywrócić 
nieodzowną koordynację działalności partyzantów51. Tym niemniej, do 
maja przywódcom powstania udało się odbudować większość swoich 
wcześniej rozgromionych przez OGPU organizacji52.
 Informację o tym, że parlament Francji 11 marca ratyfi kował tzw. 
Konwencję besarabską, na mocy której Besarabia, do której pretendował 
ZSRR, uznawana została za część Rumunii, przyniósł przywódcom Ko-
mitetu nowy impuls do działania. 

48 K. Andronikaszwili do N. Raniszwilego, 27. 3. 1924. BDIC, microfi lms des archives du gouver-
nement géorgien, mfm 881, bobine 131.
49 K. Andronikaszwili do gruzińskiego rządu w Paryżu, 27. 3. 1924. Ibidem.
50 W nadziei na pojednanie Mitajewa z władzą sowiecką, w 1924 r., bolszewicy mianowali go człon-
kiem Okręgowego Komitetu Rewolucyjnego Obwodu czeczeńskiego. Wykorzystując to, Mitajew 
zorganizował oddział do ochrony biegnącej na terytorium Czeczenii trasy kolejowej. Tym niemniej, 
od pierwszych dni ustanowienia władzy bolszewików na Północnym Kaukazie, Czeka, a późniejsze 
GPU, nadal utrzymywali Mitajewa pod stałym nadzorem. Na początku 1924 r., w przeddzień po-
wstania w Gruzji, Mitajew zajmował coraz bardziej antykremlowskie stanowisko, a jego miuridzi 
przystąpili do systematycznego wysadzania torów kolejowych. W kwietniu Mitajew był podstępem 
sprowadzony do Rostowa nad Donem i aresztowany. Patrz: ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный 
вопрос, кн. 1, 1918-1933 г.г., Moskwa, 2005, s. 96, 197-199.
51 K. Andronikaszwili do N. Raniszwilego, 26. 5. 1924. BDIC, microfi lms des archives du gouver-
nement géorgien, mfm 881, bobine 131.
52 K. Andronikaszwili do gruzińskiego rządu w Paryżu, 2. 6. 1924. Ibidem. 
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 W każdym razie, 2 czerwca Andronikaszwili z entuzjazmem poinfor-
mował Paryż, że skoro sytuacja międzynarodowa układała się korzystnie, 
pozostaje jedynie technicznie zrealizować udane powstanie. Należy roz-
począć powstanie jak najszybciej, gdyż po przeprowadzonej przez bolsze-
wickie dowództwo demobilizacji, do stacjonujących w Gruzji jednostek 
Armii Czerwonej jeszcze nie dotarło świeże uzupełnienie rekrutów, dla 
wyszkolenia których potrzeba minimum półtora miesiąca. Uruchomienie 
działania wszystkich podziemnych organizacji, włączając północnokau-
kaskich powstańców, wymagało około dwóch tygodni oraz fi nansowania, 
w kwocie 25-30 tys. tureckich lirów. Byłoby tragedią, zmarnować taką 
okazję53. W przypadku, gdy rząd nie ma takich środków, można byłoby 
sprzedać cokolwiek z historycznych dóbr narodowych, wywiezionych za 
granicę – podkreślał Andronikaszwili54. 
 Pomimo tego ostrzeżenia, na skutek braku fi nansowania i innych 
przyczyn, początek powstania opóźnił się o dwa i pół miesiąca. Co się 
tyczy samego znajdującego się we Francji rządu gruzińskiego, to robił 
on wszystko co mógł, by zachować przynajmniej prawa swojego na-
rodu do niezależności. Kiedy po uznaniu ZSRR przez Wielką Brytanię 
i objęciu władzy przez rząd Édouarda Herriota we Francji, stało się jasne, 
że sprawa uznania bolszewików z pewnością będzie rozpatrywana także 
w Paryżu, gruzińska dyplomacja znów uiaktywniła się.
 26 czerwca Czchenkeli wysłał notę do Herriota, w której wyrażał na-
dzieję, że uznanie ZSRR przez Paryż nie pociągnie za sobą jakiejkol-
wiek zmiany w statusie Gruzji, jako niezależnego państwa. Przypomi-
nając Herriotowi o wysiłkach jego poprzedników w sprawie zachowania 
przez Gruzję statusu niezależności, Czchenkeli wyrażał pewność, że przy 
uznaniu ZSRR Paryż „wniesie do aktu samego uznania […] zastrzeżenie, 
mające na celu zachowanie uznania Gruzji przez rząd francuski”55.
 Te dyplomatyczne démarche Gruzinów było w pełni poparte przez 
francuskich socjalistów. 3 lipca, grupa socjalistycznych posłów w par-
lamencie Francji skierowała w tej sprawie do premiera specjalny list. 
Proponowano w nim, by w przypadku uznania przez Paryż ZSRR, rząd 
republiki ogłosił, że jednocześnie uznaje wcześniej zawarte akty mię-
dzynarodowe, „za pośrednictwem których została uznana de iure nie-
zależność wielu państw, które odłączyły się od byłego Imperium Ro-

53 Ibidem.
54  K. Andronikaszwili do N. Raniszwilego, 2. 6. 1924. Ibidem.
55 A. T c h e n k e l i, Note à E. Herriot, le président du Conseil et ministre des Affaires étrangères de 
la France, Paris, 26. 6. 1924. AMAE, CPC 1918-1940, Z, dossier Russie (Géorgie), n° 652, Fol. 23.
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syjskiego i posiadały przedstawicieli akredytowanych przy francuskim 
rządzie56.
 21 czerwca, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji, wypracowa-
ło w tej sprawie formułę prawną, zgodnie z którą, uznając ZSRR Paryż 
– tym niemniej – nadal uznawał niezależność Gruzji. Za podstawę wzię-
to sformułowanie dyplomatyczne, zastosowane w stosunku do Związku 
Radzieckiego przez Wielką Brytanię. Zgodnie z nim, władza sowiecka 
została uznana przez Londyn tylko na tym terytorium czerwonego impe-
rium, gdzie dobrowolnie uznawała ją miejscowa ludność. Różnica pole-
gała na tym, że w odróżnieniu od Anglii, którta pomimo uznania Gruzji 
przez sojuszników w styczniu 1921 r., nie dopuściła do funkcjonowania 
w Londynie misji gruzińskiej, Francja od tej pory zachowywała misję 
gruzińską w Paryżu, korzystającą ze wszystkich praw i przywilejów 
przedstawicielstwa dyplomatycznego niezależnego państwa.
 Należałoby również zaznaczyć, że przyjmując podobne sformułowa-
nie, przedstawiciele francuskiego MSZ tak się bali możliwych dyploma-
tycznych komplikacji w stosunkach z Sowietami, że woleli nie wysyłać 
pisemnej noty w tej sprawie do Czchenkeli. W przeciwnym razie, „może 
on poddać się pokusie przedstawienia naszej odpowiedzi jako sukcesu 
swojej polityki i na skutek swojej gadatliwości stworzy nam nieprzezwy-
ciężone problemy z bolszewikami”57.
 Prawdopodobnie właśnie pragnienie zachowania przez Gruzję za każ-
dą cenę statusu niezależnego państwa, a także ponownego przyciągnięcia 
uwagi zachodniej społeczności do kwestii gruzińskiej, było przyczyną 
tego, że rząd Gruzji, pomimo ogólnie nieprzychylnego kontekstu między-
narodowego dał sygnał do rozpoczęcia powstania. Według zeznań świad-
ków, jeden z przywódców Komitetu Niezależności oświadczył wprost, 
że dla kwestii gruzińskiej nawet nieudane powstanie będzie oznaczało 
zwycięstwo. W dodatku, kierownictwo podziemia zdawało sobie sprawę 
z tego, że latem 1924 r. została im ostatnia szansa na dokonanie zbrojnego 
powstania. Biorąc pod uwagę niszczącą pracę OGPU, masowe krwawe 
represje i coraz bardziej ogarniającą społeczeństwo apatię, czas zaczął 
działać na korzyść bolszewików. 

56 L’indépendance de la Géorgie et la politique internationale du bolchevisme. Discours prononcé à 
la Chambre des Députes le jeudi 29 janvier 1925 dans la discussion du budget des Affaires étrangères 
par Pierre Renaudel. Accompagné d’une lettre du groupe socialiste au président du Conseil, Herriot. 
Paris, 1925, s. 4; AMAE, CPC 1918-1940, Z, dossier Russie (Géorgie), n° 652, Fol. 26.
57 La reconnaissance du gouvernement des Soviets et la question de Géorgie. Note pour le président 
du Conseil, 21. 7. 1924. AMAE, CPC 1918-1940, Z, dossier Russie (Géorgie), n° 652, Fol. 29-30.
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 Pierwotnie powstanie było wyznaczone na 17 sierpnia. Według planu 
dowodzącego siłami powstańczymi generała Spirydona Czawczawadze, 
podstawowe zadanie powstańców polegało na tym, by wykorzystując 
wyjście części Armii Czerwonej z miast do obozów letnich, niespo-
dziewanymi uderzeniami zawładnąć Tbilisi i Batumi, najważniejszymi 
strategicznymi punktami Gruzji58. Utrzymanie Batumi, jako najważniej-
szego portu czarnomorskiego, miało zdecydowane znaczenie, ponieważ 
w przypadku sukcesu powstania, powstańcy mieli nadzieję, że rząd na 
uchodźctwie zdoła przekonać Francuzów, by ci okazali pomoc powstań-
com drogą morską59. Pod Tbilisi, powstańcy spodziewali się przejąć 
większość artylerii Armii Czerwonej, stacjonującej na Zakaukaziu60. 
 Realizacja tego planu nie była jednak sądzona, gdyż 6 sierpnia OGPU 
udało się aresztować W. Dżugeli, jednego z szefów Komisji Wojskowej 
Komitetu. Otrzymując informacje o wyznaczonym powstaniu, władze 
niezwłoczne ściągnęły wojska do Tbilisi i Batumi. Przeprowadzono ma-
sowe areszty, w wyniku czego, szereg organizacji w Zachodniej Gruzji 
pozostało bez kierownictwa. Chociaż wskutek zaistniałej sytuacji generał 
S. Czawczawadze doszedł do wniosku, że nie ma perspektyw dla powo-
dzenia powstania, Komitet Niezależności Gruzji zdecydował doprowa-
dzić sprawę do końca61. Zdając sobie sprawę z wątpliwości powodzenia 
powstania z wojskowego punktu widzenia, przywódcy Komitetu mimo 
wszystko zdecydowali, za wszelką cenę przyciągnąć uwagę społeczności 
międzynarodowej do problemu gruzińskiego. 
 Pomimo tego, że w sierpniu OGPU skoncentrowało wszystkie swoje 
wysiłki na dezorganizacji działalności powstańców i niedopuszczeniu ja-
kichkolwiek wystąpień zbrojnych, powstanie i tak doszło do skutku.   
 28 sierpnia, na dzień przed ogólnym wystąpieniem, wyznaczonym na 
29 sierpnia, społeczność miasta Cziatura w Zachodniej Gruzji powstała 
przeciw okupantom. Ta okoliczność ostatecznie pozbawiła powstańców 
ostatniej szansy na wykorzystanie czynnika zaskoczenia. 29 sierpnia po-
wstanie objęło większość wiejskich regionów Zachodniej i pojedyncze 
regiony Wschodniej Gruzji, gdzie działania prowadził oddział pułkowni-
ka Czolokaszwili. Chociaż szereg regionów w ciągu tygodnia znalazł się 

58 S. Z a l d a s t a n i s z w i l i, saqarTvelos 1924  wlis amboxeba (mogonebani), Monachium, 
1956, s. 37;  K. Andronikaszwili do N. Raniszwilego, 2. 6. 1924.   
59 G. M a z n i a s z w i l i, mogonebani 1917-1925, Batumi, 1990, s. 228; Дело по обвинению 
С. М. Чавчавадзе. Archiwum ministerstwa spraw wewnętrznych Gruzji, Tbilisi, Gruzja. Ф. № 6. АД 
№ 4307. Л. 229. 
60 S. Z a l d a s t a n i s z w i l i, saqarTvelos 1924  wlis amboxeba (mogonebani), s. 37.
61 Ibidem, gv. 38-39; Дело по обвинению С. М. Чавчавадзе, s. 230.
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w rękach powstańców, to nie udało im się zająć ani Tbilisi, ani Batumi, 
co skazywało powstanie na niepowodzenie62. 
 Zemsta bolszewików była bezgraniczna. Pomimo tego, że powstańcy 
nie rozstrzelali żadnego z wziętych do niewoli bolszewików, około 5 tys. 
ludzi zostało barbarzyńsko zgładzonych, w wyniku krwawego stłumienia 
powstania i następujących po tym represji63.
 W jednym jednak punkcie powstańcom udało się odnieść zwycięstwo. 
W wyniku aktywnej propagandy rządu Gruzji na uchodźctwie, uwaga 
społeczności światowej została ponownie skierowana na kwestię gruziń-
ską. Pomimo tego, że premier Anglii MacDonald, tak jak jego francuski 
kolega Herriot, byli zwolennikami nawiązania stosunków dyplomatycz-
nych z ZSRR, krwawa jatka dokonana przez bolszewików w Gruzji, naj-
widoczniej wywarła na nich ogromne wrażenie. W każdym razie, sze-
fowie rządów Anglii i Francji dali pełnomocnictwa delegacjom swoich 
państw w Lidze Narodów do tego, by kwestia gruzińska ponownie stała 
się przedmiotem obrad Zgromadzenia tej organizacji.
 25 września z inicjatywy Josepha Paul-Boncoura, francuskiego depu-
towanego – socjalisty, piąte Zgromadzenie Ligi Narodów jednogłośnie 
przyjęło rezolucję powtarzającą słowo w słowo znaną już nam rezolucję 
z 1922 r64.
 Mimo tego, że rezolucja nie mogła mieć zobowiązującego charakteru 
dla członków Ligi, stała się ona przedmiotem szczególnego rozdrażnienia 
bolszewików. Od samego początku próbowali oni bagatelizować rozmia-
ry powstania w Gruzji i krwawych represji podczas   tłumienia powstania. 
Sprawa w tym, że w ślad za uznaniem ZSRR przez Anglię w lutym 1924 
r., 8 sierpnia, niedługo przed powstaniem w Gruzji, między Londynem a 
Moskwą została zawarta umowa, zgodnie z którą oba państwa obiecały 
powstrzymywać się od ingerencji w sprawy wewnętrzne drugiej strony. 
Oprócz tego, Londyn zobowiązał się do udzielenia bolszewikom kredy-
tu. Wspomniana umowa, która wymagała jeszcze ratyfi kacji, stała się 
przedmiotem szczególnej krytyki ze strony konserwatystów, wykorzy-
stujących w charakterze swoich podstawowych argumentów przemawia-
jących przeciw jej ratyfi kacji fakt barbarzyńskiego stłumienia powstania 
w Gruzji. 24 września Winston Churchill wygłosił płomienną przemowę 
w Edynburgu, gdzie surowo ocenił laburzystów, którzy chcieli „fi nanso-

62 S. Z a l d a s t a n i s z w i l i, saqarTvelos 1924  wlis amboxeba (mogonebani), s. 43-50; 
T. E n d e l a d z e, tragikuli 1924, Tbilisi, 2004, s. 15-79. 
63 M. We h n e r, Le soulèvement géorgien, „Communisme”, 1995, n° 42/43/44, s. 165.
64 Documents relatifs à la question de la Géorgie devant la Société des Nations, s. 52.
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wać tyranię”, a także podkreślił, że dla Anglii byłoby niehonorowo udzie-
lać kredytu bolszewikom, „kupującym za te pieniądze broń do zabijania 
Gruzinów”65. Ta krytyka, koniec końców doprowadziła do upadku rządu 
MacDonalda i przyjścia do władzy rządu Stanley’a Baldwina, który od-
mówił ratyfi kacji umowy z 8 sierpnia66. 
 25 września, na 20-tej sesji plenarnej piątego Zgromadzenia Ligi 
Narodów, profesor Gilbert Murray, przedstawiciel delegacji brytyjskiej, 
podkreślił, że zgodnie z tekstem aktu uznania ZSRR przez Anglię, Lon-
dyn uznawał de iure jurysdykcję ZSRR tylko na tych terytoriach byłego 
Imperium Rosyjskiego, które dobrowolnie uznały władzę sowieckiego 
rządu. Tak więc, poparcie rezolucji przez delegację brytyjską nie może 
być uważane za ingerencję w wewnętrzne sprawy ZSRR67.
 21 września, w wywiadzie udzielonym dla gazety „Prawda”, Czicze-
rin zaatakował Ligę Narodów, „zachodnich kapitalistów”, Paul-Bonco-
ura i innych „gruzińskich mienszewików”, obwiniając ich za organizację 
powstania, które miało na celu zerwanie „ostatecznego wejścia w życie 
angielsko-sowieckiej umowy i przeszkodzienie urzeczywistnieniu fran-
cusko-rosyjskiego sojuszu”68. Próbując odwrócić uwagę zachodniej spo-
łeczności od problemu gruzińskiego, demagogicznie skarżył się na ucisk 
„zachodnich kapitalistów” wstosunku do robotników w Indiach, Syrii, 
Sudanie i Chinach.
 Ten fałsz Cziczerina, tak jak cała sowiecka propaganda dotycząca po-
wstania w Gruzji, został zdemaskowany przez francuskich socjalistów 
i 28 października 1924 r. Francja de iure uznała ZSRR w składzie jedynie 
tego terytorium, gdzie sowiecka władza „była uznawana przez społeczeń-
stwo”69. 
 Wspomniane zastrzeżenie miało nadzwyczaj duże znaczenie, gdyż 
dawała podstawę prawną dla nieuznania przez Francję gwałtu okupacji 
Gruzji w 1921 r., której społeczeństwo obecnie wystąpiło przeciw oku-
pantom. Zachowanie przez Francję misji gruzińskiej w Paryżu, która ko-
rzystała z tych samych praw, co przedstawicielstwa dyplomatyczne in-
nych państw, świadczyło o tym, że Francja nadal uznawała niezależność 
Gruzji jako państwa tylko czasowo okupowanego.

