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ARTICLES AND STUDIES

GEORGIAN ChURChES IN LARNAKA DISTRICT
(AlAminOs/sOphtAdes AreA, CyprUs)

by Vakhtang Licheli, Iv. Javakhishishvili Tbilisi State University
 Giorgi Gagoshidze, National Agency for Cultural 

Heritage Preservation of Georgia
Merab Kasadze, Archaeological Association of Georgia

introduction 
Georgian monasteries in Cyprus are mentioned several times in Geor-

gian written sources. the earliest of these is a colophon of one of the 
Georgian manuscripts recently discovered at st. Katherine’s monastery 
on mount sinai. it was provided in 980 by ioane Zosime, a well-known 
Georgian religious figure and hymnographer. the inscription mentions 
that handwritten books recently translated into Georgian were received 
from Cyprus by a monastery in sinai. it appears from the source that in the 
10th century, at least by its last quarter, Cyprus had already been settled by 
Georgian clergy who translated and sent their translations to the Georgian 
monasteries in other countries.1 the Georgian monastery of Gialia/Galia, 
which was referred to as panagia chrysoialiotissa, had been founded by 
david Kuropalates (†1001) in the 960s -970s, as evidenced by archaeo-
logical excavations. it seems that Gialia monastery has methochions on 
the south part of Cyprus, which is evidenced by historical sources, men-
tioning Georgian monasteries in the area of Alaminos.2 this basic data is 
in logical convergence with local folk and Cypriot churchmen’s tradition 
identifying remains of buildings of this area with Georgians. Georgians 
on Cyprus were mentioned also in the letter of pope Clement V (1st of 
February, 1306) to robert the norman, bishop of paphos: “it has come 
to the attention of our Apostolate, in a trustworthy report, that a certain 

pro Georgia, 2019, t. 29, s. 9-42

1 i. G a g o s h i d z e, d. m i n d o r a s h v i l i, G. G a g o s h i d z e, Gialia, the monastery of Geor-
gians in Cyprus. tbilisi 2014 (in Georgian).
2 s. l a t c h k e b i a n i, Georgians in the searches of Stephan Luzignian and Archimandrite Kypria-
nos; Anals №  8, p. 464, 2013 (in Georgian).
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Jorgianus (Georgians) and some Greek schismatics, calling themselves 
abbots of the monasteries of Galia, lacrona, and st. sabbas of the diocese 
of paphos, wrongly seized these monasteries and, to the offence of the 
Celestial King, retain what they seized”.3

According to the work of etienne de lusignan (there is the exact indi-
cation about the existence of Georgian churches in Alaminos’ area in his 
work: etienne de lusignan, description of the island of Cyprus, paris, 
1580) and Archimandrite Kyprianos, also, according to folk traditions 
from the village Alaminos, Georgian scholars suggest, that it might be in 
Alaminos were the lands of Georgian monasteries were located: “in Ala-
minos there is only one proof – the ruins of st. George’s Church, which 
was belonged to Georgians according to the local oral traditions”.4 We 
are able to think, that Alaminos was the land of Gialia Georgian mon-
astery in Cyprus,5 because Alaminos is a rich agricultural region. the 
Gialia monastery itself is situated in the north-west part of the island. 
there are not enough agricultural lands near the Gialia monastery; on the 
other hand, village Alamino (district of larnaca) was the most developed 
agricultural area and it is till today.

We know from the historical sources, that the annual income of Gialia 
monastery was 300 (three hundred) ducats, like a Kykkos monastery.6 
so, such a huge annual income would be based only on the good agricul-
tural conditions.

excavations of the ruins of st. George Church in Alaminos
a) the first stage.
the ruins of st. George monastery are situated in the southern part 

of Cyprus; three and half km. on the south-east part of village Alaminos 
(district of larnaca); the church is located between the agricultural lands, 
near the village way, where 10 m. length of the north wall of the church 
was preserved. the almost totally damaged wall is bent 25˚ on the north-
east side, on which the direction of church is based. the Church area is 
very damaged by the agricultural activities. it is clear, that the church 
building is abandoned during the centuries.

VAKhtAnG liCheli, GiOrGi GAGOshidZe, merAb KAsAdZe

3 s c h a b e l  2001, 339-340.
4 s. l a t c h k e b i a n i, Georgians in the searches of Stephan Luzignian and Archimandrite Kypria-
nos; Anals, n8, p. 464, 2013 (in Georgian).
5 i. G a g o s h i d z e, d. m i n d o r a s h v i l i, G. G a g o s h i d z e, Gialia, the monastery of Geor-
gians in Cyprus. tbilisi 2014 (in Georgian).
6 s. l a t c h k e p i a n i, s. l a t c h k e p i a n i, Monastery of Gialia and Georgians in the historio-
graphy of Cyprus, Anals n5, 2009, p. 250 (in Georgian).
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the east part of the norther wall is 2 m. high from the earth level and 
5 m. length, which is better preserved and was visible before starting the 
excavations, it is heavily damaged, mortar and stones are separated are 
separated, thickness of the wall on this place is about 100 cm. (the west 
side wall thickness is 75 cm.). there are rebuilt two small buildings with 
the doors by the local people on this wall. in the west building is for keep-
ing church oil and candles, in the east building is for keeping icons. there 
is presented cylindrical gritstone column (diameter – 44 cm., length – 140 
cm.). presumptively, column was the leg of church trapeza (table) into the 
temple.

We are able to see the plan of the west wall of the church in l8 and 
m8 squares of the excavation area. in the central part it is possible to see 
prints of stones on the mortar. this part like a step is aiding on the west 
side. presumptively, it was the main entrance from the west. the length 
of threshold is 150 cm.

there is discovered the south-west corner of church (square n8) and 
whole south wall, which ends in m12 square. At the moment it is not able 
to clear the position of altar apse. there are two damaged stones con-
nected with mortar in l12 square. these stones might be the part of altar 
apse structure.

it might also be noted here, that the church was built without foun-
dation. On the plan level we can see the thickness of this wall is about 
90 cm.

the wall is built by pieces of rock stones; the south part, which itself 
is north wall of church interior, is built better, than the other part, part of 
facade. On the south the different size stone layer has regular formation. 
Church interior was divided by the pilasters, two of them are remained 
partly in the K9 and K10 squares. there is discovered floor level of the 
church (170 cm. from zero point). Floor was revetment by the flat-manu-
facturing marble stones.

there is discovered oblong marble tile in the area of K10 and l10 
squares, it was fixed on the floor by the mortar. there is presented one 
step sit-place between pilasters on the same side of the wall. sit-place 
is well plastered by the mortar and then is polished. On the same area it 
is fixed second building layer’s floor level, which is plastered by white 
mortar. there is placed rectangular parallelepiped formed well-manufac-
turing stone (30X35X40 cm.) in front of east pilaster, on the sit-place. 
this stone is plastered by white mortar like sit-place. the stone might be 
the part of altar window-cut.

GEORGIAN ChURChES IN LARNAKA DISTRICT
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there are presented the rests of staircase in the west, along the main 
entrance in the area of l9 and m9 squares. the staircase was revetment 
by flat-stones.

the west part of north wall is situated in the area of l7 square. there 
is not fixed corresponding south wall and its function is unclear.

there are presented fragments of the wall painting near the sit-place 
in the area of K10 square. Visible is local blue color, it might be the back 
view of compositions. there is also red color on one fragment.

After the excavations it is clear, that the Alamino st. George’s Church 
had at least two entrances, one in the west and other in south wall; floor 
was revetment by flat and well-manufacturing marble stones, but later 
this floor was covered by mortar and damaged marble stone were used 
as grave walls around the church; the interior of church was covered by 
wall painting, in altar apse stood the church table based on cylindrical 
column.

description of graves:
Graves were situated around the st. George church.
Graves are dated back to 14th – 16th cc.

Grave n 1
Grave n 1 is situated in N10-square.
the stone layer in grave is damaged, maybe during the agricultural 

works on area; the skull is cut, other bones are all over the grave, without 
anatomical system. there are presented pottery fragments in grave, by 
analyze of them, they might be the parts of two different vessels.

Grave is situated 30 cm. down from modern earth level.

Grave n 2
Grave n 2 is situated in N10-square.
type of grave: stone box-burial;
Grave is along the south wall of church. the bones are very damaged 

and are concentrated in one corner of grave. the fragments of skull we 
can found in the east part of grave.

there are presented also fragments of pottery all area of grave, two 
different types of ceramics.

the size of grave:
the length – 150 cm; the width – 70 cm; the depth – 20 cm.

Grave n 3
Grave n 3 is situated in O10-square on the field.

VAKhtAnG liCheli, GiOrGi GAGOshidZe, merAb KAsAdZe
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type of Grave is cist-grave.
Grave is built with middle-size, half-manufacturing stones, there were 

buried two persons in different time, on different levels.
low level skeleton is buried with west position of head; it is lied 

supine, face upward, leveled on the earth, hands are put on the breast, 
skull is damaged by falling down of grave stone; the length of skel-
eton is 151 cm;

there is found a ceramic bowl, inside brown glazed;
there is fixed second skeleton on the east part of the burial, which be-

longs later period, of course (first and second grave is divided by 16 cm. 
earth level); there are preserved only skull and breast part, the other and 
main part of skeleton, which was out of the grave borders, is lost.

the size of grave: length – 172 cm; the width – 44 cm; the depth – 42 cm.
Grave n 4

Grave n 4 is situated in M8-square.
type of Grave – cist-grave;
there is presented child skeleton in grave. Oriented on We. lied su-

pine, face upward, leveled on the earth; hands on the stomach, head is on 
west side position; bones are very much damaged; the skull is covered by 
20 cm. length stones.

there is one a bit damaged light-blue glazed bowl on the left side in 
the grave, the fragments of the bowl is all over the grave area;

the size of grave:
the length – 60 cm; the width – 30 cm; the depth – 5 cm.

Grave n 5
Grave n 5 is situated in K8/K9-squares.
type of grave: cist-grave.
there is presented skeleton (we think, child skeleton), oriented on 

We. lied supine, face upward, leveled on the earth; hands on the stom-
ach, head is on west side position; bones are much damaged. the bones 
down to pelvis are not preserved. there are three broken stones on the 
west side of grave, the length of stone is about 20 cm. Only skull is cov-
ered by these stones.

there are also fragments of red pottery.
Grave n 6

Grave n 6 is situated in J10-square
type of grave is cist-grave, deceased is lied supine, face upward, lev-

eled on the earth; hands on the stomach, head is on west side position;

GEORGIAN ChURChES IN LARNAKA DISTRICT
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Grave is situated on the north side (about 103 cm.) of the north wall of 
st. George’s Church; there was preserved cover construction of the grave 
(three flat-stone, half-manufacturing, size – 30X40 cm.);

the grave is individual, belongs to one person, child about 2 years old; 
the skeleton is joint anatomic. in the breast area is fixed one round bead.

there was white and green glazed ceramic bowls on area of the knees 
of the skeleton; the bowl is damaged by the grave-stones. the second 
ceramic dish (concentrated in the same area) was also damaged by grave-
stones. second ceramic is red-fabric and then light-red glazed, also fixed 
white lines on it.

After taking stones and bone materials there is fixed floor of the grave, 
which is small flat-lime stones with mortar.

the size of grave: length – 80 cm; the width – 18 cm; the depth – 24 
cm;

Grave n 7
Grave n 7 is situated in O10-square.
the grave is much damaged; it is fixed 50 cm down from the modern 

earth level. there is preserved partly the skull, the fragments of the skull 
are over the stones; 25 cm. east part from the skull is fixed a ceramic 
bowl, inside white glazed.

Grave n 8
Grave n 8 is situated in O10-square.
the grave is fixed 65 cm. down from the modern earth level. skeleton 

is buried with west position of head, it is lied supine, face upward, leveled 
on the earth; it is cleaned up part of skeleton, till waist area. the rest part 
of skeleton is inside of the profile and it was not possible to clean area 
for the particular moment. there are not discovered any materials in the 
grave.

Grave n 9
Grave n 9 is situated in O10-square. the grave is cleaned 80 cm. 

down from the modern earth level. skeleton is buried with west position 
of head, it is lied supine, face upward, leveled on the earth; near the skull 
is fixed flat-stone; the legs of skeleton is situated inside the east profile. 
during the cleaning of grave are fixed several brownish burned fragments 
of ceramics (not glazed).

Grave n 10
Grave n 10 is situated in N9-square.

VAKhtAnG liCheli, GiOrGi GAGOshidZe, merAb KAsAdZe
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type of grave: cist-grave
Grave is laid on W-O axis. it is a child grave, which is discovered 

at the south-west wall of st. George’s Church. the bones are damaged, 
skeleton is buried with west position of head, and it is lied supine, face 
upward, leveled on the earth;

inventory of the grave:
1. the copper coin was discovered in the breast area of skeleton;
2. three bone crosses, one steatite cross;
3.  one bronze ring;
4. corrugated glass beads, cornelian beads, cylindrical glass bead;
5. there were found also two glazed ceramic bowls. One of them 

is situated on the east part of grave, second is situated on the 
right side of skeleton.

the size of grave:
the length – 80 cm; the width – 35 cm; the depth – 18 cm.
the length of skeleton is 57 cm.

Grave n 11
Grave n 11 is situated in K7-square .
the type: pit-grave;
the grave was situated along the north wall, oriented on We. skeleton 

might be belonged to the adult person. hands on the stomach. On the 
throat area is discovered one copper coin.

the length of skeleton is 120 cm.
Grave n 12

Grave n 12 is situated between LM13-squares
Grave is situated on the east side of altar, it is damaged grave; there 

were cleaned fragments of skull and part of leg-bones (tibia and fibula), 
pelvis is very much damaged, thigh bones are also damaged.

there are stone layer on the north part of the grave.
Grave is without other materials.
the size of Grave:
the length – 150 cm; the width – 55 cm;

Grave n 13
Grave n 13 is situated in N11-square.
skeleton is lied supine, face upward, leveled on the earth; hands on 

the stomach, head is on the west side position; the bones are preserved 
badly. there were cleaned fragments of glazed ceramic on the north-west 
side of grave.

the size of grave:

GEORGIAN ChURChES IN LARNAKA DISTRICT
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the length – 115 cm; the width – 57 cm; the depth – 30cm.
the length of skeleton is unclear – it is damaged.

Grave n 14
Grave n 14 is situated in N9-square on the field.
the skeleton in the grave is damaged; there are only human finger-

bones (left hand) and radial bone; shin bones are damaged; there are part-
ly preserved pelvis-bone and thigh-bone.

the deceased is buried according Christian tradition.
the size of the grave: length – 170 cm; the width – 65 cm; the depth 

– 25 cm.
b) the second stage.

the research and Conservation of the Architectural remains:
the archaeological works held on the remains of the Alaminos  

st. George church remains in 2017 (29.04 – 12.05) have important 
results: the walls of the church have been fully exposed, its building 
technique and chronologically different layers became clear. On the 
beginning stage of the works we removed two modern niches from the 
north wall of the church, which have been built at the southern side 
by the local population in the end of 70-s or the beginning of 80-s and 
were intended for the storage of the icons, church oil and candles. On 
the place of the eastern niche was exposed the original niche of the 
church (52x65x82cm), in front of which there was arranged a plat-
form created by the pile of soil and polished by the lime mixture. the 
trapeze-like construction stood on it, built with the grinded stones of 
the church, the surface of this space was at the same level as the bot-
tom of the niche. A modern bottle was found in the soil, which proved 
to the theory, that this structure was built by the local population in 
the 20th century, to enable them to pray by the prothesis niche of the 
st. George church. thus, this structure didn’t have any historical or 
artistic value, it was decided to destroy it, after which, south from the 
northern wall of the church, by the bottom of the wall, alongside it, 
was cleaned the fragment of the floor of the altar bema, laid by pol-
ished rectangular stones.

the floor of the second building horizon – plastered with lime mix-
ture, exposed under the pilasters in 2016 and the plastered fragment of 
the same type in the Western part of the northern wall, where the Western 
wall begins, are built and dated similar (20th century) to the floor plas-
tered with lime mixture exposed under the prothesis niche. in the course 

VAKhtAnG liCheli, GiOrGi GAGOshidZe, merAb KAsAdZe
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of the works it was decided to take away these structures, too, after what 
the step existing alongside the northern wall was clearly exposed.

the platform, covered by the neatly plastered stones, exposed on the 
side of the Western wall, in the interior of the church, appeared to be  
a fragment of the old church floor, and it is on the same level as the same 
type floor, preserved in the bema.

in the eastern side of the northern wall, after deepening the ground, the 
north-east corner of the church building was exposed, as well as the apse 
side of the altar and the beginning of the arc of the apse. the wall of the 
southern apse is almost entirely destroyed, only the preparation part of 
the foundation is preserved.

therefore, the original planning and architectural forms of the Alaminos 
st. George church were fully revealed. the church is a hall type building 
(4.85 m x 8.70 m) and is built just like the other church buildings of the 
Cyprus island. in fact, it has no foundation. the function of the foundation 
is performed by the “pillow” of lime mixture, which is lying on the artifi-
cially evened clay natural, firm surface. the lime mixture “pillow” follows 
the Western and northern perimeter of the church’s walls (the width of the 
wall is 60 cm.) and from the exterior side, with the remaining width by the 
bottom of the wall creates a thick, stairs-like (40-50 cm) socle. this type of 
step wasn’t found by the bottom of the apse.

the church is constructed with the roughly worked on stones of ir-
regular shapes, cracked from rocks, the pile lines are as horizontal as pos-
sible; the structure is tidier in the interior than the facades.

the longitudinal walls were divided by the two pairs of pilasters. Ac-
cording to the building traditions and the parallel materials we can as-
sume, that the holding arcs of the main arc was transferred onto them 
(north to south direction). the pilasters, situated in the east, from the 
eastern side are adjoining the large bema, which by width, compared to 
the congregation space, is a little narrowed, the bema ends with the con-
vex apse of the altar. the apse doesn’t create a full semicircle, i.e. it has 
a so called “bow” contour, the center of the arc that is conducting it goes 
beyond the sides of the apse and is situated in the space of the bema. no 
doubt that nearby the apse in front of the large prothesis niche inside the 
northern wall, in the center of the bema the trapeze should have been 
standing, the cylinder shaped foot which has been preserved nearby the 
remains. A thick platform-degree is contouring alongside the wall of the 
congregation part of the church, this structure isn’t present at the bema or 
the altar apse.