65 D. C a r l t o n, Churchill and the Soviet Union, Manchester and New York, 2000, s. 32.
66 J. P. D u r o s e l l e, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, s. 83.
67 Documents relatifs à la question de la Géorgie devant la Société des Nations, s. 50.
68 Interview du cam. Tchitcherine au sujet de la résolution prise par la Société des Nations à l’égard 
de la Géorgie. « Pravda », n° 215, 21. 9. 1924.  AMAE, CPC 1918-1940, Z, dossier Russie (Géorgie), 
n° 652, Fol. 82.
69 J. P. D u r o s e l l e, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, s. 84.
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 W przemówieniu wygłoszonym w parlamencie Francji 29 stycznia 
1925 r., Pierre Renaudel jeden z liderów francuskich socjalistów, odwie-
dzających Gruzję jesienią 1920 r. w składzie delegacji II Międzynaro-
dówki i tym samym dobrze orientujący się w kwestii gruzińskiej, surowo 
ocenił krwawe przestępstwa, dokonywane przez okupantów przeciwko 
gruzińskiemu narodowi70. 
 Tak więc wpływy gruzińskich socjaldemokratów od samego początku 
sprzyjały temu, by otworzyć francuskiej opinii publicznej oczy na prze-
stępczy charakter sowieckiego reżimu.
 Stłumienie powstania 1924 r. pozostawiło głębokie ślady w społe-
czeństwie gruzińskim, gdyż bolszewicy zlikwidowali elitę narodu: kwiat 
inteligencji, arystokracji, przedsiębiorców, chłopstwa, ofi cerów. Gruzi-
ni zrozumieli, że w tak ukształtowanych warunkach, kontynuacja walki 
zbrojnej byłaby bezsensowna. Dla ratowania fi zycznego istnienia narodu, 
należało w określonym stopniu adaptować się do istniejących realiów, po 
to, by w odpowiednim momencie kontynuować walkę o niezależność. 
Koniec końców, ta taktyka okazała się słuszna, choć Gruzini, jak zresztą 
i inne narody ujarzmione przez Kreml, musieli przejść przez piekło ko-
munistycznej dyktatury, rozciągniętej na 70 lat istnienia imperium zła – 
ZSRR. 

Przekład z języka rosyjskiego
Łukasz Wieremiejuk

Georges Mamoulia

The antibolshevik uprising in Georgia of 1924 and its infl uence on the 
Georgian question in Europe

 The antibolshevik popular uprising in Georgia in August-September 1924 
was the culmination of the Georgian national-liberation resistance movement 
after the occupation of the country by the Red Army at the beginning of 1921. 
Organized by the Georgian national government in exile, this mass uprising of 
Georgian people against the foreign occupational power had immediate reper-
cussions on the Georgian question in Europe. The only Caucasian Republic re-
cognized de jure by the Supreme Council of Allies on 27 January 1921, Georgia 

70 L’indépendance de la Géorgie et la politique internationale du bolchevisme. Discours pronon-
cé à la Chambre des Députes le jeudi 29 janvier 1925 dans la discussion du budget des Affaires 
étrangères par Pierre Renaudel. Accompagné d’une lettre du groupe socialiste au président du Con-
seil, Herriot, s. 5-41.
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has managed to preserve its diplomatic Legation (Mission) in France mainly 
because of the 1924 uprising. Thus, despite the fact of the Russian occupation, 
until 1933 Paris offi cially recognized Georgia as an independent state, and the 
Georgian exile government in Paris as the only legal representative of the Geor-
gian people. 
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EMIGRACJA GRUZIŃSKA W KSIĘGACH METRYKALNYCH 
PARAFII PRAWOSŁAWNEJ ŚW. TRÓJCY PRZY ULICY PODWALE 5

W WARSZAWIE W LATACH 1922-19441

napisał Jerzy Ostapczuk
Warszawa

 Historia świątyni prawosławnej pw. św. Trójcy przy ulicy Podwale 5 
w Warszawie jest długa, burzliwa i jednocześnie dość tragiczna. Wciąż 
skrywa nieznane dotąd i bardzo interesujące fakty z życia (religijnego, 
rodzinnego czy towarzyskiego) osób wyznania prawosławnego, rdzen-
nych i przyjezdnych mieszkańców Warszawy. 
 Początki Cerkwi św. Trójcy2 sięgają XVIII wieku, a jej geneza zwią-
zana jest z przybyłą do Warszawy emigracją narodowości greckiej, serb-
skiej i bułgarskiej, która dopiero po uchwale podjętej przez Sejm Rze-
czypospolitej w 1768 roku mogła realnie starać się o utworzenie parafi i. 
Pierwsza cerkiew3 w Warszawie4 powstała w 17965 roku i mieściła się 

Pro Georgia, 2014, t. 24, s. 263-287

1 Pragnę podziękować zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Panu Piotrowi 
Pszonickiemu za zgodę na przeglądanie ksiąg metrykalnych Parafi i Prawosławnej św. Trójcy (ul. Pod-
wale (I-42)) za lata 1920-1941 i 1943-194, które są przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Warszawie (ul. Smyczkowa 14). 
2 O historii Parafi i Prawosławnej pw. św. Trójcy przy ulicy Podwale 5 w Warszawie zob.: P. P a s z -
k i e w i c z , Pod berłem Romanowów, 1991, s. 48-52; Ks. D. S a w i c k i, Katedra Św. Trójcy na 
warszawskim Podwalu, „Kalendarz Prawosławny 2005”, Warszawa 2005, s. 194-207; t e n ż e: Na-
rodowościowa przynależność prawosławnej społeczności warszawskiej Pragi przełomu XIX i XX w., 
„Rocznik Teologiczny”, LIII, z. 1-2, 2011, s. 131-143; K. S o k o ł, A. S o s n a, Cerkiew w centralnej 
Polsce 1915-1915, Białystok 2011, s. 13-16; Chrześcijaństwo prawosławne w Warszawie, Warszawa 
[brak daty wydania], http://www.ceo.org.pl/sites/ default/fi les/news-fi les/chrzescijanstwo_prawo-
slawne_w_warszawie_2.pdf (data dostępu: 18.01.2014 r.), s. 4.
3 Jak podaje ks. D. Sawicki, za I. Korżenewskim, Grecy przez jakiś czas zbierali się w nieznanym 
miejscu na Nowym Mieście (ks. D. S a w i c k i, Narodowościowa przynależność…, op.cit., przypis 
nr 15 na s. 132).
4 Emigracja grecka, oprócz świątyni w Warszawie, wybudowała jeszcze w Polsce cerkwie w Lublinie 
(Narodzenia Pańskiego), Piotrkowie Trybunalskim (Wszystkich Świętych), Kaliszu (św. Atanazego) 
i Opatowie (św. Jerzego) (K. S o k o ł, A. S o s n a, Cerkiew w centralnej Polsce..., op.cit., s. 13). 
5 Ponieważ władze Warszawy odmownie ustosunkowywały się do licznych próśb o lokalizację świą-
tyni, emigranci w 1778 roku erygowali parafi ę w Opatowie pw. św. Jerzego. Tam i w kaplicy Posel-
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w Pałacu Sapiehów (przy ul. Zakroczymskiej). Po zajęciu pałacu w 1806 
roku przez wojska napoleońskie, świątynię przeniesiono do domu kupca 
Mikołaja Dadaniego (przy ulicy Koziej)6.
 W 1818 roku greccy kupcy, ze składek gminy, zakupili, od Jana 
i Brygidy Romanowskich7, posesję pod numerem 5. Znajdująca się tam 
kamienica została przebudowana przez Jakuba Kubickiego na świątynię 
prawosławną8. 
 W 1825 roku cerkiew na ul. Podwale, należąca dotąd do jurysdyk-
cji biskupów prawosławnych Bukowiny, przeszła pod zwierzchnictwo 
Świętego Synodu w Petersburgu i znalazła się pod jurysdykcją biskupa 
mińskiego, a potem wołyńskiego. W 18289 roku z Wołynia do Warszawy 
przybył ks. Teofi l Nowicki10 – nowy stały proboszcz i dziekan wszyst-
kich cerkwi w Królestwie, zaś w 1834 roku biskup Antoni (Rafalski 
(1789-1848)). Mimo erygowania w Warszawie nowych11 świątyń12 pra-
wosławnych w XIX wieku, ta przy ul. Podwale wciąż odgrywała – wśród 
rdzennych i przyjezdnych mieszkańców Warszawy –znaczącą rolę, która 
wzrosła jeszcze bardziej po I wojnie światowej. 
 W drugiej połowie 191713 roku proboszczem14 został ks. Antoni Ru-
dlewski, który w 1937 roku przeszedł na emeryturę i zmarł w 1938 roku. 
Zastąpił go ks. Aleksander Subbotin, piastujący to stanowisko do końca 
istnienia parafi i w 1944 roku. Wikariuszami w parafi i byli ks. Jerzy Łotoc-
ki, a po nim ks. Dymitr Sajkowicz, protodiakonem – Jakub Kostiuczyk, 
dyrygentami chóru – Konstanty Misiewicz, a potem Leonid Rusaniewicz.

stwa rosyjskiego, które co jakiś czas zmieniało lokalizację, mogli kontynuować swe życie religijne. 
Por. Ks. D. S a w i c k i, Katedra Św. Trójcy…, dz.cyt., s. 194; Narodowościowa przynależność…, 
op.cit., s. 132. 
6 Ks. D. S a w i c k i, Katedra Św. Trójcy…, dz.cyt., s. 195. 
7 Ks. D. S a w i c k i, Katedra Św. Trójcy…, dz.cyt., s. 195; Narodowościowa przynależność…, 
op.cit., s. 133. 
8 Ks. D. S a w i c k i, Katedra Św. Trójcy…, dz.cyt., s. 195
9 K. S o k o ł, A. S o s n a, Cerkiew w centralnej Polsce…, op.cit., s. 14. 
10 W 1825 roku biskup miński mianował proboszczem parafi i ks. Michieja Pigulewskiego (Ks. D. S a -
w i c k i, Katedra Św. Trójcy…, dz.cyt., przypis nr 16 (s. 207)).
11 Cerkiew na ul. Podwale 5 była katedrą biskupią przez 3 lata (pierwsze nabożeństwo bp. Antoni 
celebrował 10 października 1834 roku). Katedra została następnie przeniesiona do świątyni, odku-
pionej od Pijarów za 287 495 zł., na ul. Długiej (Ks. D. S a w i c k i, Katedra Św. Trójcy…, dz.cyt., 
s. 197)).
12 W 1852 roku w tzw. „dekanacie miejskim”, funkcjonowało 7 cerkwi (Ks. D. S a w i c k i, Katedra 
Św. Trójcy…, dz.cyt., s. 198).
13 Ks. D. S a w i c k i (Katedra św. Trójcy…, cz.cyt., s. 207) podał informacje o proboszczach i za-
rządcach parafi i z lat 1790-1857. W XIX wieku ostatnim znanym z imienia i nazwiska proboszczem 
w tej parafi i ks. Jakub Sołodownikow (od 1858 roku). 
14 Ks. D. S a w i c k i, Katedra Św. Trójcy…, dz.cyt., s. 200. 
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 Cerkiew św. Trójcy przy ulicy Podwale 5 w Warszawie została znisz-
czona15 podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku, dzieląc los ca-
łego Starego Miasta. Po II wojnie światowej nie została odbudowana16, 
a życie religijne odżyło w tym miejscu dopiero po 2000 roku. Polski Au-
tokefaliczny Kościół Prawosławny, po trzech latach starań, odzyskał 10 
marca 200217 roku posesję ze stojącą tam kamienicą, na parterze której 
restytuowano cerkiew Św. Trójcy.
 Cerkiew św. Trójcy jest najstarszą historyczną świątynią prawosławną 
na terenie miasta stołecznego Warszawy. Od samego początku związana 
była z życiem emigracji18 wyznania prawosławnego. Najpierw byli to 
przybysze z Grecji, potem m.in. z Gruzji, którzy po utracie niepodległości 
swego państwa, na zaproszenie marszałka Józefa Piłsudskiego od 1922 
roku w większej liczbie19 zaczęli przybywać do Warszawy20. Dzięki ist-
niejącej łączności i jedności eucharystycznej między, autokefalicznym 
od 1924 roku, Kościołem prawosławnym w Polsce i Autokefalicznym 
Kościołem Prawosławnym w Gruzji mieli oni możliwość kontynuacji 
praktyk religijnych w świątyniach prawosławnych w Warszawie. Oprócz 
cerkwi św. Trójcy przy ulicy Podwale, uważanej za „duchowe centrum” 
emigracji21, w mieście stołecznym w okresie międzywojennym istniały 
także inne etatowe świątynie parafi alne (m.in. św. Marii Magdaleny na 
Pradze22) i tzw. cerkwie wojskowe23. Do nich właśnie wciąż wierna pra-

15 Cerkiew została już uszkodzona podczas pierwszych dni wojny – spadła na nią bomba (Ks. D. S a -
w i c k i, Katedra Św. Trójcy…, dz.cyt., s. 202). 
16 Powojenną historię Cerkwi św. Trójcy na ul. Podwale opisał ks. D. Sawicki, zob. Ks. D. S a w i c -
k i, Katedra Św. Trójcy…, dz.cyt., s. 202-204. 
17 Ks. D. S a w i c k i, Katedra Św. Trójcy…, dz.cyt., s. 204. 
18 Ks. D. S a w i c k i, Katedra Św. Trójcy…, dz.cyt., s. 194. Wg ks. D. Sawickiego, warszawskie 
prawosławie zawsze miało wielonarodowościowy charakter (ks. D. S a w i c k i, Narodowościowa 
przynależność…, op.cit., s.134).
19 Emigracja gruzińska do tego roku była raczej znikoma (por. informacje w artykule: A. Wo ź -
n i a k, Międzywojenna Warszawa jako centrum myśli politycznej i ośrodek kulturalny emigracji 
gruzińskiej w Polsce, „Pro Georgia”, t. 23, 2013, s. 159-162, 171) i nie miała charakteru ciągłego 
i stałego osadnictwa (ks. D. S a w i c k i, Narodowościowa przynależność…, s. 133). We wrześniu 
1922 roku do Polski przybyło około 300 gruzińskich uchodźców (Ze wspomnień Gen. Aleksandra 
Zachariadze, [w:] „Pro Georgia”, t. 6, 1997, s. 48-49; A. Wo ź n i a k, Międzywojenna Warszawa…, 
op.cit., s. 166). 
20 W. M a t e r s k i, Gruzini – ofi cerowie kontraktowi Wojska Polskiego, „Pro Georgia”, t. 16, 2008, 
s. 13-15. 
21 Ks. D. S a w i c k i, Narodowościowa przynależność…, op.cit., s. 131. 
22 W przededniu II wojny światowej połowa społeczności prawosławnej należała do parafi i św. Ma-
rii Magdaleny (ks. D. S a w i c k i, Narodowościowa przynależność…, op.cit., s. 135).
23 Dnia 7 czerwca 1930 roku w cerkwi św. Jerzego w Cytadeli w Warszawie miał miejsce ślub Jerzego 
Mamaładze i Zofi i Jaroszewskiej (M. B u j n o w s k a, Major Jerzy Mamaładze, „Pro Georgia”, t. 5, 
1996, s. 90 (artykuł ten został później przedrukowany w „Pro Georgia”, t. 16, 2008, s. 213-218)).