GEORGIAN ChURChES IN LARNAKA DISTRICT
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the Alaminos Church had doors both in the western and the southern 
walls; these walls are heavily damaged, and therefore the width of the 
door can not be distinguished, however, the low step that remains on both 
sides gives us some idea about the door openings’ sizes, and the western 
door should probably have been double.

the works carried out at the initial stage of archaeological research 
revealed with a great accuracy the fragments of the site, the factuality 
of which has defined the substance of the church’s planning and archi-
tectural volume. Keeping in mind these circumstances, in order to bet-
ter imagine the structure, on the certain parts of the site there appeared  
a necessity of partial restoration-conservation (of the fragments, pre-
served at the level of traces). With such an approach, the apse arc and the 
conjunction of the small sides, the pilasters constructed on the southern 
wall, the southern and northern corners of the façade and the adjoining 
line of the socle became clearer.

the layer of the later wall situated in the north, which was added in the 
last century, was completely removed for the following reasons:

1. the layer was extremely weakened and because of its condition 
there was a danger of collapse.

2. the late supplement did not have any artistic or historical value;
3. the inner, vertical area almost by 1m. crossed the part of point, on 

which, with great probability, could be placed the base of the arc cover, 
and thus, by reconstructing and restoring the original view of the wall 
there would be created the false architectural space.

in order to create the final configuration and shapes of the walls during 
the rehabilitation process, the additional layers completely replicate the 
contour of the old masonry, which prevented the danger of formation of 
dry geometric and unnatural lines.

in the process of creating the conservation layers it was used the lime 
mixture, which is a so called “complex” mixture, made with the high 
strength cement, light thermal filler and high quality lime compounds.

in order to partially restore the authentic view of the Church - in ad-
dition to the initially planned only conservational works - the process 
of research has arisen the need for partial restoration, but only with the 
minimum interference, according to international standards.

in order to reveal the plan of apses with the stones that were remaining 
in the interior as result of destruction, two rows of masonry were restored, 
by which the eastern part of the church was bundled and the building’s 
plan acquired the complete (original) view.
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For the same reason the pilasters of the southern and northern walls 
were partially restored. in particular, the pilasters of the southern wall 
were restored with the two rows of masonry, while of the northern wall 
– in a different way: because the north wall was relatively whole (though 
in a bad condition) and, therefore, the eastern pilaster situated on it have 
been preserved to 1,6 m, it was strengthened at the whole altitude. While 
the western pilaster of the same wall has been restored only on the level 
of two pile lines.

For the purpose of conservation of the southern wall, its whole perim-
eter was covered with a complex mixture and there was done a partial 
restoration of the façade masonry.

in total, 35 days have been spent on the excavation, examination and 
partial restoration of the church.

burials.
during the works carried out in 2017, the burials were revealed both 

around the church and in its interior.

the burial № 1-17
Was revealed by northern wall of the church, in the square J 10. it’s  

a pit burial. 60-70 cm depth from the zero level. represents a child’s 
burial. the bones are poorly preserved.

the body lies with the head to the west, on the back. straight. the full 
length of the skeleton cannot be distinguished due to the damage.

the corrugated and sardine beads were revealed in the grave.

the burial № 2 - 17.
Was revealed by northern wall of the church, in the square K 9. pre-

sumably a pit burial. the contours of the burial cannot be distinguished. 
60-70 cm depth from the zero level. represents a child’s burial. the body 
lies with the head to the west, on the back, straight. the skeleton is poorly 
preserved. the length of the skeleton is 55 cm. the burial doesn’t have 
any inventory.

the burial № 3-17.
the burial was revealed in the square J 10. it was revealed at 90 cm 

depth from the zero level. it’s a pit burial. by the head of the skeleton  
a stone in places, which must have been a sign of the grave. the skeleton 
lies with the head to the west, on the back. straight. the hands are folded 
on the stomach. the length of the skeleton is 154 cm.

GEORGIAN ChURChES IN LARNAKA DISTRICT



20

near the skull, there was found a glazed bowl. the skeleton is holding 
a slingshot stone in the hand.

the burial № 4-17.
a pit burial covered by a marble stone tile was revealed by the northern 

wall, in the interior, in the square l 10. the burial is placed next to the 
northern wall of the church, is situated between two pilasters. the length 
of the burial tile is 80 cm, the width – 52 cm. it was revealed at 185 cm 
depth from the zero level. the small size stone debris was found under 
the stone tile.

the length of the pit is 170cm, the width 56 cm. two deceased, one 
buried on the top of the other were revealed in the burial.

At the depth of 20 cm from the grave tile, at the depth of 205 cm from 
the zero level there was revealed a skeleton, lying with the head to the 
west, on the back, straight, with hands folded on the stomach. the length 
of the skeleton is 160 cm.

the skeleton had the grave goods: 1. A bronze circle (ring) was re-
vealed in the area of the hands, presumably it has been worn on the finger.

2. An upturned glazed bow with a heel was lying by the skull, which 
was covering the skull of the deceased buried below the skeleton.

the second skeleton was cleaned at the depth of 215 cm from the 
zero level. it was lying with the head to the west, on the back, straight. 
the length of the skeleton is 152 cm. the fragments of the bowl glazed 
in greenish-whitish was lying by the femur bone of the left leg. the floor 
of the burial was revealed at the depth of 42 cm from the basement of the 
church.

the burial № 5-17.
the burial was revealed within the interior of the church, in the north-

west corner, the square l 9. 185 cm depth from the zero level. it’s a stone 
box burial. the length of the burial is 115 cm, the width – 37 cm. three 
bodies buried on the top of one another were revealed in the burial.

A coin (bronze) was revealed in the north-west corner of the burial. in 
the central part of the burials a square, flat brick has slid. the length of the 
brick is 22 cm, the width – 17 cm., the thickness – 3 cm. the brick is marked 
on the diagonals (the ornament was made before burning).

At the depth of 198 cm from the zero level there has been revealed  
a child’s skeleton. it is lying with head to west, on the back, straight. the 
length of the skeleton is 61 cm.

by the skull of the skeleton there were revealed the fragments of the 
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bowl, glazed in blue, and by the feet - the fragments of the bowl, glazed 
in greenish whitish.

After removing the first skeleton there was revealed the second body. 
the skull of this skeleton was placed in the eastern part. presumably, the 
skull was moved when the second deceased was buried.

the length of the second skeleton is 92 cm. An iron artifact was revealed 
by the feet. the fragments of a glazed bowl were lying below the feet.

the third skeleton was revealed below the second, at the depth of 217 
cm below the zero level. it is lying with the head in the west, on the back, 
straight. the length of the skeleton is 90 cm. Fragments of a glazed bowl 
were revealed in the area of the feet.

the burial № 6-17.
Was revealed south from the apse of the church, 1,3 m apart, in the 

square m 12. At the depth of 150-160 cm from the zero level. the burial 
is dug in the yellowish clay layer. represents a child’s burial. the skull 
hasn’t been preserved. the body is lying with the head to the west, on the 
back, straight. the length of the skeleton is 45 cm.

Fragments of the side-bottom of two bowls were lying by the left hand 
of the skeleton.

the burial № 7 - 17.
is situated in the south-east from the apse of the church, 90 cm apart 

(north from the burial № 6 at distance of 40 cm.) the burial is dug in the 
yellowish clay layer, at the depth of 160 cm from the zero level. it is a pit 
burial. two polished rock stones are inserted near the skull (are restricting 
the skull). the skeleton is lying with the head to the west, on the back, 
straight, with hands folded on the stomach. the length of the skeleton is 
130 cm. two fragments of a red fabric bowl were found by the feet of the 
skeleton.

the burial № 8 - 17.
the burial was revealed east from the church, 80 cm from the apse, 

the grave was dug in the yellowish-clay layer. it is situated at the depth 
of 150-155 cm below the zero level. it’s a pit burial. A child’s skeleton 
was revealed. the skeleton is lying with the head to the west, on the back, 
straight. the visible length of the skeleton is 65 cm. (below the knees the 
limbs of the skeleton enter the profile, and because of that it couldn’t have 
been fully cleaned).

the fragments of a glazed bowl were found near the skull.
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the burials are dated as 15th-16th centuries. especially important is the 
fact that within the interior of the church were revealed the burials of the 
16th century. it means that in the historic chronicles of exactly this period 
(the source – etienne de lusignann) mentioning a church of Georgians in 
the surroundings of Alaminos are based upon a real basis. therefore, with 
a great probability we can conclude, that the Alaminos st. George church 
in Cyprus has really represented the main point of Georgians – metochion 
of the Gialia monastery.

sophtades st. George church archaeological excavations 
Archaeological excavations on the Cyprus island, in the village softa-

des was carried out in 2017, within the grant of shota rustaveli national 
science Foundation (Code of the project- he17 43) and this project will 
continue for three years. in 2017 excavations were carried out from 10th 
of October till 4th of november. 

On the south part of the island of Cyprus, south-west from the vil-
lage Kiti ( Κίτι, larnaca district) is a small village/settlement softades, 
where is located small hill, 10 meter above sea level (the Gps coordinates 
of hill are – 36s- 548949.86me, 3852569.36mn; 36s-548913.49me, 
3852544.01mn; 36s-548888.50me, 3852574.87m.n), 300 meter from 
the sea, quite close to the main road. there is remain of semicircular apse 
of alter, oriented eastern on the top point of a hill. these church remains 
are connected to the name of saint George by local folk tradition and 
Cypriot churchmen. According to these traditions st. George Church was 
belonged to Georgian monastery. this basic data is in logical conver-
gence with historic sources, mentioning Georgian monasteries in the area 
of Alaminos (etienne de lusignan., description of the island of Cyprus, 
paris, 1580, on all these data analysis). the hill was completely covered 
with plants (high grass, thorny bushes) and there were interspersed the 
fragments of ceramics all over the territory of site.

the first stage excavations
the goal of the first stage (2017 season) excavations was fixing of the 

perimeter of the Church. According to this, first of all excavation of re-
mains of protuberance apse on the east side of the hill was began. Visible 
high of apse above the earth level is 87 cm; width of an apse wall – 140 
cm; the diameter of the apse – 2, 92 cm. the apse, which was built with 
several layers of cracked and different size irregular stones, has semicir-
cular shape. there are another remains of some building on the south-east 
part of the hill, function of which is not yet clear.
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Archaeological fieldworks began on the east side of protuberance 
apse, where was removed 15 cm. thickness of grey color, friable earth 
level and after this action was able to see mortar sharpened surface. pro-
tuberance apse is circled with this mortar sharpened surface. during the 
excavation process were discovered clay tiles and fragments of ceramics. 
there was fixed an unsystematic stone layer and also fragments of stones 
with mortaring along the north side of the Apse. these stones, as it was 
clear during the excavation process, were part of north nave’s east wall. 
the length of the wall, for present-day statement, is 51 cm. and width is 
57 cm.); near the unsystematic stone layer, in the gray color friable earth, 
appeared damaged limestone slab, in which is carved equal-armed cross. 
both sides of a slab are processed (the size of slab – 22X19X7 cm.) the 
length of equal-armed cross is 10 cm. and the width is 9 cm. there is  
a remain of a right-angled aperture on the down side of cross, on the slab.

After removing the grey color, friable earth level from the external 
perimeter of apse appeared one more down layer of an apse building. 
this older building layer was built with processed, but not sliced stones. 
they are connected to each other with mortar. there were appeared the 
fragments of ceramics and clay tiles after the preparation of external pe-
rimeter; some fragments of ceramics are glazed.

during the excavation process of the st. George Church, the south 
nave was partly cleaned. the south nave is built with cobble-stones; 
stones are connected to each other with mortar. the length of the south 
nave’s east, which is located in K 14 trench wall is 180 cm. and the width 
is 70 cm. the length of south nave’s west wall, located in the K 13 trench, 
for present-day statement, is 138 cm. the width is 58 cm.

near the south nave’s south wall in the K 14 trench became visible 
a limestone slab (the size of a slab – 40X32X7 cm.), on the limestone 
slab are presented geometric ornaments. there is a circle in the quad-
rant, which is carved on the surface of a limestone slab. this circle made 
triangular form ornaments near the corners of quadrant. the flat space 
between them is filled with three carved lines. inner side of the circle 
are two almond-shaped ornaments in parallels. Also between them are 
carved indirect lines in parallels. At the end of almond-shaped ornaments 
is carved one horizontal line and it divides the ornament in two parts. 
From this horizontal line to the south are carved, semicircular lines in 
parallels.

next to the above mentioned limestone slab, after 5 cm. in the same 
K 14 trench was found one more damaged limestone slab (the size of  
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a slab – 36X27X7 cm.). this is also ornamented with geometric figures. 
On the right side of the slab are three carved, semicircular form lines, on 
the left side of them is presented one relief and vertical line; on the left 
side of this vertical line is also three carved, semicircular form lines; on 
the most left side of the slab are presented also two carved, semicircular 
form lines; on the top point of the slab, at the joining point of vertical line, 
are three semicircular form, carved lines.

there is dug n 1 trench in h 15 square for identification the dimen-
sions of the church on the field; during the digging process 30 cm thick-
ness, grey color, friable earth level was taken out from the perimeter; and 
after it became visible a continuation of the south wall. the wall is, for 
present-day statement, layer of cobble-stones; at the beginning of a stone 
layer, in the east part is proved rectangular cavity (50X30 cm.), middle 
side of which is deepened (some kind of rectangular stone reservoir) and 
in it are thrown middle size stones after the demolition.

the length of the presented wall is 190 cm. the width is 55 cm. there 
are proved the marble slabs on the north side of this wall, which are con-
nected to this wall. Four such marble slabs are discovered for the moment.

the sizes of the slabs:
 n 1 slab – length is 41 cm; width is 44 cm;
 n2 slab – length is 55 cm; width is 42 cm;
 n3 slab – length is 34 cm; width is 27 cm;
 n 4 slab – length is 43 cm; width is 39 cm;
there is discovered in this trench a fragment of damaged limestone capi-

tal, on which is carved an acanthus ornament. the interior of the wall, on the 
south part of which an unsystematic stone layer are visible, is plastered with 
mortar. After the cleaning of this layer, appeared a bronze nail, the fragments 
of glazed ceramics, and the fragments of a handle of a glass vessel.

the above mentioned marble slabs, discovered in h 15 square, con-
tinuing to the north direction of h 14 square and connected to the stone 
layer, which is near the wall in h 14-13 squares;

the marble slabs, proved in h15 square with large oval form space, 
are separated out from the marble slabs, which are found in h 14 square, 
to the south direction of stone layer; this space (195X67 cm.), supposedly, 
might have belonged to a grave. the trench n 2 was cut in F 15 square, 
which is interfacing of h 15 square; in the trench n 2 was cleaned  
a south outbuilding, continuation of the south wall (174X80 cm.).

the trench n 4 was dug (in the h 14 – h 13 squares) for attesting the 
north wall of the south nave; the part of the north wall (185X57 cm.) is 
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proved in h 13 square, 25 cm. down from surface of earth. the interior 
of the wall (in the north part) is plastered with mortar; after the prepara-
tion process of this perimeter are revealed artifacts – clay tile fragments, 
glazed and non-glazed fragments of ceramics and glass vessel fragments 
also. there are proved two marble slabs in the interior of the wall. the 
length of n 1 slab is 102 cm; the width is 31 cm; the slab n 2 is covered, 
supposedly, with lime; the length of the part, which is cleaned already, is 
19 cm; the width is 25 cm.

there is attested a basis of the column in i 13 square, which is on the 
east side of h 13 square. the basis is fixed to the continuation perimeter 
of the wall. the base was discovered 18 cm. down from the earth modern 
surface. the inner diameter of a base for column is 48 cm; the out diam-
eter is 60 cm; the base is circled with double plastered mortar. there are 
stones put on the base of the column, the stones are plastered with mortar 
later. there is attesting also an unsystematic stone layer on the east side of 
this basis. On the south part of the wall, in h 14 square, after preparation 
process is proved the stone layer, where attesting also the fragments of 
marble slabs. the interior of indicated wall, on the slabs’ side, is plastered 
with mortar.

the trench was dug in e 15 square, which is interfacing of F 15 
square; in this trench is excavated the continuation (227X85 cm.) of the 
south wall of south nave, 32 cm. down from the earth surface in this 
square is also proved the south-west corner of the nave. during the prepa-
ration process, in the stone layer, is attesting the fragment of ceramic; the 
fragment is ornamented – on surface is carved two horizontal lines and 
between lines is also carved wavy ornament. the wall goes to the north 
direction; the length for present-day situation is 7 meter, the width is 61 
cm; there was discovered a bronze bell on the external perimeter of the 
wall; this wall from upside is plastered with mortar. On the north side of 
the west wall, supposedly, attesting the door (230X58 cm.), which is fixed 
20 cm. down from the earth surface.