Pro Georgia vol. 24.indd   265Pro Georgia vol. 24.indd   265 20-11-2014   13:49:0320-11-2014   13:49:03



266

wosławiu24 emigracja25 z Gruzji, która składała się głównie z człon-
ków rządu i żołnierzy z rodzinami26 oraz inteligencji27, uczęszczała 
na nabożeństwa. Niektóre sakramenty (tzn. chrzest i małżeństwo) 
oraz posługi religijne (tzn. pogrzeb) znalazły swe odbicie w wyzna-
niowych księgach metrykalnych i Urzędu Stanu Cywilnego28, celem 
których w dalszym ciągu jest rejestracja urodzeń, małżeństw i zgo-
nów wszystkich osób zamieszkałych na obszarze ich działania. 
 W parafii św. Trójcy przy ulicy Podwale w okresie międzywojen-
nym29 wciąż30 obowiązywały prawne systemy31 rejestracji wpro-
wadzone wcześniej przez zaborców32. W 1825 roku państwowe akta 
Stanu Cywilnego33 zostały połączone z metrykami kościelnymi, 
a proboszczowie parafii (katolickich, protestanckich czy prawo-
sławnych) stali się bezwarunkowo państwowymi urzędnikami Stanu 

24 Ks. D. S a w i c k i, Narodowościowa przynależność…, op.cit. s. 134.
25 Przed II wojną światową narodowość wśród prawosławnych rozkładała się następująco: 30% 
– rdzenni Polacy, 60% – mieszkańcy kresów i spolszczeni Rosjanie, 10% – inne narodowości 
(ks. D. S a w i c k i, Narodowościowa przynależność…, op.cit., s. 135).
26 A. Woźniak napisał, że ludność cywilna, przybyła do Polski w latach dwudziestych z Gruzji razem 
z wojskowymi, mogła liczyć około 200 osób (A. Wo ź n i a k, Międzywojenna Warszawa…, op.cit., 
s. 167).
27 A. Wo ź n i a k, Międzywojenna Warszawa…, op.cit., s. 166.
28 Urząd Stanu Cywilnego początkowo korzystał z rejestrów prowadzonych przez Kościoły. Wraz 
z upływem czasu powstały współcześnie znane Urzędy Stanu Cywilnego. 
29 Obowiązywały one do 31 grudnia 1945 roku. Polska odziedziczyła po zaborach różne systemy re-
gulowania sytuacji prawnej (K. K r a s o w s k i, Nierzymskokatolickie Kościoły i związki wyznaniowe 
w ustawodawstwie II Rzeczypospolitej, „Rocznik Teologiczny”, XLII, z. 2, 2000, s. 141), a dokład-
niej aż 6 różnych systemów prawa małżeńskiego i prawa o aktach stanu cywilnego (A. M e r k e r, 
Nierzymskokatolickie Kościoły i związki wyznaniowe w ustawodawstwie zaborczym przez 1918 r., 
„Rocznik Teologiczny”, XLII, z. 2, 2000, s. 130).
30 Dopiero z dniem 1 stycznia 1946 roku w Polsce (dekretem z dnia 25 września 1945 roku Prawo 
o aktach stanu cywilnego (DzU nr 48 poz. 272)) zostały ujednolicone przepisy dotyczące aktów stanu 
cywilnego. Wprowadzono jednolity obowiązek rejestracji na terenie całego kraju (K. K o l e d a, 
130 lat urzędów stanu cywilnego w Wielkopolsce (organizacja, zasób, warunki przechowywania), 
http://www.archiwa. gov.pl/images/stories/fi le/pdf/krzysztof_koleda.pdf (data dostępu: 23.01.2014 r.), 
s. 4). 
31 W 1858 roku w Warszawie ukazał się drukiem akt prawny „O aktach stanu cywilnego” (O aktach 
stanu cywilnego, Pismo z polecenia Jaśnie Wielmożnego Radcy Tajnego P. Muchanow, Dyrekto-
ra głównego prezydującego w Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, Dla użytku 
osób utrzymujących akta stanu cywilnego ułożone, Warszawa 1858 (http://www.warszawa.ap.gov.
pl/oasc/ (data dostępu: 04.02.2014)). Zawarto tam szczegółowe przepisy sporządzaniu akt i urzędni-
kach Stanu Cywilnego. 
32 A. Merker stwierdził, że „największą mozaiką, z którą nie uporało się prawo Polski międzywo-
jennej, było prawo małżeńskie i prawo o aktach stanu cywilnego. Dwa dekrety z dnia 25 września 
1945 r. <…> uchylały ogółem 162 przepisy <…> regulujące tę problematykę, przy czym 142 <…> 
pochodziło z okresu zaborów” (A. M e r k e r, Nierzymskokatolickie Kościoły…, op.cit., s. 127-128).
33 Zostały one wprowadzone mocą napoleońskiego kodeksu cywilnego w Księstwie Warszawskim 
w 1808 roku. 
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Cywilnego. Aktami Stanu Cywilnego zostały metryki obrzędów re-
ligijnych34. Duchowni byli35 zobowiązani do sporządzania ich du-
plikatów36, które następnie (po zakończeniu roku kalendarzowego 
i sporządzeniu stosownego protokołu (tzn. zamknięcia księgi na 
dany rok37))38 przekazywano do archiwum hipotecznego sądu po-
wiatowego39. Pierwopis, zwany unikatem, przechowywany był 
w miejscu jego sporządzenia. Podstawą do sporządzenia aktów 
Urzędu Stanu Cywilnego były trzy rodzaje zdarzeń: urodzenia, śluby 
i zgony, odpowiadające faktycznie40 wykonanym obrzędom religij-
nym. Akty sporządzano na podstawie ustnych oświadczeń stawiają-
cych się, tzn. świadczących, i świadków. Stawiającymi się mogły być 
w przypadku: urodzeń – osoby dowolnej płci (np. ojciec, akuszerka, 
lekarz, etc.); małżeństwa – przyszli małżonkowie; zgonu – wszyscy 
obecni przy śmierci (poświadczali oni tożsamość osoby zmarłej, zaś 
urzędnik poświadczał zgon). Świadkami mogli być mężczyźni po-
wyżej 21. roku życia. 
 Akty urodzeń, małżeństw i zgonów były spisywane oddzielnie, 
zgodnie z odgórnie ustalonym wzorem. W przypadku formy tabela-
rycznej we właściwych rubrykach zapisywano41: 
–  dla urodzeń: numer porządkowy aktu; płeć, datę urodzenia 

i chrztu oraz imię dziecka; imiona i nazwiska rodziców, świad-
ków i księdza sprawującego sakrament chrztu; 

–  dla małżeństw: numer porządkowy aktu; datę, imiona i nazwi-
ska osób zawierających związek małżeński oraz imiona ich ro-
dziców; imiona i nazwiska świadków oraz księdza sprawującego 
sakrament małżeństwa;  

–  dla zgonów: numer porządkowy aktu; płeć, datę śmierci i po-
grzebu, imię i nazwisko, wiek i chorobę osoby zmarłej; imię 
i nazwisko księdza sprawującego pogrzeb. 

34 „Metryka i akt Stanu Cywilnego stały się już jednym aktem w tych wszystkich wypadkach, 
w których obrzęd religijny wymaga spisania metryki” (O aktach stanu cywilnego, op.cit., s. 1). 
35 Aktualnie sporządzane są księgi metrykalne w jednym egzemplarzu. 
36 O aktach stanu cywilnego, op.cit., s. 3.
37 Wzór takiego protokołu zob. O aktach stanu cywilnego, op.cit., s. 119. 
38 O aktach stanu cywilnego, op.cit., s. 6. 
39 O aktach stanu cywilnego, op.cit., s. 3. W chwili obecnej znajdują się one w Urzędach Stanu 
Cywilnego. 
40 Na uwagę zasługuje kolokwialna fraza pracowników Urzędu Stanu Cywilnego dotycząca lokali-
zacji aktów „gdzie fakt, tam akt”.
41 Por. O aktach stanu cywilnego, op.cit., s. 34-92 (znajduje się tam znacznie więcej informacji 
o zasadach sporządzania akt); K. K o l e d a, 130 lat urzędów…, op.cit., s. 2.
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 Obok wymienionych informacji w aktach często także zapisywano: 
zawód, miejsce urodzenia, wyznanie oraz nazwisko rodowe matki. 
 Oprócz tabelarycznej formy zapisu, w księgach metrykalnych stoso-
wano także opisowy (narracyjny) sposób sporządzania aktów42, według 
którego spisywano także tzw. akty znania43.
 Proboszcz, który jednocześnie pełnił funkcję urzędnika Stanu Cy-
wilnego, po spisaniu i odczytaniu aktu przy świadczących i świad-
kach44, razem z nimi składał pod nim podpis. Akty w tabelarycznych 
księgach metrykalnych były zapisywane bezpośrednio po sobie, zaś 
akty w formie narracyjnej sporządzano na oddzielnych stronach. 
Każdy rok kalendarzowy rozpoczynała nowa księga metrykalna, 
która po jego zakończeniu była przekazywana do archiwum Sądu 
Pokoju. 
 Parafia Prawosławna św. Trójcy w Warszawie przy ul. Podwale 5 
w okresie międzywojennym45 pełniła więc także obowiązki Urzędu 
Stanu Cywilnego, a jej proboszcz sporządzał z urzędu odpowiednie 
akty (urodzenia, małżeństwa46 i zgonu) oraz ich kopie. Konieczność 
przekazywania na koniec roku kalendarzowego ksiąg aktów do sądu 
powiatowego uchroniła je przed tragicznym losem, jaki spotkał pa-
rafię i całe Stare Miasto Warszawy podczas powstania warszawskie-
go w 1944 roku. Sporządzone w Parafii św. Trójcy akty (chrztów, 
małżeństw i zgonów) kryją w sobie bardzo ciekawe i interesujące 
dane47, wprowadzenie których do obrotu naukowego wpłynie za-
pewne pozytywnie na dalsze studia dotyczące emigracji gruzińskiej 
w międzywojennej Warszawie, a zawarte w nich świadectwa – doty-
czące postanowień innych urzędów państwowych i kościelnych (np. 
Konsystorza Prawosławnego) przyczynią się zapewne do dalszych 
poszukiwań i badań. 

JERZY  OSTAPCZUK

42 Dlatego też możliwe jest odnalezienie aktu w jednej i drugiej formie. 
43 Akty znania zastępowały akty urodzeń, małżeństw i zgonów, w przypadku niemożliwości (np. odna-
lezienia przez księdza czy zainteresowanych i stąd też) dostarczenia oryginalnej metryki, np. z powodu 
wywiezienia czy zniszczenia (np. w pożarze) ksiąg metrykalnych. Wzory aktów znania zob. O aktach 
stanu cywilnego, op.cit., s. 115-117.
44 Por. „Przyjmujący akt Stanu Cywilnego powinien być przeczytany zeznającym i świadkom, a o dopeł-
nieniu tej formalności uczynić w samym akcie wzmiankę” (O aktach stanu cywilnego, op.cit., s. 15).
45 W 1912 roku w związku z obowiązkiem zadeklarowania przynależności religijnej zaniknęła re-
jestracja bezwyznaniowa. 
46 Prowadzenie aktów rozwodów zostało zniesione. 
47 W każdym akcie zapisywano „rok, dzień i godzinę przyjęcia, imię, nazwisko i wiek, powołanie 
i miejsce zamieszkania osób w aktach wyrażonych”  (O aktach stanu cywilnego, op.cit., 
s. 13).
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 Jako przykłady nowych informacji można podać:
–  nieznane dotychczas nazwisko panieńskie żony, uważanej za Polkę48 

z Kaukazu49 (o której nie wiadomo chyba nic więcej50), przybyłego w 
1918 roku do Polski Sergiusza Kuruliszwiliego. Przed ślubem nosiła 
ona nazwisko Kaufman. Maria i Jan Kuruliszwili (młodszy brat Ser-
giusza), który w 1925 roku był studentem Uniwersytetu Warszawskie-
go i mieszkał przy ul. Kruczej 7, własnoręcznymi podpisami w dniu 
31 marca przed księdzem Antonim Rudlewskim poświadczyli tożsa-
mość Sergiusza. W tym samym akcie jako adres zamieszkania zabite-
go – w cukierni Komorowskiego na ul. Nowy Świat 2651 – wpisano 
ulicę Nowy Świat nr 40, podczas gdy adres jego żony to kamienica 
pod numerem 17; 

–  informacje o babci Jerzego Mamaładze znajdujące się w akcie zgo-
nu52 jego matki – Kamili (Niny)53, urodzonej w Gori, córki Karola 
i Elżbiety54, która pochodziła z domu Resa, urodzona Szept; 

– wskazanie na narodowość matki, urodzonego w 1936 roku jakoby w 
rodzinie gruzińsko-polskiej55, Jana Szalikaszwilego – syna Dymitra 
i Marii z d. Rudiger-Bielajew, która – jak zapisano w akcie chrztu56 
jego siostry (z 1940 r.) – była narodowości rosyjskiej (urodzona 
8 kwietnia 1906 r. w Sankt Petersburgu).

 Zawarte w aktach Parafi i św. Trójcy przy ul. Podwale 5 informacje są 
ważne także z innego powodu. Potwierdzają one wiele znanych już fak-
tów z życia emigracji gruzińskiej w międzywojennej Warszawie, które 
znane dziś są z ustnych przekazów i wspomnień. 

48 S. J. K u r u l i s z w i l i, Z rodzinnych wspomnień o Sergo Kuruliszwili, „Pro Georgia”, t. I, 1991, 
s. 45. 
49 A. Wo ź n i a k, Sergo Kuruliszwili (4 IX 1894 – 25 III 1925), „Pro Georgia”, t. I, 1991, s. 44; 
„Wschód i Polska” – przyczynek do dziejów emigracji gruzińskiej w Polsce w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, „Pro Georgia”, t. 2, 1992, s. 55; Międzywojenna Warszawa…, op.cit., s. 163, 175-
176. 
50 A. Wo ź n i a k, „Wschód i Polska”…, op.cit., s. 55; Międzywojenna Warszawa…, op.cit., s. 175.
51 S. J. K u r u l i s z w i l i, Z rodzinnych wspomnień o Sergo Kuruliszwili, op.cit., s. 45.
52 Wzory aktów zgonów zob. O aktach stanu cywilnego, op.cit., s. 117-118.
53  Została ona uwieczniona na zdjęciach w opublikowanym w Pro Georgii (t. 16, 2008) albumie 
syna Jerzego Mamaładze. Pojedyncze zdjęcia zob.: M. B u j n o w s k a, Major Jerzy Mamaładze, 
op.cit., s. 80, 82. 
54 Niektóre informacje o niej zob. M. B u j n o w s k a, Major Jerzy Mamaładze, op.cit., s. 76. 
55 W. M a t e s k i, Wizyta gen. Johna Shalikashvili w Warszawie, „Pro Georgia”, t. 4, 1994, s. 94. 
Sam Jan Szalikaszwili mówił, że jego matka z pochodzenia była Polką (WM., Kolejna wizyta gen. 
Johna Shalikashvili w Warszawie, „Pro Georgia”, t. 5, 1996, s. 90).
56 Wzory aktów urodzeń zob. O aktach stanu cywilnego, op.cit., s. 98; 101-104. Wzory aktów mał-
żeństwa zob. Wzory aktów urodzeń zob. O aktach stanu cywilnego, op.cit., s. 109-115.; 
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 Pierwopisy ksiąg metrykalnych oraz ich brudnopisy sporządzone 
w okresie międzywojennym przez proboszczów Parafi i Prawosławnej 
św. Trójcy i jednocześnie urzędników Stanu Cywilnego zachowały się 
z wojennej pożogi i znajdują się obecnie w Archiwum Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Warszawie (ul. Smyczkowa 14) pod sygnaturą I-42. Dopie-
ro po upływie stuletniego okresu od daty sporządzenia ostatniego aktu 
w księdze zostaną one przekazane do właściwego Archiwum Państwowe-
go. Tymczasem dostęp do nich jest możliwy na podstawie oddzielnego 
postanowienia kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. 
 Na potrzeby niniejszej publikacji weryfi kacji zostały poddane księ-
gi metrykalne Parafi i św. Trójcy z lat 1922-194457 przechowywane 
w Archiwum USC58. Przeprowadzona kwerenda umożliwiła odnalezienie 
nieznanych dotąd i bardzo ciekawych, niekiedy, informacji z warszaw-
skiego życia emigrantów gruzińskich59, osób urodzonych na Kaukazie 
lub ich przyjaciół. Jej wynikiem są przedstawione w niniejszej publikacji 
transkrypcje aktów60.
 Użyte w tytule określenie „emigracja gruzińska” nie ograniczyła ma-
teriału źródłowego tylko do osób narodowości gruzińskiej. W publika-
cji zostały uwzględnione również te akty, w których wymienione osoby 
(świadczące lub świadkowie) urodziły się, brały ślub lub w jakiś inny 
sposób (bliższy lub bardziej luźny, np. poprzez rodziców, małżonków lub 
pracę) związane są z Kaukazem. 