For the identification of precise dimensions of the south wall of the 
south church nave the trenches were dug in J 15 and in i 15 squares; in 
these trenches was appeared the south wall. there is proved an unsys-
tematic stones layer to the south direction of the wall in J 15 square; 
the wall in this square is appeared 27 cm. down from the earth surface. 
this wall has a continuation in i 15 square also, where after removing 
homogenous, grey color friable earth level appeared vertical position 
standing on the stone. the interior of the stone is plastered with mortar 
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and this area might be an aperture of the doorway; the length of it – 110 
cm; from above mentioned vertical standing stone to the north direc-
tion 3 cm; is proved a damaged limestone slab (41X38X5 cm.), which 
is decorated also. the slab has a rectangular form, after the preparation 
came to light two chevrons and between them is triangular form orna-
ment, triangular is up with one angle; to the west direction 18 cm from 
this slab is proved another fragment of damaged decorated limestone 
slab (26X19X6 cm.); on the slab is visible three carved horizontal lines, 
in the center of it are also more three carved lines; on the right, up corner 
of the slab is visible a semicircular form carved cube; 39 cm. to the west 
direction from the second slab is proved one more damaged fragment 
of decorated limestone slab (39X30X5 cm.); on the slab is pictured two 
inter backward triangular, they are separated to each other with three 
carved indirect lines. to the north direction of indicated decors, in i 14 
square became visible many damaged fragments of clay tiles; there is 
proved also very corroding fragment of iron nail in this square.

the length of the south wall of the church south nave is 18 meter; the 
length of the west wall is 7 meter for the present-day situation.

the fieldwork was began in K9 square; purpose of this work was to 
indicate the walls on the territory of north nave of church; there is ap-
peared the north-east corner of nave. the length of remaining north wall 
is 190 cm; width is 59 cm. the length of the east wall is 166 cm; the width 
is 60 cm. the interior of above mentioned north-east corner is plastered 
with mortar. the north wall is fixed 20 cm. down from the earth surface; 
the east wall is fixed 48 cm. down from the earth surface. 63 cm thick-
ness of grey-brownish friable earth level was removed in K 9 square. 
After it appeared many fragments of tiles, glazed ceramics’ fragments and  
a fragment of decorated slab, on it is carved three vertical lines. in the 
interior of this wall is proved two big sized stones; these stones, suppos-
edly, indicate the flooring level. in the K 10 square (which interfacing to 
K 9 square) is proved a fragment of marble iconostasis.

the testing trench n 3 (3X3 m.) was dug 12, 3 meter from F 15 square, 
for identification of the north wall; in the north corner of this trench ap-
peared the remains of wall (1,13X50 cm.) 30 cm. down from the earth 
surface. the wall layer leans on the north wall from east side; the length 
of this wall layer for present-day situation is 65 cm. After the preparation 
process became visible also west wall, the length is 258 cm. the width is 
50 cm. during preparation process is this trench also appeared tile frag-
ments and ceramics.
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stratigraphy of the mound
there were made three stratigraphic trenches on the perimeter of the 

mound:
n 1 stratigraphic trench (dimensions – 3X2 m.) is situated to the north 

direction 6 meter far from the n 3 testing trench. 22 cm. from the earth 
surface is proved brownish humus layer, down of it layer is yellowish 
sand and clay layer, thickness – 36 cm. down of yellowish sand and clay 
layer is appeared soil layer, thickness – 60 cm. down of soil layer was 
cleaned again sand and clay layer, which is sterile; thickness – 54 cm. the 
depth of this trench is 190 cm.

n 2 stratigraphic trench (dimensions – 2X1 m.) is situated to the north 
direction from the apse; first of all was removed humus layer, thickness – 
25 cm. down of humus is appeared 85 cm. thickness sand and clay stony 
layer. the depth of trench is 110 cm. in this trench after the preparation 
process is proved roman period ceramic materials and also a fragment 
of amphora.

n 3 stratigraphic trench (dimensions – 2X1 m.) is situated to the north 
direction of the trench n 2 (see also ab.) first of all was removed 20 cm 
thickness humus layer. the depth of the trench n 3 is 75 cm. after remov-
ing humus is appeared sand and clay stony layer, thickness – 55 cm. in 
the south-west corner and in the north-west corner became visible two 
pits; their function is still unclear. the diameter of n 1 pit is 16 cm. and of  
n 2 pit is 30 cm.After the preparation process of this trench n 3 appeared 
ceramic materials.

brief Art studies Conclusion
75 cm. height remains of church altar apse is visible up to the earth 

level, it is situated on the very east point of the softades hill; after re-
search process is clear, that the west-east axis of the building is bend 
35° to the north direction, and this point is marking the orientation of the 
whole church.

the inner side of the semicircular, protuberance apse (the width of the 
wall is 120 cm.) is built with small-sized stone layers and the apse has not 
exactly semicircular form, but a bit oval.

if we concentrate our attention on the thickness of the apse, there are 
quite clear visible two reconstruction steps; the earlier apse of the church 
(the width of wall is 120 cm.); the interior of it was plastered with mortar 
and had exact semicircular form. On the north and south side is appeared 
about 30 cm. length of shoulders and to the west direction the shoulders 
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have the walls (the width of the walls is 50 cm.) this is a central nave of 
the church.

the south wall, which is remained on the plan level, was excavated 
also. during excavation process became visible also lateral (north and 
south directions from the apse) nave’s east walls, length – 320 cm. it is 
proof, that the church was three-nave basilica. the whole south wall of 
the south nave, also the south-west corner of building and half of the west 
wall are visible now, also marked the outline of the aperture doorway.

so, the size of church is 17, 65X12, 60 meter (pl. XXii).
the church walls, which are remained on the plan level are built with 

broken stones and mortar. the linear walls’ short width is 50 cm. we are 
of the opinion, that this short width was reason, that is was covered with 
tree trunk roof. this type of roof was wide speared in early Cypriot archi-
tecture. in the h 15 and i 13 squares is fixed so called “Cypriot marble” 
floor. this is the area of the south wall of south nave and also to the north 
direction of south wall of central nave.

in i 13 square, on the south wall of the central nave appeared in situ 
circled-plan building, which is built with broken stones and mortar. this 
structure is basic space of column dividing the naves (d. – 60 cm.). From 
the north side this structure is marked by two steps which are 28 cm. up 
from the church floor level. these steps might be the parts of altar apse 
solely which is pulled out west part. this detail is also characteristic of 
the medieval basilica (pl. XXiii).

in the south nave of church, on two location were concentrated the 
fragments mild limestone slabs; the slabs are decorated on one side  
(pl. Vii). the style of décor is homogenous and is presented geometric 
figures; the slabs, on the east side of nave have the same decorations. 
the decors might be symmetrically assigned and consisted of: segmental 
shafts, almond-shaped forms and profiteering; in the central part of the 
nave the decoration of fragments consist of: shafts, demarcated triangular 
and rectangular. One fragment is decorated with stylized plant ornament. 
the slabs are local made, and supposedly, were the partს of iconostasis. 
in our opinion, that the center of the slabs’ composition is (as it is already 
presented in Cypriot church architecture) equal-armed cross7.

the apse of the church altar is dug and damaged by robbers later  
(pl. XXiV) the floor is also damaged and stones of the different size are 

7 see – Stone chancel screen from marathovouno, in article: doria n i c o l a u , Liturgical furnishes 
from early Christian Basilicas of Cyprus (4th – 7th centuries): Cahiere du Centre d’etudes Chypriotes 
43, paris, pp. 156-174.
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unsystematically laid in area. during the preparation process of the apse 
perimeter are proved cone form slabs’ 4 fragments (the thickness of frag-
ments are in size 3, 5 – 4 cm.) the edges of two fragments are profiled 
with rib and concave surface, supposedly it is part of trapeza (table-form 
trapeza) dated to 6th century.

the limestone slab fragment is proved in the north area of the altar 
apse (size of slab: 22X12X7 cm.), it is decorated with ornament, equal-
armed cross, circle, rectangular. the same technology is used also in 
other Cypriot architectural details, such as early medieval period finely 
worked slabs. supposedly, indicated slab was part of a small window. 
the iconostasis slab fragment might be small size ring, which consisted 
of three shafts (the size: 11X5X6cm.)8

On the south aisle area of the apse (in square h 15) is proved a frag-
ment (size 19X17X11 cm.) of capital or impost or maybe conch of the 
apse. the ornament has a shape of acanthus leaf and is dated to early 
medieval period.

For the present-day situation several building levels are presented on 
the softades Church:

1. three nave basilica dated back to the early medieval period, semi-
circular, protuberance apse. tree-trunk and clay tile roof (6th century), the 
diameter of semicircular apse is 456 cm.

2. For the next period the building level was added, the altar apse has 
the same form (diameter – 268 cm.) the walls of nave are bigger and the 
church nave is a bit smaller than it was in older church. We think that 
building was covered with arch and it was one nave building.

3. in altar nave is proved also third building period (diameter of altar 
apse – 202 cm.) the apse has oval form, the church also in this time might 
be one nave building.

there are presented glazed ceramics, dated to 12th-13th centuries, 
painted plaster fragments, supposedly, are connected to the second or 
third building period of the church.
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the shota rustaveli national science Foundation of Georgia (srnsFG),

8 the same slabs is possible to see in limasos medieval museum; see also Alexandre Bourier, la 
basilique Horsles-Murs (“at meydan”): Cahiere du centre d’etudes Chypriotes 43, paris 2013, p. 69.
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Location of vill. Alaminos and Softades

St. George church’s ruins

embassy of Georgia in republic of Cyprus,
iv. Javakhishvili tbilisi state University,
All members of Georgian Archaeological mission on Cyprus (merab 

Kasradze, Zurab Giorgadze, suliko Kokhreidze, boris Gelashvili, da-
vid Gagoshidze, david naskidashvili, Koba Koberidze, tamar lejava, 
Alexander Chumburidze, saba tephnadze, saba bugianisvili, sophia 
paatashvili, tatia butsuradze, Amiran nadirashvili, tatuli Chogovadze, 
tornike Chilingarashvili, Olga benashvili).

local population of Alaminos.
All drawings were made by architect mr. merab Kasradze.

VAKhtAnG liCheli, GiOrGi GAGOshidZe, merAb KAsAdZe



31GEORGIAN ChURChES IN LARNAKA DISTRICT

Location of St. George church with GPS coordinates
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Stages of excavations of Alaminos’ church

VAKhtAnG liCheli, GiOrGi GAGOshidZe, merAb KAsAdZe
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Grade system of excavated area
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The Northern wall

VAKhtAnG liCheli, GiOrGi GAGOshidZe, merAb KAsAdZe
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Excavations of Alaminos’ church



36

Copper coin and Steatite cross from the graves

Alaminos, graves N 3 and N 8

VAKhtAnG liCheli, GiOrGi GAGOshidZe, merAb KAsAdZe
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Cups from the graves
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The partial restoration of the Northern wall and the pilasters of Alaminos church

VAKhtAnG liCheli, GiOrGi GAGOshidZe, merAb KAsAdZe
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The restored church in Alaminos
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Lcation of Softades church

VAKhtAnG liCheli, GiOrGi GAGOshidZe, merAb KAsAdZe



41GEORGIAN ChURChES IN LARNAKA DISTRICT

Apse of Softades church

Plan of the Softades church (2017 excavations)
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Georgian Churches in larnaka district
(Alaminos/sophtades area, Cyprus)

 On the southern part of the island of Cyprus, near the villages Alaminos and 
softades, there are located st. George Churches. based on the literary and folk tradi-
tions, they were identified as Georgian churches of 13th-16th.

Limestone slabs with geometric ornaments found in the K14 Trench

VAKhtAnG liCheli, GiOrGi GAGOshidZe, merAb KAsAdZe
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preliminAry resUlts OF ArChAeOlOGiCAl 
And ArChAeObOtAniCAl inVestiGAtiOn 

OF ThE DEFENSIVE mOAT FOUND IN KUTAISI 
(WESTERN GEORGIA)

by Jacek Hamburg, University of Warsaw
Monika Badura, University of Gdańsk

Grzegorz Skrzyński, Polish Academy of Sciences
Agnieszka Kaliszewska, Polish Academy of Sciences

Rafał Bieńkowski, Polish Academy of Sciences 
with contribution of Roland Isakadze,  

State Historical Museum, Kutaisi

 the paper presents preliminary results of the excavation of the defensive 
moat near Gabashvili hill conducted in 2018. the discovery was made by 
the polish-Georgian Archaeological expedition. this year’s investigation 
focused on the study of the Colchian Culture (late bronze Age / early iron 
Age) in the region. excavations in Kutaisi started in the middle of 1960s 
and, although not continuously, is carried until today.1 in this paper the au-
thors would like to present the archaeological background of the recently 
discovered moat, the results of the excavation and the outcome of prelimi-
nary analysis of the pottery and other artifacts, as well as the archaeobotani-
cal investigation of organic material found in the fill of the moat.

project research objectives and the 2018 findings
 since 2017, specialists from the University of Warsaw have been 
cooperating with the national Agency for Cultural heritage preserva-
tion of Georgia and begun a new project called expedition for Kutaisi 
Archaeological landscape (eKAl) focusing on the search for a bronze 
Age settlement and its cemetery in the city of Kutaisi itself and the pre-
liminary study of numerous fortified ancient hills located around it. As 

pro Georgia, 2019, t. 29, s. 43-62

1 more detailed history of the research has been presented in: J. h a m b u r g, r. i s a k a d z e, prelimi-
nary report of 2017 polish-Georgian Archaeological expedition at Gabashvili hill and its surrounding 
area (Kutaisi, Western Georgia), Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies, 28 (2018), 137–143.
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a result of the archaeological investigations, remains from practically 
all stages of human development were discovered on the territory of the 
city and in its surroundings. excavations were conducted by the joint 
polish–Georgian Archaeological expedition within the framework of 
an official agreement and in cooperation with members of Krukowski 
interdisciplinary research Center and Kutaisi state historical museum. 
research is led by J. hamburg, in consultation with r. Karasiewicz-
szczypiorski, and r. isakadze. At this point the whole team would like 
to thank the polish national Foundation, which is the main sponsor of 
our expedition.
 in 2018 the polish-Georgian team focused on the territory around 
Gabashvili Culture and recreation park located in the city center and 
bagrati hill area (Fig. 1.). For the many years traces of a settlement dat-
ed to late bronze Age / early iron Age period were being discovered 
by Georgian researchers on the Gabashvili hill and dateshidze hill and 
nearby on the bagrati Cathedral. excavations on the Cathedral hill yield 
cultural layers of the late bronze Age, as well as remains of stone and 
wooden structures.2 
 this year’s research confirmed that on the bagrati site remains of 
a structure and layers associated not only with the late bronze Age 
but also with the middle bronze Age period can be found. this type 

2 O. l a n c h a v a, The archaeology of Kutaisi, Kutaisi 2015, 60 [in Georgian].

Fig. 1. locations of trenches opened in season 2018. individual white square indicating 
location of trench no. 7 (source Google earth pro, processing J. hamburg).
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of conclusions can be drawn from the pottery analysis and the stone 
spearheads characteristic for the transition period (from middle to late 
bronze Age) found on the site. the precise relation between the site on 
bagrati hill and the theorized settlements on Gabashvili and dateshidze 
hills remains to be established.
 the main focus of the 2018 campaign was the surroundings of 
the Gabashvili hill. that is where several trenches were opened. two 
trenches were located on the hill itself. these trenches did not yield any 
important finds, the layers were heavily mixed and the deposit seems 
to be secondary. the other trench was located at the foot of the mound 
between main hill and the next archaeological site – dateshidze hill. 
it was in the area of the trench no. 7 that the defensive moat was dis-
covered. the details and results of preliminary investigations of this 
structure are described below.

topography
 Kutaisi (quTaisi) is a city in western Georgia on the rioni river, 
situated between 125 and 300 m above sea level in the fertile rioni 
basin and on southern slope of Greater Caucasus main range. Ar-
chaeological sites of Gabashvili and dateshidze hills lie almost in the 
middle of modern and growing city. this generates various types of 
problems during the excavation, such as difficult access to certain ar-
eas or damage related to the development of the city. Unfortunately, 
this concerns both sites. 
 both investigated sites are located on the top of the hills. southern 
slopes of the hills form the border of the Greater Caucasus mountains 
in that area. here the rioni river leaves the mountains and begins its 
journey through open plain of the rioni basin all the way to the black 
sea (Fig. 2.). this spectacular and strategical location decided about 
the importance of the Colchian sites, and the modern town. With the 
access to fertile arable land and the control of the passage from the 
mountains, the settlements located on the Gabashvili and dateshidze 
hills had every opportunity of becoming powerful centers.
 Gabashvili hill is located on the west bank of the rioni valley, 
from the east it abuts the rioni basin and is protected by two val-
leys from north and west. the western valley (skhitladze street) 
separates Gabashvili from dateshidze hills; from the north Khorhebi 
valley separates it from Arkhieli hill, the most extensive mound in 
Kutaisi. both valleys were heavily modified during a modern roads 
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Fig. 3. topographical map of Kutaisi – Gabashvili and dateshidze hills (processing  
r. bieńkowski).

3 based on s. A d a m i a, Geology of the Republic of Georgia: A Review, 1992, 448 [in international 
Geology review] and Google maps.

Fig. 2. Geographical map of western Georgia (processing by r. bieńkowski).3 
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construction. both hilltops were also heavily transformed during the 
construction of an amusement park on Gabashvili hill, and a school 
and sewage treatment plant on dateshidze hill (Fig. 3.). despite the 
heavy changes in the landscape, even today both hills have obvious 
defensive properties. 

Archaeological research
 the main site of the complex is the Gabashvili hill. to the north-
west of the hill, trench no. 7 was located, where a fragment of the 
ancient wet defensive moat was found (Fig. 4.). during the excava-
tion, 20 layers were separated out. the analysis of the uppermost 
layers (1 to 5) shows that in the ancient period (at the earliest, Vi/V 
century bC, based on ceramic material) the moat was still visible in 
the area. however, it probably no longer served its function. Objects 
from the fill indicate that this place was used as a waste dump in 
the Antique period. Among the finds in the youngest, Antique layers 
can be distinguished: a saddle type quern-stone, a grinding stone for 
metal objects (most likely pins), a bead made of glass paste, and large 
quantities of pottery. Among the ceramic material, many interesting 
examples have been found, not only made locally, but also imported 
ones (for more details see chapter about pottery analysis).

INVESTIGATION OF ThE DEFENSIVE mOAT IN KUTAISI

Fig. 4. moat during the excavation. the bottom of level 13 (photo J. hamburg).
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 the structure, 10 meters wide and with the estimated depth of 5.75 me-
ters (Fig. 5.), had probably a defensive function of a yet undiscovered late 
bronze Age/early iron Age settlement located nearby (most probably on 
the top of Gabashvili hill, currently destroyed by the amusement park). 
 From layer 7 to 20 archaeologists were dealing with extremely mud-
dy layers with very high humidity and unusual dark blue intrusions and 
green-blueish and grayish slime characteristic for the wet moat’s fill. On 
the wood found in these layers, remains of a mineral called vivianite were 
discovered. this mineral forms encrustations on wooden fragments in 
standing water. the presence of this mineral corroborates the theory of 
the ditch’s function as a wet moat.4 
 the initial analysis indicates that the moat had at least had at least two 
phases. in the later phase it was probably slightly shallower, but retained 
its function. probably the moat was not cared for and silted up. layer 13 
was most likely the bottom of the earlier phase of the moat and was char-
acterized by a huge concentration of organic material, e.g. wood, seeds, 
etc. What is worth mentioning is that all the found organic material was 
burnt and the layer was also characterized by ashy intrusions and burning. 
moreover this layer yield significant quantities of burnt grain and worked 
wood, which may indicate a fire of the granary or other storage facility in 
the vicinity of the moat. After the fire the whole structure and grain was 
deemed unfit for consumption, thrown into the moat and settled on the 
bottom (layer 13). 
 in layers 15 and 16 remains of fruit trees and vines were found to-
gether with two tree trunks. these remnants were not burned, but some 
of them had traces of tools, e.g. knife or axe. it means that most probably 
it was debris from a construction and fragments left after pruning trees, 
which may be evidence of caring for them by bronze Age / early iron 
Age inhabitants. 
 in layer 18, almost at the bottom of the original moat, well-preserved 
mold for casting so-called colchian axes with asymmetric blade was 
found. these types of axes are one of the most characteristic finds associ-
ated with the Colchian (for more details see chapter about casting mold). 
Among other finds from the layers dated to the late bronze Age / early 
iron Age period, the following finds should be noted: pottery, often with 
a characteristic handle for Colchian culture decorated with imitation of 
animal horns, a fragment of the tuyère from the metallurgical furnace 

J. hAmbUrG  And  Others

4 paweł b y l i n a (dr habil., Warsaw University of technology), personal communication.
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(layer 7) and a significant amounts of slag and iron (?) ore (perhaps post-
production waste) in layers 13–16.5 polish scientists were also invited to 
study the archaeobotanical remains from the moat, such as cereal grains, 
grape seeds and other parts of diaspores, as well as vine shoots and well-
preserved wood fragments from several types of trees (for more details 
see chapter about archaeobotanical investigation). it will allow an attempt 
to reconstruct the diet of the inhabitants of the region and the environment 
surrounding the moat at that time in the near future research. 

INVESTIGATION OF ThE DEFENSIVE mOAT IN KUTAISI

5 materials are currently  under chemical analyzes. At present, it is not possible to determine unequ-
ivocally whether archaeologists are dealing with iron.

Fig. 5. Complete profile of the moat (photo J. hamburg, r. bieńkowski, J. markiewicz, 
elaboration r. bieńkowski).

Chronology
 the detailed chronology of the moat discovered in trench no. 7 still 
remain to be established. the first study of pottery coming from excava-
tion suggests that scientists deal with late bronze Age / early iron Age 
Colchian culture, namely the Antique Colchian ii period. but it should 
be noted that many radiocarbon samples were taken from multiple lay-
ers for further analysis in an attempt to establish strict chronology. the 
material for dating included, e.g. kernels, grains, seeds or charcoal. nu-
merous samples and well stratified sealed deposits give hope for ac-
curate results. Currently the samples under study in laboratories. the 
authors hope to be able to report the C14 dates soon. A confirmation of 
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the chronology comes also from the aforementioned casting mold for 
colchian axes, which supports the dates for the late bronze Age / early 
iron Age period. 
 during construction works for the sewage and water system in 2014 
Georgian archaeologists conducted rescue excavation and found part of 
what seems to be the same moat.6 the structure was 10 to 12 m wide and 
was estimated to be 6 m deep.7 Already in the first layers of the moat  
a well preserved wooden plough and several pieces of wood and orga- 
nic materials were found.8 Grape seeds and fragment of wood from the 
plough were taken to radiocarbon analysis. results of these studies in-
dicate that the youngest layers are dated to the period of the 10th and 9th 
centuries bC. these dates coincide with the date of the pottery found in 
trench no. 7, that is AC ii.9 Unfortunately, during the 2014 rescue exca-
vation the bottom of the structure was never reached. hence, there were 
no samples from the lowest layers of the moat until the 2018 season.

preliminary pottery analysis
 the pottery recovered from the trench no. 7 identified as a moat was 
generally very fragmented, no full vessels were recovered, and rarely the 
full profile is preserved. there are not many joining sherds, this may how-
ever be due to the small section of the moat being excavated. All of the 
above can be attributed to the character of the context. most of the pottery 
would have made its way into the moat as garbage or by accident. the 
state of preservation of the recovered pottery fragments was generally 
fair, although the many fragments were heavily encrusted with iron-rich 
deposits. Although some fragments were poorly fired, the surface are usu-
ally well preserved. 
 the general ceramic chronology follows the system proposed by  
J. Apakidze for the sites in the Colchian plain.10 We hope that further re-
search will establish how well this ceramic sequence fits the Kutaisi sites. 
two main groups emerge from the examination of the pottery: layers  
1 to 5, and layers 6 to 20. these two phases of the moat are separated by 
compact layer of reddish brown compact soil. 

J. hAmbUrG  And  Others

6 it is not certain whether it is the same moat or the second line of fortifications (?).
7 more details in: J. h a m b u r g, r. i s a k a d z e, Preliminary Report of 2017…, 141–142; the 
depth of the moat found by Georgian scientists is based on the profile analysis (!).
8 report of Kutaisi state historical museum expedition 2014.
9 J. A p a k i d z e, Ancient Colchian Pottery from Georgia, [in:] K. s. r u b i n s o n, A. s a g o n a 
(eds), Ceramics in transitions: Chalcolithic through Iron Age in the highlands of the Southern Caucasus 
and Anatolia, leuven 2008, 335.
10 J. A p a k i d z e, Ancient Colchian Pottery from Georgia…, 323–368.
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 the first, upper group can be generally dated to the Classical / hel-
lenistic period. pottery finds from the upper stratigraphic layers include 
the rim of an amphora with partly preserved handles. One of the handles 
was stamped with a geometric pattern (Fig. 6A-b). the provenance of 
the amphora is to be still determined, although it could be a local product. 
A part of a round handle from a second amphora was found in the same 
layer. this one maybe be an import, as the fabric is unusually fine, pale 
orangish pink, with a pale grey core (Fig. 6C-d). Unfortunately to little 
remains of the handle to establish its provenance. Other finds from this 
phase include a bead made of glass paste, probably imported (Fig. 6e). 
the Classical and hellenistic pottery was mixed with some fragments 
that should be dated to the late bronze Age /early iron Age period, hence 
it provides the terminus ante quem, rather than date the phase of use of the 
moat.
 Finds just below the dense reddish layer include an interesting frag-
ment with dense decoration of wavy lines made with a comb. though the 
fragment is small, it most probably comes from a conical mug, similar to 
the one found during the Vani survey.11 this type of mugs are of Colchian 
production and are generally dated to the early iron Age (Fig. 6F). From 
the same layer comes a fragment of a lid decorated with and elaborate 
circular pattern incised on top (Fig. 6G). the pattern of chevrons and 
triangles suggests an early iron Age (AC iiA-b) date for this fragment. 
 the bottom-most layers can be dated to late bronze Age / early iron 
Age. Generally the pottery displays characteristics of the Ancient Col-
chian iib-C pottery, as  defined by J. Apakidze. there is no discernible 
division between those layers, both in stratigraphy and the pottery. this 
suggests a slow continuous accumulation of the ceramic material, rather 
than a one-time event. 
 two characteristics distinguish the AC iib-C pottery: fluted deco-
ration, made by burnishing vertical lines on the body of the vessel 
before it is fired, and horn-like handle decoration on top of the han-
dles. both those characteristics are prominent in the pottery found in 
the moat (Fig. 7A-d). same features can be found in the pottery from 
the Gabashvili hill, establishing a chronological connection between 
the moat and the hilltop.12  Features such as conical knob applied to 

11 r. h u g h e s, The Archaeology of a Colchian Landscape: Results of the Eastern Vani Survey, phd 
dissertation, University of michigan, 2015, 243.
12 the finds from the Gabashvili hill come from poorly stratified or secondary context, nevertheless 
they account for human activity on the hill in the AC ii period.

INVESTIGATION OF ThE DEFENSIVE mOAT IN KUTAISI
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Fig. 6. A-b: amphora with stamped handle; C-d: handle fragment of an imported (?) 
amphora; e: glass bead; F: fragment of an early iron Age conical mug; G: lid fragment 
with incised decoration; not to scale (drawing K. pawłowska, processing A. Kalisze-
wska).

J. hAmbUrG  And  Others
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Fig. 7. A-b: horn-like decoration on handles, from trench no. 7; C-d: fluted decoration 
from trench no. 7, e: fluted decoration from Gabashvili hill, with applied conical knob, 
F: applied decoration-conical knob, from trench no. 7, G-h: incised cross-hatching 
decoration interlaced with burnished lines, from trench no. 7; not to scale (drawing  
K. pawłowska, processing A. Kaliszewska).
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the body of the vessel, usually on large, black fired jars (Fig. 7e) con-
firms the early iron Age date for the pottery. A distinctive feature of 
the Kutaisi pottery of the AC ii period seems to be the frequent use of 
cross-hatching in decoration. it is used in both vertical and horizontal 
panels often interlaced with burnished lines similar to the fluted deco-
ration (Fig. 7F-h). 
 in terms of shape most of the vessels represent a narrow repertoire 
of tableware, with the prevalent forms being jars, bowls, and beak-
ers. A substantial group of fragments can be interpreted as cooking 
wares, due to their coarse fabric, although traces of burning are rare. 
A great bulk of the pottery seems to be locally made. Aside from the 
aforementioned amphora fragment and two additional body sherds in 
a distinctive pale pink fabric rich with probably volcanic inclusions 
(possibly sinopean) there is very little ceramic evidence of outside 
trade or contacts. Other interesting find include the burned fragments 
of daub with wood beams impressions. this pieces need further study, 
but they are consistent with the wattle-and-daub architecture of the 
Colchian late bronze Age /early iron Age period.
 thought the exact phases of use of the moat will have to be estab-
lished through C14 dates, the pottery seems to point to the transition-
al period between late bronze Age and early iron Age as the main 
phase of use. how exactly the moat was in use during the Classical/
hellenistic period still remains to be established.

Casting mold
 As already mentioned, in layer 18 of the moat a stone mold to 
produce so-called colchian axes was found (Fig. 8.). the object is in 
very good state of preservation, the edges are sharp, and detail on the 
inside on the inside is still very well visible. it is worth pointing out 
that it is only one half of the full bipartite mold used to make bronze 
axes by the casting method. 
 it is not the first mold uncovered in this area of the city. two 
more similar objects were found (Fig. 9). First one, excavated by the 
Georgian team in 1985, was intended for production of a similar but 
smaller axe (the state of preservation of this mold is poor because 
of a different, softer type of stone was used to make it, see Fig. 9b). 
the second mold was discovered as accidental find in 2016 on the 
dateshidze hill, located not far to the south-west of trench no. 7 and 
was used to cast a spearhead (see Fig. 9A). the concentration of these 
artifacts focusing in one area may indicate the location of a workshop 

J. hAmbUrG  And  Others
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nearby producing metal objects. it can be proved by other accidental 
findings from this territory, such as, e.g. the tuyères, fragments of 
ceramic pipes and broken crucibles.13 the half of the casting mold 
found in the moat was probably discarded as damaged, as it is partly 
broken. 
 A large part of so-called colchian axes are very distinctive in 
shape: a semi-circular blade, a neck hexagonal in section and big 
elongated shaft-hole. many of them had a very rich mix of geometric, 
spiral and animal decorations.14 they were not used on a daily basis 
and are frequently found in a burial context.15 it was probably an axe 
without any decorations, similar to the one found in dimi village in 
1939. 

INVESTIGATION OF ThE DEFENSIVE mOAT IN KUTAISI

13 the materials are not published and are located in the Kutaisi state historical museum. 
14 l. n. p a n c h a v a, Pamâtniki hudožestvennogo remesla kolhidskoj kulʹtury. tbilisi 1988, 91–102.
15 A. s a g o n a, The archaeology of the Caucasus. From earliest settlements to the Iron Age, Cam-
bridge 2017, 459.

Fig. 8. A-b: photo and drawings of the mold for casting so-called colchian axes with 
asymmetric blade found in level 18 of the moat, C: an example of an axe (inv. no. 
A-54/10) found in 1939 in dimi village (Georgia). similar form can be obtained by 
such a type of casting mold (photo K. pawłowska, sh. buadze, drawing K. pawłowska, 
processing J. hamburg).

B
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preliminary archaeobotanical investigation16

 so far the archaeobotanical research accompanying archaeologi-
cal works in Georgia was based mainly on the palynological results.17 
less often these studies concern seeds, fruits or charcoals.18 Excellent 
maintenance conditions (high humidity, low oxygen access, which is 
evidenced by the occurrence of vivianite on the wood remains – Fig. 
10) in the moat at the site of Gabashvili hill (trench no. 7) caused that 
the significant number of plant macroremains were preserved in its indi-
vidual levels. the archaeobotanical results presented below are prelimi-
nary, however they indicate that it will be possible to precise the history 
of the moat, describe the elements of the economy and environmental 
conditions prevailing in the vicinity of the site during the late bronze 
Age / early iron Age period. 