OPISOWY AKT ŚLUBU ABACHIDZE ALEKSEGO 
I ABACHIDZE MARII

(NR 46 Z 1936 ROKU (I-42-46/1936))

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie w parafi i prawosławnej św. 
Trójcy na Podwalu dnia czwartego września tysiąc dziewięćset trzydzie-
stego szóstego roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, iż 
57 W archiwum USC przechowywane są księgi z Parafi i św. Trójcy (ul. Podwale 5) za lata 1910-
1941 i 1943-1944. Ograniczenie do lat 1922-1944 motywowane było faktem, że znacząca emigracja 
gruzińska miała miejsce od 1922 roku, w 1944 roku Cerkiew św. Trójcy przy ul. Podwale została 
zniszczona. 
58 Z Parafi i św. Trójcy przy ul. Podwale 5 zachowały się także akty znania z lat 1922-1932, które 
przechowywane są w Archiwum Metropolitalnym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław-
nego. Będą one przedmiotem następnych badań i publikacji. 
59 W księgach pojawiają się także nazwiska Polaków, Rosjan, Ukraińców i Greków. 
60 Rekonstruowany, niezachowany, tekst aktów został zapisany w nawiasach kwadratowych. Tekst 
utracony został oznaczony trzema kropkami (…). 
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w obecności dwóch świadków: Włodzimierza, syna Symeona, Siamaszwi-
li, majora wojsk Polskich, zamieszkałego przy ulicy Stalowej N 19, lat 46 
liczącego, i Lewana, syna Jerzego, Czikowani, ofi cera b. armji Gruzińsiej 
zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej N 7, lat 41 liczące-
go, obydwóch zdolność prawną posiadających w dniu dzisiejszym zawarto 
związek małżeński między: Aleksym Abachidze, synem Lewana i Jewfro-
zyny z domu Pagała, mechanikiem urodzonym w Kutaisie (Kaukaz), za-
mieszkałym w Paryżu, a czasowo w Warszawie, hotel Bristol, kawalerem 
wyznania prawosławnego lat 34 liczącym, a Marją Abachidze, córką Piotra 
i Meniki z domu Łołua, przy rodzinie, urodzona w Kutaisie, zamieszkała 
w Paryżu, a czasowo w Warszawie, hotel Bristol, panną wyznania prawo-
sławnego, lat 36 liczącą. Od trzech zapowiedzi przedślubnych uzyskano 
dyspensę Konsystorza Prawosławnego N 3565 z dnia 4 września r.b. Re-
ligijny związek małżeński pobłogosławiony przez protojereja Aleksandra 
Subbotina. Nowozaślubieni oświadczyli, iż umowy przedślubnej między 
sobą nie zawierali. Akt ten po przeczytaniu nowozaślubionym i świadkom, 
przez Nas i przez nich podpisany został. 

[Podpisy]
 Urzędnik Stanu Cywilnego Ksiądz Aleksander Subbotin
 Alexis Abachidze Мария Абахидзе
 Włodzimierz Siamaszwili Lewan Czikowani

TABELARYCZNY AKT ŚLUBU ABACHIDZE ALEKSEGO 
I ABACHIDZE MARII

(NR 46 Z 1936 ROKU (I-42-46/1936))

– Numer porządkowy i data ślubu: № 46, 4 сентябр 1936; 
– Pan młody: Гражданинъ Грузинской Республики, уроженец 
Кутаиса, Алексей Абахидзе, сын Левана и Евфросинии рожд. Пагала, 
православного вероисповедания первым браком, лет 24; 
– Panna młoda: Гражданка Грузинской Республики, уроженка города 
Кутаиса, Мария Абахидзе, доч Петра и Меники рожд. Лолуа, 
православного вероисповедания, первым браком, лет 36;
– Kapłan udzielający sakramentu ślubu: настоятель протоиерей Алек-
сандр Субботин с диакономъ Яковом Костючиком и псаломщиком 
Леонидом Русакевичем;
– Świadkowie: Майоръ Войск Польских Владимиръ Симеонович 
Сямашвили и офицер б. Армии Грузинской Леван Георгиевич Чиквани.
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OPISOWY AKT ŚLUBU DASZKIEWICZA WIKTORA 
I DAWIDAJTIS ANASTAZJI

(NR 13 Z 1928 ROKU (I-42-13/1928))

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie w parafi i prawosławnej 
św. Trójcy na Podwalu dnia dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc 
dziewięćset dwudziestego ósmego roku o godzinie szóstej po południu. 
Wiadomo czynimy, iż  w obecności dwóch świadków: Aleksandra syna 
Stanisława Dawidajtisa, robotnika zamieszkałego w mieście Warszawie 
przy ulicy Annopol, budynek N 9, lat dwadzieścia dwa liczącego, i Jana 
syna Jana Bukowana robotnika zamieszkałego w Warszawie na Żoli-
borzu – barak N 1, lat dwadzieścia dwa liczącego, obydwóch zdolność 
prawną posiadających w dniu dzisiejszym zawarto związek małżeński 
między: Wiktorem Daszkiewiczem synem Jana i Marjanny z Górskich, 
murarzem, urodzonym w mieście Łodzi, zamieszkałym w gminie Brudno 
– pod Warszawą – Annopol, budynek N 9, kawalerem wyznania prawo-
sławnego, lat dwadzieścia dwa liczącym i Anastazją Dawidajtis, córką 
Stanisława i Józefy z Danisów, wyrobnicą urodzoną w mieście Tyfi lisie, 
zamieszkałą w mieście Warszawie – Annopol, budynek N 9, panną wy-
znania prawosławnego, lat dwadzieścia pięć liczącą. Małżeństwo to po-
przedziły trzy zapowiedzi, głoszone w tutejszej cerkwi w dniach piętna-
stego, dwudziestego drugiego i dwudziestego dziewiątego stycznia roku 
bieżącego. Religijny związek małżeński pobłogosławiony został przez 
księdza protojereja Antoniego Rudlewskiego. Akt ten po przeczytaniu 
nowozaślubionym i świadkom przez Nas i przez nich podpisany został. 

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego – ksiądz Antoni Rudlewski proboszcz

 Wiktor Daszkiewicz Anastazja Dawidajtis
 Aleksander Dawidajtis  Jan Bukowani

OPISOWY AKT ŚLUBU GWELESIANI ROMANA 
I Z WYSOCKICH I VOTO RYDZEWSKĄ HALINĄ 

(NR 21 Z 1928 ROKU (I-42-21/1928))

 Działo się w mieście Stołecznem Warszawie w parafi i prawosław-
nej św. Trójcy na Podwalu, dnia czternastego marca 1928 roku o go-
dzinie piątej po południu. Wiadomo czynimy, iż w obecności dwóch 
świadków: Józefa syna Grzegorza Czeczelaszwili, pułkownika byłej 
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Armji Rosyjskiej, zamieszkałego w mieście Warszawie, przy ulicy 
Podwale N 6, lat 47 liczącego, i Mikołaja syna Solomona Dżawro-
wa, pułkownika byłej Armji Rosyjskiej, zamieszkałego w mieście 
Warszawie przy ulicy Brzozowej N 22, lat 37 liczącego, obydwóch 
zdolność prawną posiadających w dniu dzisiejszym zawarto związek 
małżeński między: Romanem Gwelesiani synem Aleksandra i Tamary 
z domu Czawczawadze, pułkownikiem Wojsk Polskich, urodzonym 
w mieście Telawie (Kaukaz) zamieszkałym w mieście Warszawie, przy 
ulicy Senatorskiej N 29, kawalerem wyznania prawosławnego, lat 39 
liczącym, i Haliną primo voto Rydzewską, córką Tadeusza i Jadwigi 
z Żochowskich, małżonków Wysockich rozwiedzioną po pierwszym 
ślubie, zamieszkałą przy matce we wsi Włochach pod Warszawą, wy-
znania prawosławnego, lat dwadzieścia pięć liczącą. Małżeństwo to 
nie zostało poprzedzone przez zapowiedzi na mocy dyspensy udzie-
lonej przez Jego Błogosławieństwo Dyonizego, księdza Metropolitę 
Kościoła Prawosławnego w Polsce z dnia dwudziestego dziewiątego 
lutego roku bieżącego L. 825. Religijny związek małżeński pobłogo-
sławiony został przez księdza kapelana W.P.  wyznania prawosławne-
go przy Szefostwie duszpasterstwa O.R. I – Ananjuka Sahajdakow-
skiego. Akt ten po przeczytaniu nowozaślubionym i świadkom przez 
Nas i przez nich podpisany został. 

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego – ksiądz Antoni Rudlewski

Ksiądz kapelan W.P. Ananjusz Sahajdakowski
 Roman Gwelesiani Halina Rydzewska

J. Czeczelaszwili, J. Dżawrow

TABELARYCZNY AKT ŚLUBU KANDELAKI MIKOŁAJA 
I PELCZEWSKĄ ROZALIĄ

(NR 53 Z 1931 ROKU (I-42-53/1931))

– Numer porządkowy i data ślubu: № 53, 16 сентябр 1931;
– Pan młody: Гражданин Грузинской Республики, уроженец города Батума, 
Николай Несторович Канделаки, православного вероисповедания, 
разведен после первого брака, вторым браком, 45 лет;
– Panna młoda: Вдова граждaнка города Николаева, Херсонской губерни, 
уроженка города Лодзи, Pозалия Флорианова Пелчевская, рожд. Енделъ, 
римо-католическаго вероисповедания, вторым браком, 40 лет;
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– Kapłan udzielający sakramentu ślubu: протоиерей Александр 
Субботин с диаконом Яковом Костючиком и псаломщиком Леонидом 
Русановичем;
– Świadkowie: зубной врач Бронислав Валерианович Воротонский 
и полковник Войск Польских князь Николай Михайлович Вагнадзе 
и фотограф князь Давид Иосифович Вагнадзе;

[Podpisy proboszcza, diakona i psałomszczyka]

OPISOWY AKT ŚLUBU KOBIASZWILI ALEKSANDRA 
I KUTATEŁADZE TAMARY

(NR 16 Z 1926 ROKU (I-42-16/1926))

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie w prawosławnej parafji 
św. Trójcy na Podwalu, dnia 16 maja 1926 roku, o godzinie piątej po 
południu. Wiadomo czynimy, iż w obecności dwóch świadków: Konstan-
tego syna Inarsaba Kwikwidze, pułkownika byłej armji Gruzińskiej, za-
mieszkałego w Mieście Chełmno na Pomorzu, lat czterdzieści liczącego, 
i Bidzin syna Łukasza Mikołaja Kutateładze, majora W.P. zamieszkałego 
w Warszawie Żoliborz – hotel ofi cerski, lat trzydzieści siedem liczącego, 
obydwóch zdolność prawną posiadających, w dniu dzisiejszym zawarto 
związek małżeński między: Aleksandrem Kobiaszwili, synem Dymitrego 
i Marji z domu Ositaszwili, hospitantem I-go rocznika W. Szkoły Int., 
kapitanem W.P. urodzonym w mieście Władykaukazie, zamieszkałym 
w mieście Warszawie na Żoliborzu – hotel ofi cerski, rozwiedzionym po 
pierwszym ślubie, wyznania prawosławnego, lat trzydzieści cztery liczą-
cym, i Tamarą Kutateładze, córką Łukasza Mikołaja i Agryppiny z domu 
Kutateładze, rodowitą szlachcianką urodzoną w Kutaisie, zamieszkałą w 
mieście Chełmno na Pomorzu przy rodzinie, panną wyznania prawosław-
nego, lat trzydzieści liczącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi 
głoszone w tutejszej cerkwi w dniach: ósmego, 9 i 16 maja roku bieżą-
cego. Religijny związek małżeński pobłogosławiony został przez księdza 
Antoniego Rudlewskiego. Akt ten po przeczytaniu nowozaślubionym 
i świadkom przez nas i przez nich podpisany został. 

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego – ksiądz Antoni Rudlewski proboszcz

Kobiaszwili Aleksander Kapitan W.P.
Tamara Kutateładze, Bidzin Kutateładze

Konstanti Kwikwidze Pułk.
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OPISOWY AKT URODZENIA KOBIASZWILI TAMARY
(NR 7 Z 1930 ROKU (I-42-7/1930))

 Działo się to w mieście stołecznem Warszawie w parafi i prawosław-
nej św. Trójcy na Podwalu dnia dwudziestego czwartego lutego tysiąc 
dziewięćset trzydziestego roku o godzinie dziewiątej przed południem. 
Stawili się osobiście: Aleksadner Kobiaszwili, syn Dymitra i Marji, 
z domu Osytaszwili, kapitan WP zamieszkały w Warszawie, Cytadela 
budynek 23, żonaty, wyznania prawosławnego, lat trzydzieści osiem li-
czący w obecności: Konstantego syna Luarsaba Kwikwidze pułkownika 
WP zamieszkałego w Cytadeli w Warszawie, lat czterdzieści sześć liczą-
cego i Anny Lazarewej, żony pułkownika, zamieszkałej w Warszawie 
przy ulicy Dzielnej N 30, lat czterdzieści dwa liczącej, obydwóch zdol-
ność prawną posiadających, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, oświad-
czając, iż takowe jest urodzone w mieście Warszawie w Szpitalu Szko-
ły Sanitarnej Podchorążych, dnia trzeciego grudnia tysiąc dziewięćset 
dwudziestego dziewiątego roku o godzinie dwudziestej pierwszej minut 
trzydzieści z jego ślubnej żony ś.p. Tamary z Kutateładze, córki Miko-
łaja i Agrippiny z Kutateładze, wyznania prawosławnego, lat trzydzie-
ści trzy liczącej. Dziecięciu temu na świętym chrzcie, odbytym w dniu 
dziewiątego lutego roku bieżącego, przez księdza kanonika Ananjusza 
Sahajdakowskiego, Kapelana W.P, nadano imię Tamara (Тамара), a ro-
dzicami jej chrzestnymi byli wyżej wspomniani Konstanty Kwikwidze 
i Anna Łazarewa. Zatem po przeczytaniu ojcu i stawającym przez Nas 
i przez nich podpisany został. 

[Podpisy]
Urzędnik stanu cywilnego ksiądz Antoni Rudlewski – proboszcz

Kobiaszwili Aleksander kpt. W.P.
 Anna Łazreffowa Kwikwidze Konstanty Płk. W.P.