Fig. 9. two molds found in the area of Gabashvili and dateshidze hills (photo  
sh. buadze, processing K. pawłowska). 

16 part of archaeobotanical analysis was carried out as part of the research programme 530-30-l145-
-D581-18.
17 e.g. e. K v a v a d z e, A. s a g o n a, i. m a r t k o p l i s h v i l i, m. C h i c h i n a d z e, m. J a l a b a -
d z e, i. K o r i d z e, The hidden side of ritual: new palynological data from early Bronze Age Georgia, 
the Southern Caucasus, Journal of Archaeological Science: reports 2 (2015): 235–245.;  J. s c h u l t -
z e - m o t e l, Archäologische Kulturpflanzenreste aus der Georgischen SST (teil 2). Kulturpflanzen 
37 (1989): 415–426.; e. m e s s a g e r, e. h e r r s c h e r, l. m a r t i n, l. K v a v a d z e, i. m a r t -
k o p l i s h v i l i, C. d e l h o n, K. K a k h i a n i, G. b e d i a n a s h v i l i, A. s a g o n a, l. b i t a d z e,  
m. p o u l m a r c ’ h, A. G u y, d. l o r d k i p a n i d z e, Archaeobotanical and isotopic evidence of 
Early Bronze Age farming activities and diet in the mountainous environment of the South Caucasus:  
a pilot study of Chobareti site (Samtskhe-Javakheti region), Journal of Archaeological Science 53 
(2015): 214–226.
18 e.g. e. K v a v a d z e, l. r u k h a d z e, V. n i k o l a i s h v i l i, l. m u m l a d z e, Botanical and 
zoological remains from an early medieval grave at Tsitsamuri, Georgia,  Vegetation History and  
Archaeobotany 17 (2008), suppl. 1, 217–224.
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 in each analyzed level of the moat accumulation of generative (seeds, 
fruits) and vegetative parts (twigs, leaves, wood) were found. remains 
were preserved in the waterlogged, charred and partially mineralized 
state. Almost all samples contained abundant diaspores (seeds and fruits) 
of plants connected with human activities, both agriculture and gather-
ing. the archaeobotanical findings were recognized by reference to the 
anatomical and morphological characteristics of the plant remains, using 
the key atlases and modern reference materials. 
 Among the cereals, wheat (Triticum cfr diccocon, Triticum sp.), barley 
(Hordeum vulgare), common oat (Avena sativa) and millet (Panicum mil-
iaceum) were recorded. While the first three were represented by single 
remains (caryopsis, spikelet forks), millet was found as the most frequent 
type, preserved both in waterlogged and charred forms (Fig. 10A-C). in-
teresting data about plant economy on the Gabashvili hill site in this peri-
od was provided by level 13 (the earlier phase of the moat). As described 
earlier, in this level lied the remains of the burnt construction that could 
be used to store the crops. Among them the assemblage of millet was 
discovered. it was composed of charred caryopses (separate or in burned 
lumps (Fig. 10A-b), as well as spikelets and other fragments of panicle. 
this may point out that unprocessed millet was stored in the object and 
was destroyed together during the fire. the lack of findings of weeds can 
suggest the type of harvest or post-harvesting careful preparation as well 
as good quality of field on which millet was cultivated. detailed results 
from trench no. 7 will perfectly fit into the discussion on the history of 
millet cultivation and consumption in Georgia, as some of the aspects still 
need clarification.19 
 levels 18 (with finding of the casting mold) and 20 (the oldest phase 
of the moat), which represent the bottom of the structure, were dominated 
by remains of fruits, mostly fig (Ficus carica) (Fig. 10F) and vine (Vitis 
vinifera), less numerous were diaspores of apple (Malus sp.). it is worth 
mentioning that in the case of vine, not only the seeds, but also parts of 
the fruits,  as well as a small twigs were noted in the samples (Fig. 10d-
e). the presence of this remains indicates intensive economic activities 
related to horticulture or fruit farming. single pipes of vine was also col-
lected in 2014 at the work site of the Georgian rescue expedition on the 

19 e. h e r r s c h e r, G. A n d r é, C. b o d e t, C. C h a t a i g n e r, A. d e c a i x, G. G o u d e, C. h a -
m o n, F. l e  m o r t, b. l y o n n e t, l. m a r t i n, e. m e s s a g e r, C. O b e r l i n, V. O l l i v i e r,  
m. p o u l m a r c ’ h, C. s e r m e t, e. V i l a, The origins of millet cultivation in the Caucasus: archa-
eological and archaeometric approaches, Préhistoires Méditerranéennes 6 (2018): 1–27.
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other part of moat related to the possible settlement.20 On the discussed 
site also seeds of flax (Linum usitatissimum) were found. this important 
plant in the bronze Age could be used for fibres or vegetable oil.21 The 
list of useful plants from Kutaisi is completed with gathered species, as in 
the samples diasporas of blackberry/raspberry (Rubus sp.) or hazel (Cory-
lus avellana). the aforementioned cultivated plants, including cereals, 
were the source of food for humans and animals, as well as they were 
used as medicine in Georgia.22

 in the individual levels of the moat, besides of cultivated plants, re-
mains of species from the natural plant communities were preserved. their 
assemblage is quite complex, as it contains representatives of typical seg-
etal and ruderal weeds, species from meadows and forests. the first of 
them are represent by black-bindweed (Fallopia convolvulus) (Fig. 10G), 
which in our times is typical weed of rye or wheat. pale persicaria (Po-
lygonum lapathifolium), goosefoot (Chenopodium album), ribwort plan-
tain (Plantago lanceolata) or black nightshade (Solanum nigrum) belong 
to weeds with a slightly wider ecological scale. hence, they could weed 
gardens as well as appear on areas located near the moat and disturbed 
by men. species such as common nettle (Urtica dioica) (Fig. 10h [1]), 
gypsywort (Lycopus europaeus), hairy buttercup (Ranunculus sardous) 
or black elder (Sambucus nigra) can originate from damp and disturbed 
habitats. it is possible that the fruits of the latter were collected and used 
as plant element of diet. in the vicinity of the moat dry or slightly moist, 
sandy habitats had to exist (meadows or disturbed areas). evidence of this 
is the relatively numerous seeds of st. John’s wort (Hypericum perfora-
tum) (Fig. 10h [2]).
 Wood from the moat was well preserved and had clear anatomical 
structure. despite of it, the taxonomical identification in most cases could 
not be as accurate as carpological one. Often, specific anatomical struc-
tures of wood are typical for several species in genus or even family rank. 
best examples for this situation are finds from the level 18, which was 
filled by very numerous waterlogged wood parts. Current finds of conif-
erous wood have typical structure for pine genus (Pinus sp.) (Fig. 10i-

20 J. h a m b u r g, r. i s a k a d z e, Preliminary Report of 2017…, 139–142, Fig. 5.
21 h. p. s t i k a, A. G. h e i s s, Plant cultivation in the Bronze Age, [in:] h. F o k k e n s, A. ha r d i n g 
(eds), The Oxford handbook of European Bronze Age, Oxford 2013, 348–369.
22 e. K v a v a d z e, i. m a r t k o p l i s h v i l i, m. C h i c h i n a d z e, l. r u k h a d z e, K. K a k h i a -
n i, m. J a l a b a d z e, i. K o r i d z e, Palynological and palaeobotanical data about Bronze Age me-
dicinal plants from archaeological sites in Georgia, Proceedings of the Georgian National Museum, 
Natural Sciences and Prehistory, section № 55 (2013), 36–49.
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Fig. 10. A-C: millet (Panicum miliaceum) (A - assemblage of charred remains,  
b - charred lump with millet, C - waterlogged glumes), d-e: grape vine (Vitis vinifera) 
(d - seed (pipe), e - stalk of fruit), F: fig (Ficus carica), G: black-bindweed (Fallopia 
convolvulus), h: group of diasporas (1 - common nettle (Urtica dioica), 2 - st. John’s 
wort (Hypericum perforatum)), i-l: wood of Pinus sp. (i – fragment with the vivianite 
formation on the surface, J - transversal section with a resin canal in the field of view – 
32x, K - radial section with pinoid pits in the cross-field – 160x, l - tangential section 
with sectioned rays – 63x), scale bar 1 mm (photo m. badura, G. skrzyński, processing 
K. pawłowska).
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l), but it is impossible to say which species from Georgian flora where 
found, because all four pine species which grow in Georgia have the same 
wood structure. similarly, we must also treat oak (six species in flora of 
Georgia) or Ulmaceae (three species of hackberry (Celtis sp.), two spe-
cies of elm (Ulmus sp.) and one of zelkova (Zelkova carpinifolia), all 
have the same anatomy of wood) finds.23 these deposits of wood located 
in the bottom layers are probably remains of construction of the moat 
(possible fascine?) or natural accumulation caused by rain flows or flood. 

summary
 the most important achievement of the 2018 excavation season of the 
polish-Georgian expedition for Kutaisi Archaeological landscape was 
the discovery of the defensive moat. it was an unexpected find consider-
ing the continuous evolution of the modern city. it brought many inter-
esting discoveries, e.g. casting mold, fragment of tuyère, grinding stone, 
quern stone or rich and informative organic materials. its importance lies 
both, in the finds it bore and its significance to our understanding of the 
history of the hills over modern town of Kutaisi.
 All scientific research that have been carried out so far on this archae-
ological site points to Kutaisi being an important center of the Colchian 
culture and its strategic location. so far, the moat is the only strong confir-
mation of the existence of a yet undiscovered settlement dated to the late 
bronze Age / early iron Age period (most probably located on Gabashvili 
hill and currently destroyed). 
 the preliminary evidence indicated in this paper requires further study 
and additional analyses, but we believe it will considerably expand our 
knowledge on the Colchian culture, the imereti region, Georgian history 
and its cultural heritage. the first investigation of the chronology of the 
moat is based mainly on the study and a comparative analysis of pottery. 
in the near future, the initial assumptions will be verified using radiocar-
bon dating. during the investigation, scientists also focused on the analy-
sis of rich archaeobotanical materials. these are extremely interesting 
and can answer some important questions about an area around the moat 
and the habits of residents of the potential settlement. 
 Colchian culture is relatively poorly studied. We strongly believe that 
all the data retrieved from this year’s excavation will contribute to our 

23 F. h. s c h w e i n g r u b e r,  A. b ö r n e r, e. s c h u l z e, Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs 
and Trees, vol. 1–2, berlin-heidelberg 2011 and 2013; C. J a n e l i d z e, Common trees and shrubs of 
Georgia. Field Guide, no place of publication 2015. 
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understanding of the Colchian society. the material described in specific 
sections shows the great excavation potential of the Kutaisi archaeologi-
cal landscape, even taking into account the damages done by urbanization 
of the region. We hope that the excavation carried out in Kutaisi and its 
surroundings will give a more detailed picture of its past society and will 
be helpful for a better understanding of this culture. many aspects remain 
to be determined, but in the upcoming season polish-Georgian campaign 
will be continued.
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preliminary results of Archaeological and Archaeobotanical  
investigation of the defensive moat Found in Kutaisi 

(Western Georgia)

 the most important achievement of the 2018 excavation season of the polish 
Georgian expedition for Kutaisi Archaeological landscape was the discovery of the 
defensive moat. it was an unexpected fi nd considering the continuous evolution of 
the modern city. it brought many interesting discoveries, e.g. casting mold, fragment 
of tuyère, grinding stone, quern stone or rich and informative organic materials. its 
importance lies both, in the fi nds it bore and its signifi cance to our understanding of 
the history of the hills over modern town of Kutaisi. 
 All scientifi c research that have been carried out so far on this archaeological 
site points to Kutaisi being an important center of the Colchian culture and its strate-
gic location. so far, the moat is the only strong confi rmation of the existence of an 
undiscovered settlement dated to the late bronze Age / early iron Age period (most 
probably located on Gabashvili hill and currently destroyed).  
 the preliminary evidence indicated in this paper requires further study and ad-
ditional analyses, but we believe it will considerably expand our knowledge on the 
Colchian culture, the imereti region, Georgian history and its cultural heritage. the 
first investigation of the chronology of the moat is based mainly on the study and  
a comparative analysis of pottery. in the near future, the initial assumptions will be 
verifi ed using radiocarbon dating. during the investigation, scientists also focused 
on the analysis of rich archaeobotanical materials. these are extremely interesting 
and can answer some important questions about an area around the moat and the 
habits of residents of the potential settlement.  
 Colchian culture is relatively poorly studied. We strongly believe that all the 
data retrieved from this year’s excavation will contribute to our understanding of the 
Colchian society. the material described in specifi c sections shows the great excava-
tion potential of the Kutaisi archaeological landscape, even taking into account the 
damages done by urbanization of the region. We hope that the excavation carried out 
in Kutaisi and its surroundings will give a more detailed picture of its past society 
and will be helpful for a better understanding of this culture. many aspects remain to 
be determined, but in the upcoming season polish-Georgian campaign will be contin-
ued.

J. hAmbUrG  And  Others



63

eArly FOrtiFiCAtiOns At the APSAROS FORT 
(GOniO, GeOrGiA). neW disCOVeries1

by Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Institute of Archaeology University of Warsaw

and
by Shota Mamuladze 

Batumi Shota Rustaveli State University

 increasing amounts of data seem to confirm that the beginnings of 
roman military presence at the mouth of the Chorokhi river go back 
as far of nero’s reign (Fig. 1).2 this is indicated by information avail-
able in various written sources. the establishment of the first fort must 
have occurred before 77 Ad, when Absarrum is mentioned by pliny the 
Elder.3 such an early foundation of a roman garrison in this area is also 
indicated by other sources: the Tabula Peutingeriana, on which we can 
find the name Apsaro,4 and indirectly in Agrippa’s speech recorded by 

pro Georgia, 2019 t. 29, s. 63-76

1 the research on which this article is based was made possible through financial support from the 
national science Centre in poland UmO-2017/26/m/hs3/00758.
2 r. K a r a s i e w i c z-s z c z y p i o r s k i (with a contribution by sulkhan m a m u l a d z e), Before 
there were the Thermae. A Few Words on the Remains of the Earliest Buildings in the Apsaros Fort 
(Gonio, Georgia), “pro Georgia” 28–2018, 99–108. Cf. e. K a k h i d z e, Apsaros: A Roman Fort in 
Southwestern Georgia, Meetings of Cultures in the Black Sea Region: Between Conflict and Coexi-
stence, “black sea studies“ Viii, Aarhus, 2008: 304–305. On the choice of the fort’s location, see:  
d.J. b r e e z e, Maryport a Roman Fort and its Community, Oxford 2018, 17.
3 Cf. e. d ą b r o w a, Le limes anatolien et la frontière caucasienne au temps des Flaviens, “Klio” 
2, 1980, 385; d. braund, Georgia in Antiquity. A History of Colchis and Transcaucasian Iberia 550 
BC-AD 562, Oxford 1994, 178; r. K a r a s i e w i c z-s z c z y p i o r s k i, Apsaros. Early Headquarters 
Building (principia). New location? “pro Georgia” 26–2016, 62; t. b. m i t f o r d, East of Asia Minor. 
Rome’s hidden frontier, Oxford 2018, 37–40, 55, 71.
4 https://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/9_palestina/; the author is aware of the numerous do-
ubts linked to the dating of various information in the above-cited itinerarium. however, it is worth 
noting that the tabula only indicates two names at the Colchean coast that can be linked to roman forts: 
Apsaro and Sebastoplis. the information conveyed by the other above-mentioned authors has similar 
undertones. pliny writes about the Apsarus river (flumen Absarrum) and a fort (castellum) of the same 
name, as well as about the Heniochs (Heniochi) living on the coast. Among the names of various set-
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Josephus.5 the author of The Jewish War mentions the subjects of ro-
man military rule, i.e. the Ήνιόχους, alongside the Colcheans. pliny also 
mentions the heniochs (Heniochi) as being present at the coast nearby 
Apsaros.6 this convergence of such information in several sources sup-
ports the hypothesis about the earlier (than previously thought) estab-
lishment of the fort. it is worth mentioning at this point that nero had 
been planning an expedition that was supposed to have gone as far as 
Caucasian Albania.7 the base in Apsaros might thus perhaps have been 
established as part of the preparations for this expedition?

tlements on the eastern coast of the black sea, only in the case of Sebastopolis does pliny use the term 
fort (castellum). it is also interesting to note that he also refers to the Heniochs being present in this 
part of the coast (Heniochorum gentes)! Josephus mentions that the Heniochs were ruled over by 
rome, without mentioning any local place names. Arrain, who wrote during hadrian’s times (Arr. 
Peripl. M. Eux.), and who personally toured the roman garrisons on the eastern coast of the pon-
tus, visited three places: Apsaros, Phasis and Sebastopolis. it can thus be assumed that the roman 
fort in phasis was established slightly later than the remaining ones. this seems to be indicated by 
pliny’s silence on the topic, despite his mentioning Phasis a number of times as the name of a river. 
such a reading of the written sources may indicate that also the Tabula Peutingeriana represents 
the location of the forts on the Colchean coast (though perhaps it should be referred to as the land 
of the Heniochs?) in the second half of the 1st century Ad.
5 J o s e p h. bJ 2. 366–367.
6 P l i n. hN 6.4.
7 t a c. hist. 1. 6; see: t.b. m i t f o r d, East of Asia Minor. Rome’s hidden frontier, Oxford 2018, 58.

Fig.  1. location of the roman fort of Apsaros (after Kakhidze 2008, adapted by  
r. Karasiewicz-szczypiorski, drawing O. Kubrak).



65eArly FOrtiFiCAtiOns At the APSAROS FORT 

Fig. 2. Gonio. plan of part of the excavations in sectors nO 01 and nO 11 (m. mar-
ciniak). elements of the bathhouse (balneum) from phase 2: 1 – pool (frigidarium); 
2 – room with mosaic floor (apoditerium ?). remains of the granary from phase 1 (in 
black): 3–8 – external buttresses attached to the walls: W2, W16 and W4; 9 – base of 
the column north of the granary; 10 – stairs – entrance to the horreum; 11 – entrance 
to the building (phase 2).
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 Until recently, there had been no explicit confirmation of the cited in-
formation in other categories of sources. Of special significance are discov-
ered artefacts, which can be dated to a period within a narrow chronological 
range, but primarily linked to the stratigraphic context and architecture.8 
the discoveries made over the last years by the polish-Georgian expedi-
tion, supervised by the authors of this paper, fulfil the above-mentioned 
conditions. these new findings provide increasingly convincing confirma-
tion of the earlier (than previously thought) metrics of the roman fortress.
 special attention should be paid to some of the artefacts linked to the 
remnants of a granary (horreum).9 the garrison’s bathhouse (Fig. 2) were 
later constructed on top of its ruins. two hemidrachms, minted in Caesarea 
in Cappadocia during nero’s reign, probably in Ad 59, were found with-
in one of the buttresses from the older of the aforementioned buildings10 
(Figs. 2: 7; 3: 1-2). they commemorate Corbulo’s victory in the war against 
the parthians over Armenia. both coins were found in the same place and 
they were probably deposited there intentionally. the first of these (inv. no. 
515/15) presents nike facing to the right on the reverse side, Arme[niA 
C],11 while the second (inv. no. 517/15) nike facing to the right and writing 
on a shield.12 Fragments of a glass vessel were also found in the granary’s 
foundation trench, out of which an almost complete form was achieved 
after they had been pasted together. this is a mould-blown beaker with 
concave walls. the vessel had been decorated with a laurel wreath motif 
in its upper part, and a plant vine motif in its lower part. the find can be 
categorised as an example of so-called victory beakers, produced in syrian 
workshops. based on the analogies and contexts (a stratigraphic analysis 
related to the preserved architectural relicts), the object can even be dated 
to the mid-1st century Ad.13

r. KArAsieWiCZ-sZCZypiOrsKi & s. mAmUlAdZe

8 Cf. e. K a k h i d z e, Apsaros: A Roman Fort in Southwestern Georgia, Meetings of Cultures in 
the Black Sea Region: Between Conflict and Coexistence, “black sea studies“ Viii, Aarhus, 2008: 
311–316.
9 r. K a r a s i e w i c z-s z c z y p i o r s k i (with a contribution by sulkhan mamuladze), Before 
there were the Thermae. A Few Words on the Remains of the Earliest Buildings in the Apsaros Fort 
(Gonio, Georgia), “pro Georgia” 28–2018, 99–108.
10 e.A. s y d e n h a m, The Coinage of Caesarea in Cappadocia. New york 1978, 40, fn. 80. the 
listed coins will be the subject of a separate publication by p. Jaworski from the institute of Archa-
eology at the University of Warsaw, in which he will discuss the coin findings from the Apsaros 
fort.
11 e.A. s y d e n h a m, The Coinage of Caesarea in Cappadocia. new york 1978, 40, no. 81.
12 e.A. s y d e n h a m, The Coinage of Caesarea in Cappadocia. new york 1978, 41, no. 83.
13 due to the exceptional character of the find and the very small amount of analogies, there will be  
a separate publication dedicated to discussing the glass beaker, prepared by the specialist m. Wagner, 
who is currently researching the glass archaeological material from the Apsaros fort.
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 the context within which the above-listed artefacts were encountered, as 
well as the stratigraphic sequence and dating of the later construction phases, 
make it possible to categorize the granary among the buildings of the earliest 
fort in Apsaros. We know almost nothing about the other buildings from this 
period. in all probability, one such trace of another early structure is a cubic 
column base found in situ north of the horreum (Fig. 2: 9). however, in this 
case it is too early to make any far-reaching conclusions.
 the research conducted thus far in the area in which the granary was 
discovered (phase 1) have enabled the distinguishing of three subsequent 
construction phases. As a result of further reconstructions, the baths were 
built (phase 2), followed by the garrison commander’s house (phase 3). 
the change in the structure’s function was linked to a modification in the 
orientation of its front according to the cardinal directions. the horreum 
had its entrance in the south wall of the building (Fig. 2: 10). the later 
constructed baths probably made use of the same stairs to enter the build-
ing, though another entrance may have already been in place on the west 
side (Fig. 2: 11). the praetorium also had its front facing the west. these 
observations will in future be useful in attempts to reconstruct the plan of 
the early fort. however, there are still many more questions than answers 
at the present stage of research. the above-mentioned discoveries provide 
evidence that there was a fort in Apsaros as of the mid-1st century Ad, 
subjected to subsequent reconstructions, which functioned more or less to 
the mid-2nd century Ad.14 modifications in the fort’s plan and in the func-
tions of the buildings located inside correspond to the periods when the 
subsequent army units that took command of the post were stationed there. 
the link between garrison rotation and architectural changes can also be 
observed in other places at which the roman army was stationed, including 
on the nearby northern coast of the black sea.15 in the case of Apsaros, so 

eArly FOrtiFiCAtiOns At the APSAROS FORT 

14 in the discussed excavation area, there are no traces of later construction activities. the more shal-
lowly located architectural relicts are traces of the internal structures inside a byzantine fort. the ana-
lysis of the finds from other excavation areas, including the roman coins from Apsaros, indicate that 
at least part of the fort was also used later, probably until the mid-3rd century Ad. the just mentioned 
analysis of coin finds written by p. J a w o r s k i (institute of Archaeology University of Warsaw) has 
not yet been published; see: e. K a k h i d z e, Apsaros: A Roman Fort in Southwestern Georgia, Me-
etings of Cultures in the Black Sea Region: Between Conflict and Coexistence, “black sea studies“ 
Viii, Aarhus, 2008: 313.
15 r. K a r a s i e w i c z-s z c z y p i o r s k i, The Roman Army on the Walls of Chersonesos, „Świa-
towit” Xi (lii)/A 2014 (2013), 87–112; r. K a r a s i e w i c z-s z c z y p i o r s k i, The Roman Fort in 
Balaklava and its Surroundings, “Światowit” Xii (liii)/A 2015 (2014), 53–79; r. K a r a s i e w i c z-
-s z c z y p i o r s k i, The Roman Fort on Cape Aj-Todor (Charax) and its Surroundings…, “Światowit” 
XV–XVi (lVi–lVii) (forthcoming).
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far it has been impossible to establish whether there were any gaps (and – if 
so – of what duration) between the moment when one unit left and another 
arrived to take its place.
 One important research question, which until very recently remained 
unanswered, involved the early defensive walls. the garrison buildings, 
including the structures listed above, must have been surrounded by some 
sort of fortifications. the ones that have survived to our times are later 
and cannot be linked to the discussed architectural relicts from phases 1 to 
3. in 2000-2002, the Georgian-German expedition working in Gonio did 
some geodetic measurements of the area located to the north and east of the 
aforementioned late roman and byzantine defensive walls. the published 
research results indicate that a soil embankment has been preserved north 
of the late fortifications, which most probably is a trace of a fort constructed 
according to the “playing-card” layout.16 this shape is typical for the ma-
jority of roman fortifications from the principate period.17 Unfortunately, 
no attempts were made to verify these measurements over the next dozen 
or so years. this was made impossible by the changes in property status of 
the territories surrounding the fortress. the area of interest was divided into 
plots that ended up in private hands. the owners of these lands were not 
interested in having their arable farmland devasted by excavations. in ad-
dition, any potential discoveries could have led to them losing their rights 
to the discussed plots of land. these problems with access have remained 
in place but a solution was found enabling the first excavations outside 
the walls of the late roman fort. there is local road running between the 
northern line of the fortifications and the gardens. its surface consists of 
gravel that can be easily dug up. At two points, the road cuts through the 
embankment, which is in fact the remains of the supposed early fort’s forti-
fications. the first survey trenches were marked out at these points (Fig. 4: 

16 A. G e y e r (ed.), Neue Forschungen in Apsaros (2000–2002), tbilisi 2003, tafel 2.
17 A. J o h n s o n, Römische Kastelle, mainz 1987.

Fig. 3. 1–2. two hemidrachms minted in Caesarea in Cappadocia during nero’s reing, 
found in a buttress of the horreum at Apsaros in 2015 (P. Jaworski).
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Fig. 4. Gonio (Apsaros). site plan (after Geyer 2003, adapted by r. Karasiewicz-szc-
zypiorski, drawing O. Kubrak): 1 and 2 – trenches beyond the late roman defensive 
walls; 3 – probable location of the early fortifications at the Apsaros fort; 4 – location 
of the discovery of the granary (phase1), the bathhouse (phase 2) and the garrison com-
mander’s house (phase3).

1-2). the edge of the road and the roadside neighbouring the gardens were 
used for this purpose. As a result, car traffic was not impeded. the land 
belonging to neighbouring plots was also not infringed upon. the western 
trench was 20 m in length and in its upper parts it was 1 m wide (Fig. 5). 
the eastern trench was 15 m long and at maximum also 1 m wide (Fig. 6). 
both trenches were demarcated so as to enable encompassing as much as 
possible of the fortification remains (respectively, the western and eastern 
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line of the defensive wall), but also traces of the moat in the 
foreground and road on the inner side of the fortifications.
 the first surprising discoveries were made in the west-
ern trench. not one but two lines of fortifi-
cations were unearthed in the narrow space 
(Fig. 5: A-b). both walls are oriented along 
the n-s axis. the foundations, as well as the 
preserved remains of the lower parties of cur-
tain wall b (Fig. 7), were made from broken 
stone joined using clay. the facing stones in 
wall b were larger and more precisely worked 
than those used to construct the foundations. 
however, the discussed wall was not built us-
ing regular blocks but instead efforts were in-
troduced to even out the large rock fragments 
so as to make their front surfaces straight. 
Wall A is 1.6 m wide (Fig. 5: A), while wall 

b – 1.32 m (Figs. 5: b; 9). the distance between the 
wall curtains amounts to 4.9 m. the limited extent of the 
trenches provided little space outside the described for-
tification lines to search for a moat in their foreground. 
nonetheless, further research was not conducted and the 
trench was not extended westward. it would not have been 

Fig. 5. Gonio. the western survey trench behind the walls of the late 
roman fort: 1 – humus; 2–4  – layers formed after the destruction of 
wall b (the later defensive wall and the accompanying buildings); 5 
– foundations of defensive wall b (later  – phase 2 and 3?); 6 – foun-
dations of unidentified building inside the early fort (phase 2 or 3); 7 
– foundation of unidentified building inside the early fort (phase 1?);  
8–9 – layers formed during the period of the functioning of defensive 
wall b and during its destruction; 10–11 – layers formed after the de-
struction of defensive wall A (the earlier one) but before the construc-
tion of defensive wall b (or during its construction); 12 – sand (barren 
soil); 13 – foundation of defensive wall A.

Fig. 6. Gonio. the eastern survey trench beyond the walls of the late 
roman fort: 1 – humus; 2-3 – layers in the contemporary pit; 4 – foun-
dation of defensive wall b (the later one – phase 2 and 3?); 5–6 – lay-
ers formed after the destruction of defensive wall A (the earlier one) 
but before defensive wall b was constructed (or during its construc-
tion); 8 – foundation of defensive wall A; 10 – sand (barren soil); 11 
– foundations of unidentified building inside the early fort (phase 1?).
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possible to uncover and record the traces of any potential ditch in a 
trench less than 1 m wide. no structures were encountered in the area 
between the walls. the remains of other architectural structures made 
from broken stone were found east of wall b (i.e. inside the fortifica-
tions) (Fig. 5: 6; 7). these are probably traces of a road running along 
the defensive walls (via sagularis) and part of building of a difficult to 
specify function located next to the road.
 the relicts of two parallel lines of early fortifications should be consid-
ered the most important discovery made in the western trench. this same 
sequence of two defensive walls was confirmed in the eastern trench (Fig. 
6: A-b). however, the foundations of both wall curtains have been pre-
served in a much worse state. the same applies to the deposits accompany-
ing the architecture. As a result, the interpretation of the finds and observa-
tions made in the western trench are key for any further considerations.
 As already mentioned, the remains of the two uncovered defensive 
walls differ in terms of their width, the depth of their foundations, as well 
as the construction details. the accompanying stratigraphic contexts are 
also different. the foundation of wall A (Fig. 5: A) goes deeper and its base 
rests on sand, i.e. barren soil (Fig. 5: 12). there is a cultural layer lying 
above the preserved relicts, which most probably formed after the destruc-

eArly FOrtiFiCAtiOns At the APSAROS FORT 

Fig. 7. Gonio. the face of wall b (view from the east). Visible large facing stone  
(A. trzop-szczypiorska).
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tion of the discussed wall (Fig. 5: 11). the foundation of wall b (Fig. 5: b) 
is not as deeply located, while its base from the west does not lie on barren 
soil but on the surface of the just mentioned cultural layer (Fig. 5: 11). As 
a result, we can state that wall A was constructed earlier than wall b.

Conclusions
 defensive walls A and b could not have functioned at the same time. 
it is almost certain that the constructors of the later fortifications did not 
know the exact location of the earlier fortifications. if they had known 
about the existence of the older foundations, they would most probably 
have used them in the construction of the new walls. this observation ena-
bles putting forward the supposition that in the case of the older line of 
fortifications only the socle was made from stone. the upper parties of the 
walls might have been made using perishable material. if the fort had been 
abandoned, such fortifications were most probably dismantled and the area 
was levelled. Another possibility that should also be taken into account is 
that this was an unfinished and discarded investment. it is possible that no 
curtain walls or turrets existed on the foundations.
 by approaching both structures as belonging to different architectural 
phases, it can be assumed that wall A corresponds to phase 1 of the inside 
building complex. it might thus have been constructed during the same 

r. KArAsieWiCZ-sZCZypiOrsKi & s. mAmUlAdZe

Fig. 8. Gonio. Foundation of wall A (view from the east) (A. trzop-szczypiorska).
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period as the horreum. Wall b must have been erected contemporaneously 
to phase 2 distinguished within the fort, i.e. when the garrison bathhouse 
were constructed. it can be assumed that these same fortifications still was 
used   in phase 3, i.e. at the time when the garrison commander’s house 
(praetorium) was built in the area excavated by the polish-Georgian expe-
dition.
 the minimal range of the excavation signifies that the above hypothesis 
must be treated with a high degree of caution. these observations will cer-
tainly be verified over the course of the following seasons. there are plans 
to continue the excavations in the trenches established along the course of 
the early fortifications but on the inner side of the late roman fort.
 the verification of the measurements made by the Georgian-German 
expedition through excavations and of the observations made in the field 
by the first co-author of this text allow for an approximate reconstruction 
of the Apsaros early fort’s dimensions. the northern border of the forti-
fications, even though still unexcavated, is observable on the published 
contour map.18 there is a clearly visible lowering of the ground level, 
which runs further to the north, parallel to the axis of the soil embank-
ment (Fig. 10: 1). the described differences in the height of the land can 

18 A. G e y e r (ed.), Neue Forschungen in Apsaros (2000–2002), tbilisi 2003, taf. 2.

Fig. 9. Gonio. Wall b. View from above (A. trzop-szczypiorska).

eArly FOrtiFiCAtiOns At the APSAROS FORT 
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Fig. 10. Gonio (Apsaros). site plan (after Geyer 2003, adapted by r. Karasiewicz-
szczypiorski, drawing O. Kubrak): 1 – traces of road beyond the walls of the early 
fort; 2 – outline of early fortifications at the Apsaros fort; 3 – location of discovery of 
the granary (phase 1), the bathhouse (phase 2) and the garrison commander’s house 
(phase 3), (sectors nO 01 and nO 11); 4 – supposed course of the western and south-
ern line of the early fortifications (new proposal).

be interpreted as traces of a defensive wall, a centrally located gate and 
the road that ran from it. the road most probably ran in the direction 
of the river ford. territories remaining outside roman control extended 
further to the north. taking into account this information, it should be 
assumed that we are dealing in this case with the remains of a main gate 
(porta praetoria) and a road, which ran its course further on within the 
fort as the via praetoria.

r. KArAsieWiCZ-sZCZypiOrsKi & s. mAmUlAdZe
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 At the current state of research, it is impossible to establish the south-
ern border of the early fortifications with any precision. however, it can 
be assumed that this part of the defensive walls ran ca. 30–35 m to the 
north of the southern line of the late roman fortifications (Fig. 10: 4). this 
hypothesis is based on two facts. On the above-mentioned contour map, 
there is a visible change in the concentration of contour lines north of the 
south-eastern corner turret. this is probably the point at which the early 
fortifications curve toward the west under the contours of the later walls. A 
small offset is observable more or less in the same place in the eastern line 
of the preserved fortifications. the corner of fortification continues on, as 
far as the corner of the south-eastern curtain, at an angle (a small one, but 
observable during an autopsy) to the remainder of the discussed wall. this 
imperfection in its structure probably results from the fact that only parts 
of the walls rest on the relicts of earlier fortifications.
 based on the described observations, it can be assumed that the early 
fort constructions on a “playing-card” plan was about 240 m long. the 
width of the discussed architectural feature can be stated with much more 
precision. in this case, these are two different values. thanks to the results 
of the survey trenches, we know that the eastern and western lines of wall A 
(correlated with phase 1 of the inner structures) were located at a distance 
of 160 m from each other. the younger walls (wall b), which most prob-
ably encircled the buildings considered to have belonged to both phase 2 
and phase 3, were at a distance of 150 m from each other. based on the 
measurements and excavation verification, we can thus state that during the 
principate period fort Apsaros had dimensions no smaller than 240 x 150 m 
and accordingly covering a surface of 3.6 ha or slightly more (depending 
on the construction phase taken into account).
 if the length of the area enclosed by the walls has been estimated cor-
rectly, Apsaros was one of the largest forts of the principate period. how-
ever, it was not an exception. the forts in in heidenheim, rottweil iii (both 
from baden-Würtemberg) and niederbieber (rhineland-palatinate) were 
similar in size and proportions.19 especially the first and the second of 
these analogies seem to be significant in this case as forts dated to the Fla-
vian period. these would thus be architectural features established more or 
less at the same time as the early Apsaros fortifications.