Ks. kapelan W.P. Ananjusz Sahajdakowski

TABELARYCZNY AKT URODZENIA KOBIASZWILI TAMARY 
(NR 4 Z 1930 ROKU (I-42-4/1930))

– Data urodzenia: 3 декабр 1929; 
– Data chrztu: 9 февраль 1930 г., 
– Rodzice: Капитан войск польских Александр Кобяшвили сын 
Димитрия и Марии из [Оси]ташвили, тридцати восьми лет, и его 
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законная жена Тамара, рожденная Кутателадзе, дочь Николая 
и Агрипнии рожд. Кутателадзе, тридцати трех лет, оба православного 
вероисповеданя; 
– Chrzestni: полковник войск польских Константин Луарсабoвич 
Квиквидзе и жена полковника Анна Лазарева;
– Miejsce urodzenia: в городе Варшаве в Госпитале Санитарной 
Школы Подполковников;
– Ksiądz udzielający sakramentu chrztu: протоиерей капеллан Войск 
Польских Анания Сагайдаковский;

[Podpis]
Настоятель протоиерей Антоний Рудлевский

OPISOWY AKT ŚLUBU KONIASZWILEGO ALEKSANDRA 
I POBOJEWSKIEJ LUDMIŁY (NR 28 Z 1926 ROKU 

(I-42-28/1926))

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie, w prawosławnej para-
fji św. Trójcy na Podwalu dnia trzydziestego sierpnia tysiąc dziewięćset 
dwudziestego szóstego roku o godzinie czwartej po południu. Wiado-
mo czynimy, iż w obecności dwóch świadków Mikołaja, syna Nesto-
ra Kandełaki, pułkownika Wojsk Polskich, lat czterdzieści liczącego, 
i Dawida syna Józefa księcia Wacznadze, kapitana Wojsk Polskich, lat 
trzydzieści dwa liczącego, obydwóch zdolność prawną posiadających 
w dniu dzisiejszym zawarto związek małżeński między: Aleksandrem 
Koniaszwili, synem Grzegorza i Barbary z Żagatowych, generałem by-
łej Armii Rosyjskiej, urodzonym w mieście Tyfi lisie na Kaukazie, za-
mieszkałym w mieście Warszawie Żoliborz Hotel ofi cerski rozwiedzio-
nym po pierwszym ślubie, wyznania prawosławnego, lat czterdzieści 
dziewięć liczącym, i Ludmiłą Pobojewską, córką Władysława i Lucyny 
z domu Jenik, urzędniczką PKO urodzoną w mieście Tyfi lisie na Kau-
kazie, zamieszkałą w mieście Warszawie Żoliborz plac Kościuszki N 1, 
panną wyznania rzymsko katolickiego, lat dwadzieścia cztery liczącą, 
małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi głoszone w tutejszej cer-
kwi w dniach: 22, 29 i 30 sierpnia roku bieżącego. Religijny związek 
małżeński pobłogosławiony został przez księdza Aleksandra Subbotina. 
Nowo zaślubieni oświadczyli, że między nimi na mocy aktu zawarte-
go przed Notarjuszem Feliksem Wyganowskim w Warszawie – została 
zawarta intercyza (N rep. 1203 dn. 30 sierpnia 1926 r.) o czym w ty… 
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Art. 208 Kod. Cyw. Polsk. nadmienia się w niniejszym akcie. Akt ten 
po przeczytaniu nowozaślubionym i świadkom przez nas i przez nich 
podpisany został. 

[Podpisy]
w/z Urzędnika Stanu Cywilnego – protojerej Aleksander Subbotin

Aleksander Koniaszwili, Ludmiła Pobojewska
 Mikołaj Kandełaki  Pułkownik inżynier
 Daw Wacznadze  Kapitan graf

TABELARYCZNY AKT ŚLUBU 
KONIASZWILEGO ALEKSANDRA I POBOJEWSKIEJ LUDMIŁY 

(NR 28 Z 1926 ROKU (I-42-28/1926))

– Data ślubu: 30 августа 1926 года;
– Pan młody: свободный от первого брака, гражданин города Тифилиса, 
бывший генерал Русской Армии Александр Григорович Коняшвили, 
православного вероисповедания, вторым браком, лет 49;
– Panna młoda: уроженка города Тифилиса, чиновница Почтовой 
Сберегательной Кассы (P.K.O) Людмила Владиславовна Побоевская, 
римокатолического вероисповедания, первым браком, лет 24; 
– Ksiądz celebrujący sakrament małżeństwa: протоиерей Александр 
Субботин с диаконом Яковом Костючиком; 
– Świadkowie: полковник Войск Польских Николай Несторович 
Канделаки и капитан Давид Иосифович князь Вачнадзе. 

[Podpisy ks. Subbotina i ks. diakona Kostiuczuka]

OPISOWY AKT ZGONU KURULISZWILEGO SERGIUSZA 
(NR 12 Z 1925 ROKU (I-42-12/1925))

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie, w parafi i prawosław-
nej św. Trójcy na Podwalu dnia trzydziestego pierwszego marca tysiąc 
dziewięćset dwudziestego piątego roku o godzinie czwartej po południu 
stawili się osobiście: Marja Kuruliszwili, z domu Kaufman, zamieszka-
ła w mieście Warszawie, przy ulicy Nowy Świat N 17, lat 29 licząca, 
żona inżyniera, i Jan Kuruliszwili, student Uniwersytetu Warszawskie-
go, zamieszkały w mieście Warszawie, przy ulicy Kruczej N 7, lat 24 
liczący, i oświadczyli nam, że w mieście Warszawie przy ulicy Nowy – 
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Świat N 26, w cukierni Komorowskiego, dnia 28 marca roku bieżącego, 
o godzinie drugiej minut trzydzieści po południu został zabity Sergjusz 
Kuruliszwili, syn Jana i Katarzyny z Nazarowów, inżynier, urodzony 
w Gruzji, zamieszkały w mieście Warszawie przy ulicy Nowy – Świat 
N 40, żonaty, wyznania prawosławnego, lat 30 liczący, zostawiając po 
sobie ślubną żonę Marję Kuruliszwili, z domu Kaufman, lat 29 liczącą. 
Po przekonaniu się w śmierci niniejszy akt sporządzony i po przeczytaniu 
stawiającym przez nas i przez nich podpisany został. 

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego – ksiądz Antoni Rudlewski – proboszcz

Marja Kuruliszwili, Jan Kuruliszwili

OPISOWY AKT ZGONU MAMAŁADZE KAMILI NINY 
(NR 35 Z 1939 ROKU (I-42-35/1939))

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie w parafji prawosławnej 
św. Trójcy na Podwalu dnia piątego lipca 1939 roku o godzinie trzeciej minut 
trzydzieści po południu. Stawili się osobiście Jerzy, syn Tarasja, Mamała-
dze, major Wojska Polskiego, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Krasiń-
skiego nr 66, lat 42 liczący i Nadzieja, córka Zacharjasza Rusaniewicz, żona 
urzędnika, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Podwale N 5, lat 32 liczącej, 
i okazując nam lekarską kartę zgonu oświadczyli, iż w Szpitalu Szkolnym 
Centrum Wychowania Szpitalnego dnia 5 bieżącego lipca zmarła na raka 
Camilla – Nina Mamaładze, córka Karola i Elżbiety z domu Resa, urodzona 
Szept, wdowa, wyznania prawosławnego lat 66 licząca, urodzona w Gori 
i pochowana będzie na cmentarzu wojskowym w Warszawie. Akt ten po 
przeczytaniu stawającym przez Nas i przez nich podpisany został. 

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego – Protojerej Aleksander Subbotin

Giorgi Mamaładze mjr

TABELARYCZNY AKT ZGONU MAMAŁADZE KAMILI NINY
(NR 35 Z 1939 ROKU (I-42-35/1939))

– Data śmierci: 5 lipca;
– Data pogrzebu: 7 lipca;
– Zmarła: Urodzona w Gori zamieszkała w Warszawie, Camilla – Nina 
Mamaładze, córka Karola i Elżbiety z domu Resa, urodzona Szept, 
wyznania prawosławnego, wdowa, lat 66;
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– Miejsce zgonu: Szpital Wyszkolenia Sanitarnego;
– Ksiądz, który spowiadał, udzielał komunii i celebrował pogrzeb: od-
nośnik do poprzedniej pozycji, gdzie wpisany jest: protojerej Aleksander 
Subbotin; 
– Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Woli.

AKT PRZYŁĄCZENIA DO KOŚCIOŁA MASALSKIEJ HELENY 
(NR 26 Z 1927 ROKU (I-42-26/1927))

– Data przyłączenia: 28 август 1927 г.;
– Przyłączana do Kościoła: Елена Масальска, доч Феодора и Антонины, 
уроженной Раненкомидоч, лютеранского вероисповедания; 
– Chrzestni: полковник бывшей Русской Армии Роман Александрович 
Твелисиани и жена протоиерея варшавской св. Троицкой Церкви 
Анна Николаевна Субботина. 

OPISOWY AKT ŚLUBU PERNADZE MIKOŁAJA 
I KOJAŁOWICZ ANNY

(NR 24 Z 1925 ROKU (I-42-24/1925))

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie, w prawosławnej parafi i 
św. Trójcy na Podwalu, dnia [piętnastego?] lutego tysiąc dziewięćset dwu-
dziestego piątego roku o godzinie 6 po południu. Wiadomo czynimy, iż 
w obecności świadków: Włodzimierza, syna Antoniego, Narkiewicza, rot-
mistrza b. armji Rosyjskiej, zamieszkałego w mieście Warszawie przy uli-
cy Aleje Ujazdowskie N 18, lat trzydzieści cztery liczącego, i Eustachiusza, 
syna Aleksandra Kojałowicza, artysty teatru „Narodowego w Warszawie”, 
zamieszkałego przy ulicy Siennej N 21, lat dwadzieścia siedem liczącego, 
obydwóch zdolność prawną posiadający w dniu dzisiejszym zawarto zwią-
zek małżeński między: Mikołajem Pernadze, synem Symeona i Leoniły 
z Jeleńskich, mechanikiem szoferem urodzonym w mieście Tyfi lisie na Kau-
kazie, zamieszkałym w mieście Warszawie przy ulicy Siennej N 21, kawale-
rem wyznania prawosławnego, lat trzydzieści sześć liczącym, i Anną Kojało-
wicz, córką Aleksandra i Marji z Petrokokino, panną urodzoną i zamieszkałą 
w mieście Warszawie przy ulicy Siennej N 21, wyznania prawosławnego, lat 
dwadzieścia trzy liczącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi głoszo-
ne w tutejszej cerkwi w dniach: drugiego, ósmego i piętnastego lutego roku 
bieżącego. Religijny związek małżeński pobłogosławiony został przez księ-
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dza Antoniego Rudlewskiego. Akt ten po przeczytaniu nowozaślubionym 
i świadkom przez Nas i przez nich podpisany został. 

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego – ksiądz Antoni Rudlewski proboszcz

 Mikołaj Pernadze Anna Kojałowicz
 Eustachy Kojałowicz  Włodzimierz Narkiewicz

OPISOWY AKT URODZENIA PERNADZE NINY
(NR 17 Z 1927 ROKU (I-42-17/1927)61)

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie, w prawosławnej parafi i 
świętej Trójcy na Podwalu, dnia dwudziestego szóstego kwietnia tysiąc dzie-
więćset dwudziestego siódmego roku o godzinie drugiej po południu sta-
wił się osobiście: Mikołaj Pernadze, syn Symeona i Leoniłły z Heleńskich, 
mechanik szofer, urodzony w mieście Tyfl isie na Kaukazie zamieszkały 
w mieście Warszawie przy ulicy Siennej N 21, żonaty wyznania prawosław-
nego, lat trzydzieści osiem liczący, w obecności: Michała, syna Aleksandra, 
Kojałowicza, urzędnika prywatnego, zamieszkałego w Mieście Warszawie 
przy ulicy Siennej N 21, lat dwadzieścia siedem liczącego, i Roberta, syna 
Gustawa, Geyera, przemysłowca zamieszkałego w mieście Lodzi przy ulicy 
Piotrkowskiej N 278, lat dwadzieścia osiem liczącego, obydwóch zdolność 
prawną posiadających i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, iż 
takowe jest urodzone w jego mieszkaniu przy ulicy Siennej N 21 w mieście 
Warszawie dnia dwunastego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego szó-
stego (1926) roku z jego ślubnej żony Anny z Kojałowiczów córki Aleksan-
dra i Marji z Petrokokino, wyznania prawosławnego, lat dwadzieścia pięć 
liczącej. Dziecięciu temu na Św. Chrzcie dziś odbytym nadano imię Nina 
(Нина), a rodzicami chrzestnymi jej byli: wyżej wspomniany Robert Geyer 
i Elżbieta córka Aleksandra Kojałowicz. Akt ten po przeczytaniu ojcu i sta-
wającym przez Nas i przez nich podpisany został. 

[Podpisy]
Urzędnik stanu Cywilnego: Ksiądz Antoni Rudlewski – proboszcz

Mikołaj Pernadze, Michał Kojałowicz
Elżbieta Kojałowicz, Robert Geyer62

61 Na marginesie przy tym akcie zapisano: 24.II49 N 2670/SC Urząd Stanu Cywilnego w Warsza-
wie obwód V Praga – Północ L. dz. 019/3020/48 „dnia 25 maja 1948 roku zawarła związek małżeński 
w Urzędzie S.C. w Warszawie – Zachód nr aktu 417/IV-48”, oraz podpis i pieczątka sędzi grodzkiego.
62 Podpis Roberta Geyera jest nieczytelny.
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OPISOWY AKT ŚLUBU SYPNIEWSKIEGO WACŁAWA 
I KSIĘŻNY GRUZIŃSKIEJ63 ALEKSANDRY 

(NR 57 Z 1925 ROKU (I-42-57/1925))

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie, w prawosławnej parafji 
św. Trójcy na Podwalu, dnia 24 sierpnia 1925 roku o godzinie szóstej po 
południu. Wiadomo czynimy, iż w obecności dwuch świadków: Zygmun-
ta Stelmachowskiego, inżyniera-mechanika zamieszkałego w mieście 
Warszawie, przy ulicy Nowowiejskiej N 24, lat 37 liczącego, i Romual-
da Zyndram Kościołkowskiego, kapitana W.P. zamieszkałego w mieście 
Warszawie przy ulicy Wilczej N 55, lat 42 liczącego, obydwóch zdolność 
prawną posiadających w dniu dzisiejszym zawarto związek małżeński 
między: Wacławem Cezarym Sypniewskim, synem Walentego i Mar-
janny Zofji z Podlewskich, handlowcem urodzonym i zamieszkałym w 
mieście Warszawie przy ulicy Kruczej N 13, kawalerem wyznania (pra-
wosławnego) rzymsko-katolickiego, lat 28 liczącym i Aleksandrą księżną 
Gruzińską, córką Jerzego i Marji z Nikotinych, małżonków Żmijowych, 
rozwiedzioną po pierwszym ślubie, urodzoną w mieście Mińsku Litew-
skim, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Wilczej N 55, wyznania pra-
wosławnego, lat 30 liczącą. Małżeństwo to zostało udzielone bez zapo-
wiedzi na zasadzie pozwolenia Jego Excelencji Dyonizego Metropolity 
Kościoła Prawosławnego w Polsce. Akt ten po przeczytaniu nowozaślu-
bionym i świadkom przez Nas i przez nich podpisany został.