19 A. J o h n s o n, Römische Kastelle, mainz 1987, figs. 189, 197 and 215.
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early Fortifications at the Apsaros Fort (Gonio, Georgia). 
new discoveries

 in 2018, the polish-Georgian Gonio-Apsaros expedition under the supervision of 
the authors of this text continued research into the issue of the early presence of a ro-
man garrison at the mouth of the Chorokhi river. two narrow trenches were opened 
along the road located north of the late roman and byzantine fortifications. places 
were selected in which traces of earlier fortifications were expected to be found. the 
foundations of defensive walls were discovered in both survey trenches. it came as 
some surprise that in both cases the remains of two lines of walls had been preserved. 
the analysis of the architectural relicts and the accompanying layers enables stating 
that these are the traces of two different construction phases which did not occur simul-
taneously. the earlier fortifications (wall A) can most probably be linked to the fort’s 
inner structures from phase 1, among which the recently discovered granary (horreum) 
can be included. the later defensive wall (wall b) was probably constructed at the 
same time as the buildings classified as belonging to phase 2. these same fortifications 
most probably continued to be in use along with the buildings considered to be part 
of phase 3. Garrison bathhouse (balneum) were built in place of the above-mentioned 
grain storage building during phase 2, while the commander’s house (praetorium) was 
erected during phase 3.

r. KArAsieWiCZ-sZCZypiOrsKi & s. mAmUlAdZe
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GlyptiC mOnUments (ArteFACts) 
With ChristiAn symbOlism FrOm GeOrGiAn 

blACK seA COAst (i-iV CC.)

by Marika Mshvildadze
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

 On spread of Christianity on the territory of Georgia, back in the pe-
riod of the apostoles tell both Greek-roman authors1 and “Kartlis tsk-
hovreba”,2 in which the missionary activities of the apostles in Georgia 
is described in the enclosed materials, whether as the notices of the 
old sources or legends and epics. From the viewpoint of the study of 
spread of Christianity in Georgia, archeological studies conducted in 
the Western Georgia are regarded of particular importance as it offers 
us important materials regarding the issue. 
 settling the issue as to what extent the notes preserved in the sources 
found reflection in glyptic monuments lies within the sphere of our in-
terest, as the seals represent the monuments of major importance in 
the issues of religious beliefs and views, spreading of existing cults 
and deities. back in the period of Clement of Alexandria remarked that 
the Christians could use the seals bearing symbols relevant with the 
Christian teachings (Fish, pigeonbout with flying sails, fisherman on the 
shore, etc).3 
 the paper addresses the glyptic monuments bearing Christian sym-
bols uncovered on the easdtrern coast of black sea, namely tsikisdziri, 
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1 G e o r g i c a,  bizantieli mwerlebis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb,  teqsti qar-
Tuli TargmaniTurT gamosces da ganmartebebi daurTes al. g a m y r e l i Z e m   
da s. y a u x C i S v i l m a,  (Georgica, Scriptorium Byzantinorum Excerpta ad Georgiam 
Pertinentia), t. i, tbilisi, 1961, pp. 41-42; 209-213; t. iii, tbilisi 1936, pp. 29-30; t. iV, tbilisi 1941, 
pp. 57-59.
2 qarTlis cxovreba,  teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT  
s. y aux C iS v ilis mier, (Kartlis Tskhovreba), i, tbilisi 1973, pp. 36-43.
3 C l e m e n t  d ’ A l e x a n d r i e, Le divin maitre ou le pedagogue. Défense du christianisme par 
les pères des premiers siècles de l’église, contre les philosophes, les païens et les juifs. Traductions 
publiés par m. de G e n o u d e, Éditeur Librairie de Perrodil, paris 1846, iii, 11.
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Gonio-Apsaros, three seal rings found on the territory of Khelvachauri 
municipality the Village of makho. 
 iron ring was discovered during the tsikisdziri archaeological ex-
pedition on the territory of tsikisdziri in the grave #2, the glass in-
taglio of which bears Christian symbols, two fish swimming concur-
rently (ring (C,dz, 83/22), iron, fragmental image) (pic.1). the ring has 
a round socket and round width sectioned thin bow. the bow widens 
eventually at the shoulders and directly verges into a slightly elevated 
rounded socket. the socket is cut into the ring and houses a glass, flat 
surfaced bi-coloured intaglio with the shape of the cut cone. the ring 
stone diameter is 0,7 cm. the ring is daqted iii-iV cc Ad. 
 the fish image has a particular meaning among the Christian 
symbols. the Greek word ΙΧΘΥΣ (fish) was regarded by the Chris-
stians as the symol of the following words: Jesus Christ, son of the 
God, savious.» (Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ). Fish used tob 
e depicted in the early Christian catacombes (lucina, domitila, Cal-
istus…). putting and image of fish together with bread acquired the 
meaning of eucharist. depicting it with the anchor symbolized endur-
ance and pointed tot he crusified Christ...4 According the archaeologi-
cal data, fish as the Christian symbol begins to spread from the first 
centuries of A.d. these mostly are the fish images on the uncovered 
Gema-intaglios of various forms, uncovered at different grave sites 
(Armaziskhevi, samtavro, Urbnisi, Zhinvali...). Fish symbols are also 
encountered in west Georgia. For example mosaic panel in bichvinta 
on which two fish situated in the form of the cross are depicted, show-
ing the letter “X”. From Glyptic monbuments there is a ring seal under 
our study. 
 in the tomb #9 located in the village makho of Khelvachauri mu-
nicipality oval orange serdolic intaglio in a silver ring was discovered 
by the Kobuleti pichvnari archaeological expedition (inv. #83, tsikis-
dziri, sO 22, 2013.). the stone is cone shaped truncated, considerably 
elevated from the socket, on the surface the letters “i” and “X” are de-
picted crossing each other (pic. 2a). the image is schematic, section is 
not deep, face of intaglio is polished. 
 the ring has a medium size arc (pic. 2b). the arc widens towards the 
shoulders and drops down abruptly, so that when watching from above 
it acquires a trangulas shape. there is an oval massive socket attached 
to the arc. the shoulders are flat with the apparent corners. the ring 

4 F. t r i s t a n, Premieres images chrétiennes: Du symbole à l’icône: II-e-V-e siècle, paris 1996, 
pp. 88-89.
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is dated by iii c. A. d. sizes: length 8 mm, wideth 6 mm, base length 
11 mm, wideth 8 mm. height 7 mm. socket height 3,3,mm, the ring’s 
height 25 mm, wideth – 22mm. 
 Chi-rho, representing the most widespread symbol along the fish 
and the cross, is of a major importance among the Christian symbols. 
Graphically, Chi-rho is the monogram of the Christ’s Greek name 
ΧΡΙΣΤΌΣ. the issue touches upon the unification  of the crossed Greek 
letters “X” da “Р”. initially, ithe iiic depiction of “X” begins, which had 
the meaning of both the Christ and the cross. in the following period of 
the iii c “i” appears in the middle of “X” and the monogram  acquires 
the meaning of Jesus Christis. by the beginning of iV c. “O” is added 
on top of “X” and the monogram becomes completed      (Cross of Con-
stantine the Great).
 On the territory of Gonio-Apsaros a very interesting gema was dis-
covered by the Gonio-Apsaros archaeological expedition, a tripetal, 
image with the stylized plant. (inv. #879, Gonio-Apsaros, sW – Xii, 
1997) (pic. 3a). intglio of oval brownish serdolic, in a silver socket,  
a little wider by the base. the image is a schematic work. it is deeply cut. 
the face of the intaglio is polished. We have not encountered analogous 
image. 
 the ring is encircled (pic. 3b), the arc widens towards the shoulders. 
the socket of considerable size is attached to the arch in the top part 
where a stone placed in intaglio elevates from the socket. the inner part 
of the arc is flat rounded on the outside. the ring is dated by the end of 
ii century andbeginning of iii c. measures: intaglio length 7 mm. width 
6 mm, height of socket 2 mm, the ring height 20 mm, inner diameter of 
the ring 17 mm. 
 From old times the floral motif was regarded the symbol of fertility 
and forces of nature. For example depicting of tripetal poppey, pomer-
granate, lotus fruit. Floral motifs are often encountered on the glyptic 
models. stylized plant shoots and flowers is one of the characteristics of 
sassanid art. Floral images are also common for antique glyptic. depict-
ing of tripetal stylized plants is encountered on Christian art models as 
well.  
 Gema image discovered on Gonio-Apsaros territory is in our view 
connected with the human wellfare, although the question arises how 
the given image should be perceived? Which religious teaching it 
should be linked to in Gonio-Apsqaros on the boundaries of ii-iii cc. 
 depiction of tripetal flowers (similar to pomergranate) is common 
for the early Christian monuments on the territory of Georgia, which 
had to be the symbols of fertility and rich harvest for Georgians, which 

P
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is evident from both ethnographic and archaeological materials, but in 
the opinion of the scholars concurrent appearance of tripetal flowers on 
our monumeents couldn’t have been accidental or mecanically trans-
fered. here it could have been a pointer to the three Christian begin-
nings – holy trinity.5 
 proceeding from the existing religious situation in Gonio-Apsa-
ros, and namely proceeding from the fact that the iii-iV cc sources 
connected with the missionary activities of the Apostles of Christ 
(dorotheus of tyre, epiphanius of salamis (Cyprus), sophronius, 
epiphanius of Constantinople, “Chronicon paschale”, that in late an-
tiquity period transport road passes through Apsaros to sebastopolis, 
from which one branches to Armenia and another to north Caucasus, 
acquiring special importance as one group of scholars believes it to 
be the one that is shown on the map of iV c. roman Geograoher Cas-
torius and which is connected with the arrival of Christ’s Apostles to 
Georgia from trebizond...6 Quite possibly tripetal plant depictions in 
Georgia’s coastal areas in ii-iiicc may be connected with the early 
Christian symbolism and the theme depicted on the intaglio point 
to the current religious changes on the territory of south-east Geor-
gia.7 For the consolidation of our view the fct of the existence on the 
mentioned territory of the roman Xii legio Fulminata (fulminant) 
acquires major importance, which relying upon the church history of 
eusebius of Caesarea (eusebios, he, V,5), is known as the Christian 
legion. the scholars do not exclude the possibility of the existing of 
quite a number of Christian legioners in the Xii legion.8 
 thus, as a result of the study we can conclude that the glyptic monu-
ments discovered on the west Geiorgian black sea coastal territory fully 
reflect the religious processes taking place in the region.   

5 K .  r a m i s h v i l i,   mcenareuli motivi sasanur gemebze da zogierTi kavSirebi 
adreqristianuli xanis qarTul ZeglebTan,  Ziebani,  (Plant Motifs on Sasanian Gems and 
some contacts with Georgian Monuments of Early Christian Period), Dziebani, № 6, tbilisi 2000, 
pp. 60-67 (61).
6 b .  d i a s a m i d z e,   qristes pirvelmociqulebi gonio-afsarosSi,  qristianuli 
arqeologiis mesame samecniero konferencia,  moxsenebaTa mokle Sinaarsi,  (Jesus 
Christ’s First Apostles in Gonio-Apsaros, the 3rd Scientific Conference of Archaeology of Christianity. 
A Shortcut content of the reports), tbilisi 1999, pp. 6-8.
7 m .  m s h v i l d a d z e,    adreuli qristianoba saqarTveloSi,  (The Early Chris-
tianity in Georgia), tbilisi 2009, p. 106.
8 J. h e l g e l a n d, Christians and the Romen Army from Markus Aurelius to Constantine. ANRW. 
bd. ii. 23.1.1978, pp. 729-834.
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pic. 1
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pic. 2b

pic. 3b
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Glyptic monuments (Artefacts) with Christian symbolism  
from Georgian black sea Coast (i-iV cc.)

 On spread of Christianity on the territory of Georgia, back in the period of 
the apostoles tell both Greek-roman authors and “Kartlis tskhovreba”. From the 
viewpoint of the study of spread of Christianity in Georgia, archeological studies 
conducted in the Western Georgia are regarded of particular importance as it offers 
us important materials regarding the issue.
 settling the issue as to what extent the notes preserved in the sources found 
reflection in glyptic monuments lies within the sphere of our interest, as the seals 
represent the monuments of major importance in the issues of religious beliefs and 
views, spreading of existing cults and deities.
 the paper addresses the glyptic monuments bearing Christian symbols un-
covered on the easdtrern coast of black sea, namely tsikisdziri, Gonio-Apsaros, 
three seal rings found on the territory of Khelvachauri municipality the Village of 
makho.
 1. iron ring discovered by the tsikisdziri archaeological expedition on the ter-
ritory of tsikisdziri in the grave #2, the glass intaglio of which bears Christian 
symbols, two fish swimming concurrently (ring (C,dz, 83/22), iron, fragmental im-
age) (pic.1). the fish image has a particular meaning among the Christian symbols. 
the Greek word ΙΧΘΥΣ (fish) was regarded by the Chrisstians as the symol of the 
following words: Jesus Christ, son of the God, savious.» (Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ 
Υἱός, Σωτήρ). the ring is daqted iii-iV cc Ad. 
 2. in the tomb #9 located in the village makho of Khelvachauri municipal-
ity oval orange serdolic intaglio in a silver ring was discovered by the Kobuleti 
pichvnari archaeological expedition (inv. #83, tsikisdziri, sO 22, 2013.). On the 
surface the letters “i” and “X” are depicted crossing each other (Chi rho) (pic. 
2a,b). the ring is dated by iii c. A. d. 
 3. On the territory of Gonio-Apsaros a very interesting gema was discovered 
by the Gonio-Apsaros archaeological expedition, a tripetal, image with the stylized 
plant. (inv. #879, Gonio-Apsaros, sW – Xii, 1997) (pic. 3a,b). intglio of oval 
brownish serdolic, in a silver socket. the ring is dated by the end of ii century 
andbeginning of iii c. A. d. the author does not exclude, that the topic depicted 
on the intaglio indicated the religious changes on the territory of southern-Western 
Georgia (what, as a rule, was expressed on Gemma-intaglios), was connected to 
the early-Christianed symbolism and could be considered to be the Christian three 
principles – the holy trinity’s indicators.
 thus, as a result of the study we can conclude that the glyptic monuments dis-
covered on the west Geiorgian black sea coastal territory fully reflect the religious 
processes taking place in the region.
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AristArChUs, the rUler OF COlChis
(NUmISmATIC RESEARCh)