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego – Protojerej Aleksander Subbotin
Wacław Cezary Sypniewski, Aleksandra księżna Gruzińska
Zygmunt Stelmachowski, Romuald Zyndram Kościołowski

OPISOWY AKT ŚLUBU SZALIKASZWILI DYMITRA
I RUDIGER-BIELAJEWEJ MARII 

(NR 41 Z 1932 ROKU (I-42-41/1932))

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie, w parafi i prawosław-
nej św. Trójcy na Podwalu, dnia trzynastego listopada tysiąc dziewięćset 
trzydziestego drugiego roku, o godzinie czwartej po południu. Wiado-

63 Aleksandra z d. Żmija (I voto Gruzińska, II voto Sypniewska) w 1939 roku zawarła kolejny ślub 
(I-42-7/1939). 
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mo czynimy, iż w obecności dwóch świadków: Marcina – Stanisława 
syna Aleksandra Freymana, rotmistrza dyplomowanego Wojsk Polskich, 
zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Stępińskiej nr 60, lat trzydzie-
ści cztery liczącego, i Borysa syna Bazylego Głowackiego, urzędnika 
prywatnego zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Wiejskiej N 9, lat 
trzydzieści jeden liczącego, obydwóch zdolność prawną posiadających, 
w dniu dzisiejszym zawarto związek małżeński między: Dymitrem księ-
ciem Szalikaszwili Szalikowym, synem Józefa i Niny ze Starosielskich, 
rotmistrzem Wojsk Polskich, urodzonym w Tyfi lisie, zamieszkałym 
w Warszawie przy ulicy Agrykola N 76, kawalerem, wyznania prawosław-
nego, lat trzydzieści sześć liczącym, a Marją hrabianką Rudiger-Bielaje-
wą, córką Aleksandra i Marji z hrabiów Rudiger, przy rodzicach urodzo-
ną w Petersburgu, zamieszkałą w Warszawie, hotelu Europejskim, panną 
wyznania prawosławnego, lat dwadzieścia sześć liczącą. Małżeństwo to 
poprzedziły trzy zapowiedzi, głoszone w tutejszej cerkwi w dniach: szó-
stego, ósmego i trzynastego bieżącego listopada i w cerkwi Przemienie-
nia Pańskiego w Lublinie w dniach: trzydziestego października, szóstego 
i ósmego listopada. Religijny związek małżeński pobłogosławiony został 
przez protjereja Aleksandra Subbotina. Nowozaślubieni oświadczyli, iż 
dnia dziesiątego bieżącego listopada przed notariuszem Janem Jasińskim 
w Warszawie między nimi została zawarta umowa przedślubna i zapisana 
pod N Repert 2091. Akt ten po przeczytaniu nowozaślubionym i świad-
kom przez Nas i przez nich podpisany został. 

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego – ksiądz Aleksander Subbotin,

 Dymitr Szalikaszwili Marja hr. Rüdiger-Bielajew
 Borys Głowacki Marcin Freyman

OPISOWY AKT URODZENIA SZALIKASZWILI JANA (MAŁCHAZA)
(NR 8 Z 1937 ROKU (I-42-8/1937))

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie w parafi i prawosławnej 
św. Trójcy na Podwalu dnia 9 maja 1937 roku o godzinie pierwszej po 
południu. Stawili się osobiście: Dymitr książę Szalikaszwili, syn Józefa 
i Niny z domu Starosielskiej, rotmistrz 1 pułku Szwoleżerów imienia Jó-
zefa Piłsudskiego, urodzony w Tyfi lisie, zamieszkały w Warszawie, przy 
ulicy Agrykola N 16, żonaty, wyznania prawosławnego, lat 41 liczący, 
w obecności: Mikołaja, syna Franciszka, Lewandowskiego, inżyniera za-
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mieszkałego w Warszawie, przy ulicy Ciechocińskiej N 38, lat 63 liczą-
cego i Tatiany, córki Jerzego, Moszyńskiej, żony rotmistrza Wojsk Pol-
skich, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Wilczej N 32, lat 40 liczącej 
obydwóch zdolność prawną posiadających i okazał Nam dziecię, płci 
męskiej, oświadczając, iż takowe jest urodzone w Warszawie w Klinice 
Dra Staniewicza przy ulicy Złotej N 4 dnia 17 czerwca tysiąc dziewięćset 
trzydziestego (siódme) szóstego roku z jego ślubnej żony Marii z domu 
Rudiger-Bielajewej, córki Aleksandra i Marii z domu Rudiger, wyznania 
prawosławnego, lat 31 liczącej. Dziecięciu temu na św. chrzcie dziś od-
bytym nadano imię Jan (Małchaż), a rodzicami chrzestnymi byli: Alek-
sander, syn Aleksego, hrabia Rudiger-Bieljaew, obywatel ziemski i Jul-
ja, córka Teodora hrabina Zu-Pappenheim. Akt ten po przeczytaniu ojcu 
i świadkom przez Nas i przez nich podpisany został. 

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego – protojerej Aleksander Subbotin

Dymitr Szlikaszwili
Mikołaj Lewandowski, Tatiana Moszyńska

ks. archimandryta Grzegorz Peradze

TABELARYCZNY AKT URODZENIA SZALIKASZWILI 
JANA (MAŁCHAZA)

(NR 7 Z 1937 ROKU (I-42-7/1937)

– Numer porządkowy aktu urodzenia osoby płci męskiej: 7, 
– Data urodzenia: 27 июнь 1936;
– Data chrztu: 9 май 1937;
– Rodzice: Pотмистръ 1-го Полка Шволежеровъ польской Армии 
Димитрий Князь Шаликaшвили, сын Иосифа и Нины рожден. 
Старосельской, 41 года, и его законная жена Мария рожд. Рюдигер-
Беляева, дочь Aлександра и Марии рожд. Рюдигеръ, 31 года, обое 
православного вероисповедания;
– Rodzice chrzestni: Землевладелец Александръ Aлександровичъ 
граф Рюдигер-Беляевъ и графиня Юлия Федоровна Цу-Папенгеумъ;
– Miejsce urodzenia: Варшава, Клиника по ул. Золотой № 4;
– Ksiądz sprawujący sakrament chrztu: професcоръ варшавскаго 
Университета о. Григорий Перадзе архимандрит с псаломщиком 
Леонидом Русакевичемъ. 
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OPISOWY AKT URODZENIA KS. SZALIKASZWILI ALEKSANDRY
(NR 14 Z 1940 ROKU (I-42-14/194064))

 Działo się w mieście Warszawie, w parafji prawo[sławnej] św. Trój-
cy na Podwalu, dnia 27 czerwca 1940 roku o godzinie czwartej po po-
łudniu. Stawił się osobiście: Książę Dymitr Szalikaszwili, syn Józefa 
i Niny z Szalikaszwilich, urodzony w Tyfi lisie, dnia szesnastego lutego 
1896 roku, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Brackiej N 5, prezes … 
Gruzińskiej, wyznania prawosławnego, żonaty i w obecności: Dymitra 
Chrulewa, syna Sergjusza, zamieszkałego w Warszawie i hrabiny Mar-
ji Rydygier-Bielajew, zamieszkałej przy ulicy Brackiej N 5, obydwóch 
pełnoletnich i zdolność prawną posiadających, i okazał Nam dziecię płci 
żeńskiej, oświadczając, iż takowe urodzone w Warszawie w [k]linice 
Sano przy ulicy Lwowskiej, dnia dwudziestego drugiego grudnia 1940 
roku, z jego ślubnej żony Marji, córki Aleksandra i Marji z Ry[dy]gier, 
małżonków hrabi Rydygier-Bielajew, urodzonej w P[iotro]gradzie dnia 
ósmego kwietnia 1906 roku, [narodo]wości Rosyjskiej, wyznania prawo-
sławnego. Dziecięciu temu na [chrzcie] dziś odbytym przez Protojereja 
Aleksandra Subbotina, nad[ano imię] Aleksandra. Rodzicami Chrzestny-
mi byli Joachim Papeskej…bia, syn Ludwika, zamieszkały w Bawarji, 
obywatel ziem[ski i hra]bina Marja Rydygier-Belajew. Akt ten po prze-
czy[taniu] ojcu i świadkom przez nas i przez nich podp[isany zos]tał. 

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego Protojer[ej Aleksander Sub]bottin.

Dymitr ks. Szalikaszwili
Marja ks. Rydygier z Be[lajewych], Dymitr Chrulew

OPISOWY AKT ŚLUBU UGRECHELIDZE WITALIUSZA 
I TROICKIEJ HALINY

(NR 11 Z 1934 ROKU (I-42-11/1934))

 Działo się w mieście stołecznem Warszawie w Parafi i prawosław-
nej św. Trójcy na Podwalu dnia 18 kwietnia tysiąc 1934 roku o go-
dzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy, iż w obecności dwóch 
świadków: Jerzego syna Tarasja Mamaładze, kapitana Wojsk Polskich, 

64 Akt ten ma uszkodzone brzegi. Utracony tekst, który został zrekonstruowany i znajduje się 
w nawiasach kwadratowych. W nieodczytanych miejscach zapisano kropki. 
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lat 35 liczącego, i Żeroma, syna Tarasja Mamaładze, kapitana Wojsk 
Polskich, lat 39 liczącego, obydwóch zamieszkałych w Warszawie, 
I Pułk Radjotelegrafi czny, obydwóch zdolność prawną posiadających 
w dniu dzisiejszym zawarto związek małżeński miedzy: Witaljuszem 
Ugrechelidze, synem Platona-Gurama i Wiery z domu Jaszwili, porucz-
nikiem Wojsk Polskich, urodzonym w mieście Kutaisie, zamieszkałym 
w mieście Ostrogu na Wołyniu, kawalerem wyznania prawosławnego, 
lat 31 liczącym, a Haliną Troicką, córką Aleksego i Marji z Wojciesz-
ków, doktorem medycyny, urodzoną w Warszawie, zamieszkałą w War-
szawie przy ulicy Górnośląskiej N 45, panną wyznania rzymskokato-
lickiego, lat 27 liczącą. Od trzech zapowiedzi uzyskano dyspensę Jego 
Eminencji ks. metropolity prawosławnego z dnia 24 stycznia r.b. N 333. 
Religijny związek małżeński pobłogosławiony został przez księdza hie-
romnicha Grzegorza Peradze, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. 
Nowozaślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie 
zawierali. Akt ten po przeczytaniu nowozaślubionym i świadkom przez 
Nas i przez nich podpisany został.

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego, ksiądz Antoni Rudlewski

Archimandryta Grzegorz Pradze
Witaljusz Ugrechelidze, Halina Troicka
Jerzy Mamaładze, Hieronim Mamaładze

TABELARYCZNY AKT ŚLUBU UGRECHELIDZE WITALIUSZA 
I TROICKIEJ HALINY

(NR 11 Z 1934 ROKU (I-42-11/1934))

– Numer porządkowy i data ślubu: № 11; 18 апрель, 1934 год;
– Pan młody: Поручник Войскъ Польскихъ уроженец города Кутаиса, 
Виталий Угрехелидзе, сын Платона Гурама и Веры урож. Яшвили, 
православного вероисповедания, первым браком, лет 31;
– Panna młoda: Гражданка и уроженка города варшавы Галина 
Троицкая, доч. Алексея и Марии рожд. Войцешко, римокатолического 
вероисповедания, первым браком, 27 лет;
– Kapłan udzielający sakramentu ślubu: профеcсоръ варшавского 
университета – иеромонах Григорий Перадзе;
– Świadkowie: Капитан войск польских Георгий Тарасович Мамаладзе 
и капитан войск польских Жером Тарасович Мамаладзе.
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OPISOWY65 AKT ŚLUBU ŁOBANA LEONA 
I TATIANY Z D. RADAKOW

 (I VOTO KANDEŁAKI, II VOTO ZARZECKA)
(NR 6 Z 1937 ROKU (I-42-6/1937))

 Działo się w mieście stałecznem Warszawie w parafi i prawosławnej 
św. Trójcy na Podwalu dnia 25 stycznia w 1937 roku o godzinie pierwszej 
po południu. Wiadomo czynimy, iż w obecności trzech świadków: Jerze-
go, syna Jana, Klim urzędnika prywatnego zamieszkałego w Warszawie 
przy ulicy Mokotowskiej N 41, lat 38 liczącego, Albina, syna Franciszka, 
Dubienieckiego, Kapitana Wojsk Polskich, zamieszkałego w Warszawie 
przy ulicy 6 Sierpnia N 58, lat 42 liczącego, i Izrafi ła, syna Asana Bek-
Jedigara, majora Wojsk Polskich, zamieszkałego w Warszawie Ciecha-
nowie, II Pułku Ułanów, lat 48 liczącego, wszystkich zdolność prawną 
posiadających w dniu dzisiejszym zawarto związek małżeński między: 
Leonem Łoban, synem Michała i Lidii z Langów, obywatelem ziemskim, 
urodzonym w Częstochowie, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Mo-
kotowskiej N 26, wdowcem po pierwszym ślubie, wyznania prawosław-
nego, lat 43 liczącym, a Tatianą z d. Radakow, I voto Kandełaki, II voto 
Zarzecka, córką Włodzimierza i Lidii z domu von Cygler, przy rodzinie 
urodzoną i zamieszkałą w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej N 41, 
rozwiedzioną po drugim ślubie, wyznania prawosławnego lat 42 liczącą. 
Od trzech zapowiedzi uzyskano dyspensę Jego eminencji ks. Metropolity 
Cerkwi prawosławnej z dnia ósmego stycznia 1937 roku. Religijny zwią-
zek małżeński pobłogosławiony został przez protojereja Aleksandra Sub-
botina. Nowozaślubieni oświadczyli, iż w dniu 20 stycznia r. b. przed no-
tarjuszem Pliszczyńskim Stanisławem w Warszawie między nimi została 
zawarta umowa przedślubna /intercyza/ i zapisana pod N repert. 141. Akt 
ten po przeczytaniu nowozaślubionym i świadkom przez Nas i przez nich 
podpisany został. 

[Podpisy]
Urzędnik Stanu Cywilnego – protojerej Aleksander Subbotin

 Leon Łoban Tatiana Zarzecka
 Jerzy Klim  Izrafi l Bek-Jedigor

65 W księgach znajduje się także tabelaryczny akt tego ślubu (I-42-6/1937 (s. 45)).
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Jerzy Ostapczuk

The Georgian emigrants at the books of certifi cates form 
the Holy Trinity Orthodox Church at Podwale str No 5 in Warsaw 

from years 1922-1944

The subject of the article are the civil records of the Georgian Emigration at the 
Books of certifi cates form the Holy Trinity Orthodox Church in Warsaw (Pod-
wale str., No 5) form the years 1922-1944. All Georgian names and people born 
or married on the territory of Georgia or Caucasus were taken into account. Full 
texts of these certifi cates (of birth, marriage or death), with all details, sometimes 
unknown till today, were published at the article.
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OSTATNIE DNI ŻYCIA KSIĘCIA 
MIKOŁAJA BAGRATIONIEGO (1908-1940) W WARSZAWIE

 Książę Mikołaj (Nikoloz) Bagrationi (ur. 12 II 1908 roku w Karsie; zm. 10 III 1940 r. 
w Warszawie) przybył do Polski, po utracie przez Gruzję niepodległości, razem z rodzi-
cami – Aleksandrem (1877-1955) i Barbarą, z domu Bożbewk-Melikow (1885-1969) – 
oraz siostrą Marią (Lulu (1916-1973)). Jego ojciec – zawodowy żołnierz – oraz pozostali 
członkowie rodziny – cywile, podobnie jak i wiele innych rodzin z Gruzji, związali swe 
życie z Polską – czasowo lub na zawsze. 
 Aktywna działalność rodziny Bagrationich w życiu emigracji gruzińskiej w War-
szawie oraz służba Aleksandra w Wojsku Polskim pozostawiły ślady w historii. Jednak 
o wydarzeniach z ich prywatnego życia nie wiadomo zbyt wiele. 
 Personalia ojca Mikołaja Bagrationiego wielokrotnie pojawiają się w opracowaniach 
dotyczących historii kontraktowych żołnierzy gruzińskich w Wojsku Polskim. Aleksan-
der w dniach 19 I – III 1923 roku uczestniczył w kursie dowódców pułków piechoty 
IV Turnusu Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia Armii w Rembertowie1. 1 XI 1923 
roku rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Intendentury w Warszawie2. Jego imię i nazwi-
sko pojawiają się w dokumentach dotyczących niekontraktowania, z powodu problemów 
fi nansowych w WP i planowanych redukcji, najstarszych ofi cerów z Gruzji i Azerbej-
dżanu. Ostatecznie otrzymał on, podobnie jak i inni żołnierze gruzińscy3, kontrakt, który 
sfi nalizowano 25 marca 1927 roku4. Został kontraktowym podpułkownikiem w Korpusie 
Kontrolerów5. Dokładnych informacji o jego karierze w Wojsku Polskim byłoby zapew-
ne więcej, gdyby zachowała się jego teczka osobowa w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym. 
 W opracowaniach naukowych znajdują się także informacje o aktywnym uczest-
nictwie Aleksandra Bagrationiego w życiu emigracji gruzińskiej w Polsce (wyborze 
na członka władz Komitetu Gruzińskiego, w którym obok Aleksandra Zachariadze, Wa-

Pro Georgia, 2014, t. 24, s. 295-300

1 R. K a r a b i n, Gruzińscy podchorążowie i ofi cerowie kontraktowi w Wojsku Polskim 1921-1939, 
„Pro Georgia”, t. 4, 1994, s. 32-33 (oraz przypis nr 47 i 48 na s. 33); tenże, Gruzińscy podchorążo-
wie i ofi cerowie kontraktowi w Wojsku Polskim (Część druga), [w:] „Pro Georgia”, t. 6, 1997, s. 24; 
zob. także Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie (dalej CAW), Oddział II, 1774/89/505.
2 R. K a r a b i n, Gruzińscy podchorążowie i ofi cerowie… (Część druga), dz. cyt., s. 24-25, 36 (przy-
pis nr 77); zob. CAW, 1774/89/505. 
3 Por. R. K a r a b i n, Gruzińscy podchorążowie i ofi cerowie… (Część druga), dz. cyt., s. 30.
4 W tym dniu Ignacy Mościcki wyraził zgodę na przyjęcie ofi cerów kontraktowych do WP. Zakon-
traktowano ich jednak dopiero 1 maja 1927 roku (R. K a r a b i n, Gruzińscy podchorążowie i ofi cero-
wie… (Część druga), dz.cyt., s. 31 (przypis nr 34); por. także CAW, 1774/89/505).
5 A. S u c h c i t z, “Non omnis moriar”… Polacy na londyńskim cmentarzu Brompton, Warszawa 
1992, s. 28.

CHRONICLE

Pro Georgia vol. 24.indd   295Pro Georgia vol. 24.indd   295 20-11-2014   13:49:0420-11-2014   13:49:04



296

silia Indżii i Mikołaja Kandełakiego odgrywał znaczącą rolę6), przyjaźni ze św. Grzego-
rzem Peradze i innymi gruzińskimi emigrantami7 (np. Jerzym Mamaładze8).
 Wybuch II wojny światowej był tragedią nie tylko dla Polaków, ale mieszkających od 
kilku lat w Polsce Gruzinów. Niektórzy z nich byli aresztowani9 i więzieni przez gestapo 
lub zostali zesłani jako jeńcy do ofl agów niemieckich, np. Colditz10. Po uwolnieniu przez 
Niemcy i Włochy lub, prawdopodobnie, z armią generała Andersa11 przedostali się na 
zachód Europy12, np. do Anglii. Tam, po opuszczeniu drugiej ojczyzny, zakończyli swą 
ziemską wędrówkę. Taki właśnie los spotkał Aleksandra – ojca Mikołaja Bagrationie-
go, który zmarł w 1955 roku w Londynie i tam, razem z małżonką, został pochowany 
(na Cmentarzu Brompton)13. 
 Z wojennej pożogi z czteroosobowej rodziny, oprócz Aleksandra, ocaleli żona Bar-
bara14 (przewodnicząca i aktywna działaczka15 powołanej w 1930 roku kobiecej sekcji 
Klubu Prometeusz16), która zmarła w 1966 roku w Londynie, oraz córka Maria17 (absol-
wentka Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, żołnierz 17. Kompanii Transportowej 
Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet i 218. Kompanii Kantyn Polowych 2. Korpusu), 
która po wojnie była szefową stenotypistek w Radiu „LIBERTY”18. 
 Z mieszkającej w okresie międzywojennym w Warszawie czteroosobowej rodziny 
Bagrationich na zawsze pozostał tu książę Mikołaj Bagrationi. Zmarł on 10 marca 1940 
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6 R. K a r a b i n, Gruzińscy podchorążowie i ofi cerowie… (Część druga), s. 33; W. M a t e r s k i, 
Gruzini – Ofi cerowie kontraktowi Wojska Polskiego, „Pro Georgia”, t. 16, 2008, s. 23. 
7 W jego mieszkaniu poznali się Halina i Taliko-Witalis Ugrechelidze, którym ślubu udzielał 
św. Grzegorz Peradze (M. B u j n o w s k a, Okruchy z życia kolonii gruzińskiej w latach trzydziestych 
w Warszawie. Z albumów Jerzego Mamaładze, „Pro Georgia”, t. 6, 1997, s. 74; S. D a r e d ż a n 
L u k a c, Witalis Ugrechelidze-Ugorski, „Pro Georgia”, t. 7, 1999, s. 104).
8 Aleksander, razem z żoną Barbarą i Zofi ą (żoną majora Jerzego Mamaładze), został uwieczniony na 
zdjęciu ze szpitala w 1938 roku (M. B u j n o w s k a, Okruchy z życia kolonii gruzińskiej…, dz.cyt., 
s. 78). 
9 Aleksander Zachariadze napisał, że po przybyciu do Warszawy gestapo aresztowało „nas czterech” 
(Ze wspomnień Gen. Aleksandra Zachariadze, „Pro Georgia”, t. 6, 1997, s. 49). Nie podał jednak 
nazwisk owych 4 osób. 
10 Por. A. Suchcitz, “Non omnis moriar”…, dz.cyt., s. 28. Colditz to obóz jeniecki – Ofl ag IV C – 
położony ok. 40 km od Drezna. W murach zamku założono obóz karny, przeznaczony dla ofi cerów 
(m.in. wojsk alianckich). Funkcjonował od XI 1939 do IV 1945. Pod koniec 1939 r. przebywało tam 
ok. 400 ofi cerów i podchorążych.
11 Ofi cerowie gruzińscy mieli znaleźć pomoc w korpusie gen. Władysława Andersa, który zabrał ich 
do Anglii (Ze wspomnień Gen. Aleksandra Zachariadze, dz.cyt., s. 50). 
12 Po upadku powstania warszawskiego gen. A. Zachariadze opuścił Polskę i wraz z innymi gruziń-
skimi ofi cerami znalazł się w strefi e kontrolowanej przez aliantów (Ze wspomnień Gen. Aleksandra 
Zachariadze, [w:] „Pro Georgia”, 6, 1997, s. 48 (przypis nr 1).  
13 A. S u c h c i t z, “Non omnis moriar”…, dz.cyt., s. 28.
14 A. S u c h c i t z, “Non omnis moriar”…, dz.cyt., s. 28.
15 P. L i b e r a, Zwalczanie ruchu prometejskiego w Polsce Ludowej: wstęp do badań. Część I, 
„Historia i Polityka”, Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym, 
nr 4(11) 2010, s. 222.
16 Por. http://www.uitp.net.pl/index.php/opracowania/123-klub-prometeusz-w-warszawie (data dostępu 
17.10.2013); http://pl.wikipedia.org/wiki/Klub_Prometeusz_w_Warszawie (data dostępu: 17.10.2013). 
17 A. S u c h c i t z, “Non omnis moriar”…, dz.cyt., s. 28.
18 Zob. także Radio Free Europe/Radio Liberty, INC., A Register of its Corporate Records in the Hoover 
Institution Archives, Prepared by Hoover Institution Archives Staff, Sanford University 2011, s. 66. 
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roku i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (tzw. Powązkach Cywilnych) 
w Warszawie w rodzinnym grobie Krzemińskich (kwatera 171., rząd 1., grób 26.). Zdjęcie 
grobu Mikołaja Bagrationiego było już publikowane19. 
 W momencie pochówku Mikołaja w 1940 roku w grobie spoczywali już: Janina 
Krzemińska, z domu Jocher (po pierwszym mężu Rudzka), która zmarła 20 lutego 1926 
roku w wieku 44 lat20, oraz doktor nauk medycznych Witold Krzemiński, który zmarł 
22 kwietnia 1938 roku w wieku 59 lat21.
 Nietypowy, jak wydaje się tylko na początku, pochówek emigranta z Kaukazu na-
rodowości gruzińskiej w grobie rodziny o typowo polskim nazwisku – Krzemińskich – 
przyczynił się do podjęcia próby rozwiązania tej zagadki. Zachowane z wojennej pożogi 
dokumenty archiwalne umożliwiły odtworzenie kilku ważnych faktów z trzech ostatnich 
miesięcy życia księcia Mikołaja Bagrationiego. 
 W sierpniu 1939 roku Mikołaj Bagrationi, jako sekretarz Komitetu Gruzińskiego22, 
udzielił wywiadu pt. „Warszawa egzotyczna – Gruzini”, który ukazał się w wieczor-
nym wydaniu Kuriera Warszawskiego 16 sierpnia (nr 225, str. 5)23. Mikołaj Bagrationi, 
zapewne podobnie jak i jego ojciec, należał do nastawionych propolsko Gruzinów. Za-
chowało się zeznanie Mikołaja z dnia 26 stycznia 1940 roku (spisane przez M. Kande-
łakiego w języku polskim w objętości 2 stron), w którym wyjaśniał on sprawę kontak-
tów św. Grzegorza Peradze z władzami niemieckimi24. Zdaniem pułkownika Veli bek 
Jedigara, Mikołaj Bagrationi (oraz m.in. ks. Grzegorz Peradze) stracił życie z powodu 
zwalczania antypolskiej propagandy wśród Gruzinów25, a do jego śmierci przyczynili 
się okupanci. Te skąpe, znane powszechnie dotychczas informacje o księciu Mikołaju 
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19 Por. S. K u r u l i s z w i l i, A. Wo ź n i a k, Gruzińskie groby na polskich cmentarzach, „Pro Geo-
rgia”, t. 2, 1992, s. 63 i zdjęcie na s. 64. 
20 Na grobie znajduje się napis: Janina Krzemińska I.VOTO Rudzka z d. Jocher, zm. 20 II 1926 r. 
w wieku lat 44. 
21 Na grobie znajduje się napis: dr med. Witold Krzemiński, zm. 22 IV 1938 r. w wieku lat 59. 
22 Mikołaj Bagrationi często zasiadał w zarządzie Komitetu Gruzińskiego w Polsce (J. L u b a c h, 
Nowe archiwalia do dziejów kolonii gruzińskiej w II Rzeczypospolitej, [w:] „Pro Georgia” IV, 1994, 
s. 78-79).
23 Por. A. Wo ź n i a k, Z dziejów diaspory gruzińskiej w Polsce, „Etnografi a Polska”, t. 36, 1992, 
z. 1, s. 92-93, 95. 
24 Fragment tego dokumentu (oznaczony nr 11) opublikował ks. H. Paprocki. Czytamy tam: „Na 
zapytanie w sprawie bytności księdza Peradzego wraz z ofi cerem Armji Niemieckiej w naszym 
mieszkaniu mogę zakomunikować, że w tym czasie mnie w Warszawie nie było wiem jednak, że 
takie odwiedziny miały miejsce. Cel i charakter tej wizyty wyjaśnia moja późniejsza rozmowa 
z księdzem Peradze i Panem Maglakielidze, którzy mnie opowiedzieli co następuje. Ponieważ Pan 
Maglakielidze opuścił czasowo Warszawę więc będąc poza Warszawą prosił Władze Niemieckie 
o zaopiekowanie się kolonią gruzińską w Warszawie za pośrednictwem księdza Peradzego, do które-
go napisał odnośny list, który został przez ofi cera niemieckiego księdzu doręczony. Na prośbę ofi cera 
niemieckiego ksiądz Peradze towarzyszył mu wskazując adresy poszczególnych członków kolonji, 
jak np. gen. Zacharjadze, d-ra Ałszybaja, płk. Bagratjon” (ks. H. P a p r o c k i, Analiza dokumentów 
odnoszących się do sprawy aresztowania w 1939 r. w Warszawie trzech Gruzinów, „Pro Georgia”, 
t. 4, 1994, s. 66-67 oraz s. 75). 
Wspomniane aresztowanie miało miejsce 2 XI 1939 r. (ks. H. P a p r o c k i, Analiza dokumentów…, 
dz.cyt., s. 64). Jak wynika z zeznania, Mikołaj Bagrationi nie był więc obecny w Warszawie w dniu 
2 XI 1939 r.  
25 Ve l i  b e k  J e d i g a r, Kontraktowi w kawalerii polskiej, „Przegląd Kawalerii i Broni Palnej”, 
Londyn, 1969. Cytowane za ks. H. P a p r o c k i, Analiza dokumentów…, dz.cyt., s. 77.
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Bagrationim potwierdzają opinie, że o życiu gruzińskich cywili w Warszawie wiadomo 
niewiele”26. 
 Wspólna mogiła księcia Mikołaja Bagrationiego z Witoldem Krzemińskim i jego 
żoną Janiną przyczyniły się do odnalezienia nieznanych dotąd faktów z trzech ostatnich 
miesięcy życia gruzińskiego księcia. 
 Witold Krzemiński od około 1921 roku pracował w działającej od 1920 r. Klinice 
Neurologicznej przy ul. Nowogrodzkiej27. Był on także dyrektorem Zakładu Przyrodo-
leczniczego w Krynicy (Górskiej), gdzie przebywał od czerwca do września28. Funkcję 
tę pełnił prawdopodobnie od 1925 roku29. W latach trzydziestych mieszkał w Warszawie 
przy Marszałkowskiej 59 m 23 (nr telefonu 8 54 28)30. Zmarł on w kwietniu 1938 roku. 
Witold Krzemiński był drugim mężem Janiny, z domu Jocher. 
 Z pierwszego małżeństwa Janiny Jocher (1882-1926) z Józefem Rudzkim (?-?31) 
w 1904 roku w Dźwinie (obecnie Łotwa) urodziła się Helena Rudzka – późniejsza żona 
Mikołaja Bagrationiego. Po dwunastu latach już z małżeństwa Janiny Jocher (I. voto 
Rudzka) z Witoldem Krzemińskim urodziła się młodsza siostra Heleny – Janina Konstan-
cja Krzemińska, która zmarła w 1965 roku w wieku 49 lat i została pochowana32 w ich 
rodzinnym grobie. 
 Weryfi kacja ksiąg metrykalnych przechowywanych w Archiwum Urzędu Stanu Cy-
wilnego33 w Warszawie pozwoliła na odnalezienie aktu małżeństwa Mikołaja Bagratio-
niego z Heleną Rudzką oraz jego aktu zgonu. 
 Obecnie wiadomo już, że ślub księcia Mikołaja Bagrationiego odbył się w Prawo-
sławnej Parafi i św. Jana Klimaka34 na Woli (obecnie ul. Wolska 138/140) w dniu 6 stycz-
nia 1940 roku. W akcie małżeństwa o numerze III-115/7/194035 zapisano: 

26 R. M ł y n i k, Gruzini w Wojsku Polskim, („Polska Zbrojna” 1992 r.), „Pro Georgia”, t. 2, 1992, 
s. 71-72. A. Woźniak napisał, że osobami cywilnymi przybyłymi z Gruzji, w liczbie około 200 
osób, „zupełnie się nie zajmowano” (A. Wo ź n i a k, Międzywojenna Warszawa jako centrum myśli 
politycznej i ośrodek kulturalny emigracji gruzińskiej w Polsce, [w:] „Pro Georgia”, t. 23, 2013, 
s. 166-167).
27 Mieściła się ona w IV pawilonie Szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Nowogrodzkiej (B. E m e r y k -
- S z a j e w s k a, H. K w i e c i ń s k i, Katedra i Klinika Neurologii, „90-letnia historia Warszawskiej 
Kliniki Neurologii”, Warszawa s. 1020 (http://neurologia1.wum.edu.pl/sites/neurologia1.wum.edu.
pl/fi les/90-letnia_Historia_Warszawskiej_ Kliniki_Neurologii.pdf (data dostępu: 17.10.2013)). 
28 W książce telefonicznej z 1938/39 roku podana została informacja, że w miesiącach czerwiec-
wrzesień Witold Krzemiński mieszkał w Krynicy-Zdroju (Spis abonentów Warszawskiej Sieci 
Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i Rządowej Warszawskiej Sieci Okręgowej, Rok 
1938/39, s. 180 (kolumna lewa)). Książka telefoniczna jest z przełomu 1938/39 roku, a Witold Krze-
miński zmarł w kwietniu 1938 roku. 
29 Po śmierci dr. Henryka Ebersa w 1919 r. zakładem kierowali Józef Jasiński, Józef Zanietowski 
(1869-1925) i Witold Krzemiński (Krynica-Zdrój 2008, s. 64).
30 Spis abonentów Warszawskiej Sieci…, dz.cyt., s. 180 (kolumna lewa).
31 Poza personaliami Józefa Rudzkiego nie udało się ustalić nic więcej. 
32 W tym samym grobie spoczął później także mąż Janiny – Antoni Lech.
33 Pragnę podziękować zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Panu Piotro-
wi Pszonickiemu za zgodę na wgląd do ksiąg metrykalnych Parafi i Prawosławnej św. Jana Klimaka 
w Warszawie, które są przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie (ul. Smyczkowa 
14).
34 Niestety, archiwum cerkwi św. Jana Klimaka, w której miał miejsce sakrament małżeństwa, 
zostało spalone przez okupanta po powstaniu warszawskim.
35 Skrót III-115 oznacza prawosławną parafi ę św. Jana Klimaka na Woli. 
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– Князь Багратiон Николай, сын Александра и Варвары Урош Меликовой, рож-
денный в Карсe и проживающiй в г. Варшава ул. Кошыковая № 79а, провослав-
ного вероисповеданiя, первым браком, дата рожденiя жениха – 32;

– Жительница г. Варшавы ул. Маршалковскaя 59 Рудзкая Елена дочь Iосифа 
и Янины-Магдалина урож. Iохер, римско-католического вероисповеданiя, пер-
вым браком, дата рожденiя невeсты – 36;

– кто совершал таинство: архимандрит Григорiй Перадзе;
– кто были поручители: Александр Захарiадзе и Георгiй Макалидзе, жители 

г. Варшава.
 W cerkiewnej księdze ślubów pod wymienionymi informacjami znajduje się wpis 
(tym samym piórem): настоятель прихода oraz zaraz za nim podpis (innym piórem) 
archimandryty Teofana, proboszcza Parafi i36.
 Po ślubie Mikołaj Bagrationi i jego żona Helena (która przyjęła nazwisko męża) za-
mieszkali w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 5937. Ich małżeństwo trwało, niestety, 
bardzo krótko.
 Mikołaj Bagrationi zmarł 1038 marca 1940 roku. W akcie zgonu39 o numerze III-
115/31/1940 znajdują się następujące informacje:
– месяць и день смерти: 10 (marca);
– месяць и день погребенiя: 12 (marca);
– Князь Багратiон Николай, сынъ Александра и Варвары с Меликовых, урожденный 

в Россiи на Кавказе женатый, живущий в г. Варшаве по ул. Маршалковская 59;
– время рожденiя и лета умершаго: 32;
– где умеръ: Варшавa, ул. Маршалковская № 59;
– отъ чего умеръ: w rubryce znajduje się znak (-//-), który wskazuje na powtórzenie 

informacji z pozycji wcześniejszej, gdzie zapisano: воспаление лёгких;
– кто исповедывалъ и приобщалъ: w rubryce znajduje się znak (-//-), który wskazuje 

na powtórzenie informacji z pozycji wcześniejszej; znak ten znajduje się w tej kolum-
nie od początku księgi (w dziale zgonów), a w roku poprzednim (1939) nie stawiano 
znaku -//-, a nazwiska księży wpisywano bardzo rzadko; 

– кто совершалъ погребенiе: причт иноприходный40;
– где погребены: на Повонзкoвском, р-кат. кладбище.
 W cerkiewnej księdze zgonów pod wymienionymi informacjami znajduje się podpis 
(tym samym piórem) archimandryty Teofana.
 Na podstawie informacji z rubryki „kto sprawował pogrzeb” trudno jest ustalić perso-
nalia księży celebransów. Wiadomo, że nie był kleru parafi i św. Jana Klimaka. Uwzględ-

36 Proboszczem parafi i św. Jana Klimaka w latach 1939-1944 był archimandryta Teofan (Protasie-
wicz) (ks. A. M i s i j u k, Parafi a Prawosławna św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli, „Kalendarz 
Prawosławny 2005”, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2005, s. 192).
37 Była to bardzo dekoracyjna kamienica z kopułą na rogu. Stała na skrzyżowaniu ul. Koszykowej 
i Śniadeckich (obecnie znajdowałaby się w centrum dzisiejszego placu Konstytucji). Wybudowana 
między 1888 a 1892 rokiem dla W. Trzetrzewińskiej przez architekta Edwarda Rucińskiego. Na rogu 
w kamienicy znajdowała się Cukiernia Francuska, która w okresie międzywojennym należała do 
Jana Gajewskiego.  
38 W artykule ks. H. Paprockiego podana jest informacja o śmierci Mikołaja Bagrationiego w dniu 
30 marca (ks. H. P a p r o c k i, Analiza dokumentów…, dz.cyt., s. 66).
39 Nekrolog zob. http://www.nekrologi-baza.pl/zmarly/5246 (data dostępu: 17.10.2013). 
40 Jest to jedyny taki wpis w całej księdze zgonów za rok 1940. 
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niając narodowość zmarłego należy przypuszczać, z dużym prawdopodobieństwem, że 
był wśród nich m.in. św. Grzegorz Peradze41, który 3 miesiące wcześniej udzielił mu 
sakramentu małżeństwa w tej samej parafi i. Śmierć księcia Mikołaja Bagrationiego zgro-
madziła zapewne w Warszawie wielu ważnych członków emigracji gruzińskiej. Na uwa-
gę zasługują tu zeznania w sprawie aresztowania trzech Gruzinów w dniu 2 października 
1939 roku, które zawierają informacje o42: spotkaniu kapitana Kawtaradze z księdzem 
Peradze „u trumny ś.p. Bagrationi” (dokument nr 21)43, oraz o obecności żony Kandeła-
kiego z panią Bartletową w cerkwi na mszy żałobnej po ks. Mikołaju Bagrationim, którą 
miał odprawiać ksiądz Peradze (dokument nr 4 z 10 VI 1940 r.)44. 
 Książę Mikołaj Bagrationi, po trwającym zaledwie trzy miesiące małżeństwie z He-
leną Rudzką, został pochowany45 w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim w grobie 
rodzinnym swojej żony Heleny Rudzkiej, w którym spoczęli wcześniej jej matka Janina 
i ojczym Witold Krzemiński. 

Jerzy Ostapczuk
Warszawa

41 W literaturze poświęconej emigracji gruzińskiej często wskazuje się św. Grzegorza Peradze jako 
tego, kto „udzielał ślubów” lub „odprawiał egzekwie” (por. np. M., B u j n o w s k a, Okruchy z życia 
kolonii gruzińskiej w latach trzydziestych w Warszawie. Z albumów Jerzego Mamaładze, „Pro Geor-
gia”, t. 6, 1997, s. 74). Nazywano go także kapłanem Kolonii Gruzińskiej (W. M a t e r s k i, Gruzini 
– Ofi cerowie kontraktowi Wojska Polskiego, „Pro Georgia”, t. 16, 2008, s. 24).
42 Pragnę podziękować ks. Henrykowi Paprockiemu, który udostępnił tekst wszystkich cytowanych 
w publikacji dokumentów, przechowywanych w Archiwum Godzjaszwili (zob. także ks. H. P a -
p r o c k i, Analiza dokumentów…, dz.cyt., s. 64-77).
43 Por. Ks. H. P a p r o c k i, Analiza dokumentów…, dz.cyt., s. 69. 
44 Por. Ks. H. P a p r o c k i, Analiza dokumentów…, dz.cyt., s. 70.
45 Na grobie znajduje się napis: Mikołaj Bagration, zm. 10 III 1940 r., w wieku lat 32.
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WYSTĄPIENIE  PODCZAS  GALI  WRĘCZENIA 
NAGRODY  IM.  JERZEGO  GIEDROYCIA
POD  PATRONATEM  PREZYDENTA  RP

(w Pałacu Rzeczypospolitej przy placu Krasińskich)

 Quam angusta porta et acra via est quae ducit ad vitam... 
Te wielkie ewangeliczne słowa oddają moje przekonanie jak trudno jest otrzymać taką 
nagrodę i jak wielkiej trzeba pracy i wytrwałości aby zasłużyć …

 Czuję się w trójnasób uhonorowany:
Samą nagrodą, która jest najważniejszą nagrodą społeczną w tej dziedzinie i która 
nosi tak wielkie imię i wspomnienie Jerzego Giedroycia, którego miałem zaszczyt 
jeszcze poznać,  który znał prace moje i Studium Europy Wschodniej. Także i fak-
tem, że takie znakomite Jury podjęło decyzję w mojej sprawie, także z powodu 
współkandydatów do tegorocznej nagrody. Wreszcie faktem że świadkami są tacy 
znakomici goście, jak wszyscy Państwo tu zebrani, a także iż obecny jest Prezydent 
Rzeczypospolitej. 

 Podziękowania dla Jury i gości: 
Za sam fakt otrzymania – a otrzymałem przecież na pewno jedynie za fakt wielolet-
niej pracy dla „sprawy wschodniej”, więc chciałbym podkreślić, że: w tym roku mi-
nęło trzydzieści lat od powstania podziemnego Instytutu Europy Wschodniej (1983), 
który wtedy zakładałem [trzeba mieć dwadzieścia pięć lat, aby wierzyć, że w podzie-
miu można zbudować normalny instytut  …]. Mija piętnaście lat od otwarcia „Stu-
diów Wschodnich UW” - otwartych po pięćdziesięciu latach przerwy, przez premiera 
Buzka (podziękowanie dla tu obecnego b. premiera za ich otwarcie 26 października 
1998 roku).

 Podziękowania generalne: 
Dziś nie ma wielkich sukcesów bez pracy zespołu - podziękowanie dla kadry naukowej 
oraz kadry administracyjnej Studium Europy Wschodniej, których część jest na szczę-
ście na tej sali (udało się utrzymać tajemnicę …), bez jej pracy i zaangażowania nie 
osiągnąłbym tych sukcesów - mówią podobno ze jestem tyranem … Ale: po pierwsze 
jest to teza głęboko przesadzona…!, po wtóre zaś, owszem, oczekuję ciężkiej pracy od 
pracowników, ale jeszcze chyba więcej wymagam od siebie. Podziękowania także dla 
władz uniwersyteckich, na ręce tu obecnego b. rektora UW, prof. Piotra Węgleńskiego za 
uznanie Studium Europy Wschodniej, powiedzmy, za jakąś wunderwaffe Uniwersytetu 
Warszawskiego. Dziękuję i właściwie też i gratuluję, bo to chyba była dobra decyzja. Ale 
wszystko ma swoje koszty! 
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 Zatem chciałbym podziękowanie złożyć dla moich bliskich: 
Może dzięki takim wielkim wzruszeniom oni wszyscy, a już zwłaszcza moje dzieci będą 
mogły mieć jakąś i swoją własną przyjemność i jakiś element satysfakcji za to że ich ojca 
tak często nie było w domu i że jak tylko jest jakaś rewolucja to on na pewno wyjedzie. 
Dodam, że oczywiście i dziś byłbym w Kijowie, jak dziewięć lat temu, ale jak Państwo 
widzą – Nagroda im. Jerzego Giedroycia ważniejsza jest nawet od rewolucji…

 Wspomnienie:
Chciałbym dziś w tak wielkiej dla mnie chwili, spośród wielu osób, którym tak wiele 
zawdzięczam, wspomnieć tu wobec Państwa - Dostojnych Gości, dwie osoby: Profesora 
Aleksandra Gieysztora, mego Mistrza. Porzuciłem co prawda mediewistykę i łacinę śre-
dniowieczną, ale na zawsze go zapamiętam… Chciałbym dziś także wspomnieć mego 
Ojca, zmarłego nieomal trzydzieści lat temu. Byłem dzieckiem bardzo dojrzałego męż-
czyzny, co może było piękne, ale przyniosło smutek śmierci, gdy on co prawda miał lat 
dziewięćdziesiąt ale ja tylko dwadzieścia siedem. Urodzony w 1896 roku, był członkiem 
POW, żołnierzem wojny bolszewickiej, żołnierzem podziemia w II wojnie (pseud. „Liść 
II”), żołnierzem WIN-u, dwukrotnie więźniem politycznym w latach pięćdziesiątych. 
Miał na mnie wielki wpływ, na to jak myślę, jak oceniam. Wierzę, że byłby dziś bardzo ze 
mnie dumny. Chciałbym tu jedynie wspomnieć obrazek z 1981 roku, gdy przyjechałem 
po nieobecności dłuższej do rodziców. Opowiadałem jak pracujemy, jak demonstruje-
my, jak drukujemy w czasie „Solidarności”. Nagle moja śp. Mama, zupełnie przerażona, 
mówi: „Przecież zamkną Cię do więzienia, wyrzucą z uniwersytetu. Do czego prowa-
dzisz. Nie wiesz, co się działo z Ojcem, z Twoim rodzeństwem?” I prosi o interwencję 
i poparcie Ojca, który w tym czasie przyszedł: „Zrób coś, powiedz mu coś”. I pamiętam 
jak dziś odpowiedz Ojca „A cóż tu mówić, zwyczajna patriotyczna robota”. Pamiętam tę 
scenę jak dziś, sylwetkę Ojca mego w drzwiach, staje mi przed oczyma, jakby wczoraj 
miała miejsce…

 O patriotyzmie:
Nie wiem co to jest nowoczesny patriotyzm. Ja widzę go najprościej, zwyczajnie - trzeba 
kochać swój kraj, swoją Ojczyznę i jeśli będzie trzeba, należy być gotowym nawet na 
największe poświęcenia i ofi ary. Po prostu! A równocześnie należy z wielkim uszanowa-
nie podchodzić do innych narodów. Jest to zwłaszcza ważne dla Polaka, ponieważ Polska 
obecna to jest jeden z dziedziców dawnej wielonarodowej dawnej Rzeczypospolitej. Dla 
nas zatem takie podejście winno być rzeczą naturalną.

 O Polsce i o pracy dla Niej…
Ale w życiu codziennym, gdy wielkie ofi ary nie są potrzebne, starajmy się stosować 
prostą zasadę wielkiego działacza i patrioty, ks. Stanisława Staszica, aby „być narodowi 
pożytecznym…”. Bądźmy Narodowi pożytecznymi... Ojczyzna nasza jest, niestety, jesz-
cze ciągle zbyt słaba, ciągle za biedna, aby tak naprawdę np. zaangażować prawdziwie 
wielkie środki na pomoc dla krajów sąsiednich, dla całego regionu - wsparcie, wymiana 
młodzieży i studentów, stypendia itd. Tu potrzeba znacznie więcej środków, aby odegrać 
rolę, jaką moglibyśmy odegrać i na jaką Polska zasługuje. Ale, aby wielkie cele osiągnąć 
musimy - wszyscy razem i każdy z osobna ciężko pracować, każdy tam gdzie go życie 
postawiło - dla siebie, dla swojej rodziny, dla swojej instytucji, dla Ojczyzny wreszcie. 
Tylko ciężka, wytrwała praca zawsze daje wyniki …
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 Kończąc, zdaję sobie niestety sprawę, że już drugi raz tej wielkiej nagrody nie do-
stanę. Do tej pory byłem wielokrotnie nominowany (chyba z dziesięć razy), zawsze 
w gronie bardzo wybitnych kandydatów, co samo z siebie jest zaszczytem, dostawałem 
stale gratulacje z powodu samego bycia nominowanym. I z tym już będzie koniec. W do-
datku, teraz już sam będę musiał wybierać spośród następnych znakomitych kandydatów 
- tylko jednego. A to już nie jest ani miłe, ani łatwe …

 Jestem ogromnie wzruszony. Dziękuję i winszuję pismu „Rzeczpospolita” za utrzy-
manie pięknej tradycji Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Dodam, że otrzymałem tę nagro-
dę w jakimś wyjątkowym dla mnie roku, kiedy zostałem niedawno dwukrotnie zaszczy-
cony tytułem doktora honoris causa, czyli najwyższym honorem w tradycji akademickiej. 
A teraz z kolei otrzymuję nagrodę, która jest najważniejsza na polu działalności społecz-
nej, publicznej. Doprawdy, nadzwyczajny to dla mnie 2013 rok. Dodajmy jeszcze, że 
nasza uroczystość odbywa się w czasie, gdy w Kijowie być może ważą się współczesne 
losy Ukrainy.

 Proszę Kapitułę oraz wszystkich tu obecnych, tak znakomitych gości o przyjęcie wy-
razów mej głębokiej wdzięczności, satysfakcji i poczucia wielkiego zaszczytu.

Jan Malicki 
Laureat Nagrody im. Jerzego Giedroycia
w Warszawie, we wtorek, 3 grudnia 2013
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