by Maia Pataridze 
Georgian National Museum, Tbilisi

 it has already been accepted for the last three centuries by now that 
numismatics bears special importance for the study of politics, econom-
ics and culture of any country due to the legal status of numismatic 
materials. As a rule, the right to mint coins belongs to state. therefore,  
a coin is absolutely protected from subjective views of a particular per-
son appearing as a pretty veritable source. information represented on 
coins is of primary significance and often has an immense contribution 
to our understanding of ancient society.
 both world and Georgian numismatics offer the coins that have not 
only filled the gaps in history but drastically changed many historical 
facts inadequately presented in written sources.
 A rare series of coins called silver coins of Aristarchus of Colchis 
belongs to the abovementioned special group of numismatic monuments. 
the numismatic research of the coins will be presented in the article be-
low. in particular, we will focus on one significant detail of these coins 
that bears special importance for the history of Georgia.
 We possess vast and diverse information about the Kingdom of Col-
chis, starting from myths of the Argonauts and ending with the Graeco-
roman sources. but the number of artefacts attesting the name “Col-
chis” is scarce enough. two ceramic samples are known up to date. One 
of them – a black-figured hydria from berlin museum dated back to the 
mid 6th century b.C. bears inscription ‘a Colchian made me’’. A master 
from Colchis who painted it is considered to be a slave.1 Another one is 
a black-figured amphora found in Athens with inscription – “euxitheos 
made me and a Colchian painted me“.2
 naturally, the Greek legend on the coin of Aristarchus - ApiƩtApXOn 
tOϒ eПi KOΛXiΔΟƩ – Aristarchus the ruler of Colchis gains special 
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1 O. l o r d k i p a n i d z e, Classical Archaeology (Ancient Greece), tbilisi 1971, p. 144.
2 Ibid, p. 145.
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3 G. d u n d u a , What Ancient Coins Say, tbilisi 1968, p. 9; G. d u n d u a , t. d u n d u a , Geor-
gian Numismatics, tbilisi 2006, p.76.
4 We plan a separate publication in this respect in the future.
5 the references for the topic are as follows: p [ r o k e s c h ]  -  O [ s t e n ] , Unedierte griechische 
Münzen aus der sammlung des Freiherrn von prokeschß Osten, “Archäologische Zeitung”, Wien, 
märz 1849; W. h. Wa d d i n g d o n , Un voyage en Asie mineure au point de vue numismatique, 
rn - revue numismatique 1853, p. 251; C. r. F o x , Engravings of Unedited or Rate Coins with 
Descriptions, part ii, l., 1862, p. 1; b. K o e h n e , Drachms of Aristarchos, Dynast of Colchis, nC - 
the numismatic Chronicle 1877, p. 1; e. b a b e l o n , La collection Waddington au Cabinet des Mé-
dailes, Inventaire Sommaire, bn 1897, p. 272, tableau i, 1; О. Р е т о в с к и й , Драхма Аристарха 

significance. the inscription further clarifies the history of Georgia. As 
far as it’s known, the general of roman republic pompey the Great ap-
proached borders of iberia in 65 b.C. King of Kartli Artoces (Artagi) 
had to surrender him. romans went to Colchis from iberia. it seems 
that pompey appointed Aristarchus as the ruler of Colchis and granted 
ephemeral independence to the country.3
 Classical sources called Aristarchus a King, but this information 
proves incorrect since the coins read „Aristarchus, the ruler of Col-
chis“. As mentioned above, the legend of coin is of legal power.
 therefore, we suppose that the coins are of utmost significance for 
the history of Georgia.
 A new specimen of the Aristarchus coin was found in the vicinity of 
igoeti (Kaspi municipality) in 2018. the paper aims to publish and intro-
duce it to scholarly milieu. besides, we managed to get photocopies from 
the world’s museums where Aristarchus coins are preserved and publish 
them together with the new sample. it is also noteworthy that despite the 
fact that coins were presented in the works of well-known scholars as 
plaster impressions, the high-quality (moreover – digital) photos of the 
Aristarchus coins were hitherto unknown for students. We believe that 
provided material will add on new traits and somehow refresh the coins of 
Aristarchus the ruler of Colchis. At the same time, it will also contribute 
greatly to the study of different issues of late hellenistic period.
 Our research aims at revision of the hypotheses established in the 
numismatic science. We present the latest sample of Aristarchus and 
digital photos of his coins from different museums of the world. We will 
try to express certain viewpoints based on the iconography of the gained 
material. here we will refrain from comprehensive analysis.4
 the study of the coins of Aristarchus from Colchis dates back to the 
19th century5 and still remains relevant.
 six coins of Aristarchus of Colchis are preserved in different mu-
seums of the world. berlin bode museum munzkabinett – 1specimen; 
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Ashmolean museum (Oxford) – 1; british museum – 1; paris Cabinet 
of medals – 1; hermitage, st. petersburg – 2. the only archaeologically 
attested find among them comes from the vicinity of sukhumi, Georgia 
and is stored in hermitage.
 before we proceed to newly discovered specimen, it will be appro-
priate to present description of all coins minted by Aristarchus preserved 
in various museum collections. We provide reconstructed graphic illus-
trations in order to represent the legend and iconography clearly.

Av. beardless male head right with radiate (five-rayed) crown.
rv. draped female figure enthroned wearing mural crown and resting on a rudder. hold-
ing a spheroid object with l. hand. Greek legend is observed on both sides of the image 
as well as under it: ApiƩtApXOn tOϒ eПi KOΛXiΔΟƩ and bi6 is depicted under 
KOΛXiΔΟƩ.

 A few words on iconography. According to J. Jenkins, a figure de-
picted on the obverse is sun God helios with the facial features of 
pompey.7 later, K. Golenko agreed with him adding that pompey’s role 
was so great in transferring power to Aristarchus that it is absolutely 
possible that pompey was represented on coins. At the same time, the 

Колхидского из собрания Имп. Эрмитажа, Труды МНО - Московское Нумизматическое 
обшество) т. iii, вып. 2, 1903, Д. Г. К а п а н а д з е , Грузинская нумизматика, 1955, р. 42, 
таьл. i, 20; G. K. J e n k i n s , Recent Acquisitions of Greek Coins by the British Museum, nC 1959,  
p. 32. tab. Vi, 13; Г. А. М е л и к и ш в и л и , К истории древней Грузии, Тбилиси 1959, р. 331; 
К. В. Го л е н к о , Денежное оьращение Колхиды в римское время, Ленинград 1964, р. 21;  
Д. Г. К а п а н а д з е  и И. Г. Ш е н г е л и я , Триорфная Геката с колхидской дидрахмы Vв.  
До н. э., АИКСП - Античная история и культура средиземноморья и причерноморья, 1968,  
р. 154; G. d u n d u a , What Ancient Coins Say, tbilisi 1968, pp. 10-11; Г. Л о р д к и п а н и д з е , 
К истории древней Колхиды, Тбилиси 1970, р. 37; d. K a p a n a d z e , Georgian Numismatics,  
p. 196. К. В. Го л е н к о , Аристарх колхидский и его монеты, Вестник древней истории, 
4(130), Москва 1974, p. 106; G. t s e t s k h l a d z e , On the Numismatics of Colchis: The Clas-
sical Archaeologist’s Perspective. Dialogues d’histoire ancienne, vol. 19, № 1, 1993, pp. 233-256;  
t. d u n d u a , Georgia within the European Integration, Graeco-Roman World, Byzantine Common 
wealth, Orthodox Alliance and the Georgians, tbilisi 2013.
6 К. В. Го л е н к о , Аристарх колхидский и его монеты, p. 106.
7 G. K. J e n k i n s , Recent Acquisitions of Greek Coins by the British Museum, nC 1959, p. 32.
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8 К. В. Го л е н к о , Аристарх колхидский и его монеты, p. 107.
9 G. K. J e n k i n s , Recent Acquisitions of Greek Coins by the British Museum, nC 1959, p. 32.
10 despite the fact that this coin was not included in m. baratashvili’s collection, my colleagues 
honored me to work on it. therefore it is my pleasure to thank bernhard Weisser, Karsten damen and 
Valia shroder for assistance.
11 p [ r o k e s c h ]  -  O [ s t e n ] , Unedierte griechische Münzen aus der sammlung des Freiherrn 
von prokeschß Osten, “Archäologische Zeitung”, Wien, märz 1849, p. 28.
12 the photocopies provided from abroad is accompanied with only weight. As for the diameter, 
the data on it is available only in relation to the berlin copy as we worked on it personally. We also 
know the diameter of a new copy from igoeti.

mAiA  pAtAridZe

first king of Colchis was the son of the sun. thus, political context and 
local tradition merged.8
 J. Jenkins identified a draped figure on the reverse as goddess tyche 
because of the rudder and mural crown being attributes of tyche-Fortuna.9
 As for the inscription around tyche - ApiƩtApXOn tOϒ eПi 
KOΛXiΔΟƩ, it is translated as – Aristarchus, the ruler of Colchis.
 bi means the 12th year of being in power (52-51 b.C.).
 the legend repeats on all seven specimens of the Aristarchus coins, 
but spelling errors and slight differences in iconography can be attested.
 As for the description of the coins of Aristarchus:
 One of the authors of presented paper, ms. maia pataridze had valu-
able opportunity to study one of the samples due to the good will of Ger-
man colleagues when she worked on mikheil barataev’s (baratashvili) 
collection10 in berlin bode museum munzkabinett within the frames of 
2012 international scholarship. We start description with this coin.
 berlin11

Pic. 1

Weight -3,67 g. diameter12 - 18/18 mm.
Av. beardless male head right with radiate (five-rayed) crown.
rv. draped female figure enthroned wearing mural crown and resting on a rudder. hold-
ing a spheroid object with l. hand. Greek legend is observed on both sides of the image 
as well as under it A Greek legend is observed on both sides of the image as well as 
under it: ApiƩtApXOϒ (spelled - iƩtApXOn (istarkhon). Obviously, Ar (Ar) is ab-
sent because die was struck off-center). KOΛΞΔΟƩ is written instead of KOΛΞXiΔΟƩ 

Fig. 1
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in tOϒ eПi KOΛXiΔΟƩ. this is a mistake (i is missing), while bi is absent under the 
word tOϒ eПi KOΛX(i)ΔΟƩ
note: curved line (a vawe?) is discernible at her feet.
Ashmolean museum (Oxford)13

Fig. 2

Weight- 3,71 g. 14
Av. beardless male head right with radiate (five-rayed) crown.
rv. draped female figure enthroned wearing mural crown and resting on a rudder. hold-
ing a spheroid object with l. hand. A Greek legend is observed on both sides of the im-
age as well as under it: ApiƩtApXOϒ (iƩtApXϒ instead of ApiƩtApXOϒ) tOϒ eПi 
KOΛXiΔΟƩ (KOΛΞΔΟƩ instead of KOΛXiΔΟƩ, i missing). besides, grapheme O is 
rendered in dots in tOϒ eПi KOΛXiΔΟƩ. Grapheme s is rendered in peculiar manner 
and gives an impression of latic C. bi under the word KOΛX(i)ΔΟƩ
note: curved lines are discernible at her feet.
Great britain

Fig. 3

Weight 3,07 g.
Av. beardless male head right with radiate (five-rayed) crown.
rv. draped female figure enthroned wearing mural crown and resting on a rudder. hold-
ing a spheroid object with l. hand. Greek legend is observed on both sides of the image 
as well as under it: ApiƩtApXOϒ) tOϒ eПi KOΛXiΔΟƩ and bi under the word 
KOΛXiΔΟƩ.
hermitage 1. discovered near sukhumi.15

13 We would like to thank ms. manana Odisheli and michael Wickers for gaining the photo copy.
14 G. t s e t s k h l a d z e , On the Numismatics of Colchis, p. 245.
15 We would like to thank hermitage director General mikhail piatrovski and ms. tatiana Kireeva 
for hermitage copies.
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Fig. 4

Weight 3,55 g.
Av. beardless male head right with radiate (five-rayed) crown.
rv. draped female figure enthroned wearing mural crown and resting on a rudder. hold-
ing a spheroid object with l. hand. Greek legend is observed on both sides of the image 
as well as under it: ApiƩtApX (grapheme s is vaguely visible and leaves impression 
of latin C) tOϒ eПi KOΛXiΔΟƩ (We see KOΛXiΔΟ. it is deprived of s). bi – under 
KOΛXiΔΟƩ.
note: pieces of edge are broken off.
hermitage 2

Fig. 5

Weight 3,64 g.
Av. beardless male head right with radiate (five-rayed) crown.
rv. draped female figure enthroned wearing mural crown and resting on a rudder. hold-
ing a spheroid object with l. hand. Greek legend is observed on both sides of the image 
as well as under it: ApiƩtApXOϒ (piƩtApXOϒ (ristarkh) instead of ApiƩtApXOϒ, 
in the same word grapheme s is vaguely printed and leaves an impression of latin C) 
tOϒ eПi(tOϒ eПi (the ruler) is schematic and can be deducted pace the other in-
scriptions that are better preserved). KOΛXiΔΟ is written instead of KOΛXiΔΟ. Ʃ  is 
missing and bi cannot be read under the word KOΛXiΔΟƩ.
Cabinet of medals of paris.16

16 i would like to thank Julien Olivier for providing me with the coin photo, Curator of Greek Coins 
Collection, department of Antique Coins and medals. national library of France. i would like to 
also thank nana liluashvili, employee of national museum of Georgia, the art critic. Julien Olivier, 
Chargé de la collection des monnaies grecques. département des monnaies, médailles et antiques 
bibliothèque nationale de France.
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Fig. 6

Weight 3,26 g.17
Av. beardless male head right with radiate (five-rayed) crown.
rv. draped female figure enthroned wearing mural crown and resting on a rudder. hold-
ing a spheroid object with l. hand. Greek legend on both sides of the image as well as 
under it is very schematic: ApiƩtApXOϒ is barely discernible, tOϒ eПi (Oϒ eПi 
reads instead of tOϒ eПi) KOΛXiΔΟƩ. Grapheme Ʃ is also barely visible and leaves 
an impression of latin C. KOΛXiΔΟƩ is written instead of KOΛXiΔΟƩ. Ʃ is absent. bi 
is partially seen under KOΛXiΔΟƩ. Only one part of b grapheme can be seen.
A new specimen discovered in igoeti (stores in a private collection)*

Fig. 7

Av. beardless male head right with radiate (five-rayed) crown.
rv. draped female figure enthroned wearing mural crown and resting on a rudder. hold-
ing a spheroid object with l. hand. Greek legend on both sides of the image as well as 
under it: pi ƩtApXO (ristarkho) instead of ApiƩtApXOϒ and grapheme Ʃ is vague 
and creates an impression of latin C. tOϒ eПi (Oϒ eПi reads instead of tOϒ eПi) 
KOΛXiΔΟƩ (KOΛXiΔΟ is written instead of KOΛXiΔΟƩ. Ʃ is absent. bi with dis-
torted b is placed under KOlCidOs .

 the above descriptions of the coins of Aristarchus allow us to make 
certain conclusions. their scrutiny clarifies both the scope of emission 
and variety of dies.
 We tried to classify separately obverses and reverses according to 
their types in order to demonstrate variations. We got the following 
grouping:
 Av:  Group i - Great britain (Fig. 3);
17 e. b a b e l o n , La collection Waddington au Cabinet des Médailles, Inventaire Sommaire,  
bn 1897, p. 272, tableau i, 1.
* i would like to thank mr. david mikeladze, who gave me an opportunity to work on this coin.  
if not his attempt Georgian numismatics could not find a new specimen of Aristarch drahm.
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 Group ii - berlin (Fig.1), hermitage 1 (Fig. 4); Ashmolean museum 
(Fig. 2.)
 Group iii– paris (Fig. 6), hermitage 2 (Fig. 5); igoeti (Fig. 7).
 At the first sight, it might seem that beardless male images are dif-
ferent on all specimens, but all of them have common features: radi-
ate crown, sharply cut throat with Adam’s apple and protruding mark 
of forehead and nose. slight difference between certain details is still 
evident, for example: 1st and 2nd groups have the same profile – with 
aquiline nose while the men of the 3rd group have thinner straight nose. 
differences are also observed in the shape of face.
 rev.:
 Group i – Great britain (Fig. 3), hermitage 1 (Fig. 4)
 Group ii- berlin (Fig.1), Ashmolean museum (Fig. 2.)
 Group iii - paris (Fig. 6), hermitage 2 (Fig. 5), igoeti (Fig. 7).
 the number of dies is especially important. K. Golenko supposed 
that three dies were applied in total,18 but from our point of view the 
scholar was misled by the plaster replicas.
 After the study of the obverses of seven coins, we can suggest that 
a single die was applied only to two of them. these are coins from 
igoeti (Fig. 7) and hermitage 2. but we should suggest this with a 
caution due to the fact that hermitage 2 specimen’s relief is worn out 
and b is hardly discernible. Other coins had been obviously struck 
with typologically similar, but nevertheless, different dies. therefore, 
it seems that six (?) different dies were used for seven coins. As for 
the reverse, none of dies is repeated. All seven coins are struck with 
different dies. therefore, we may suppose that the emission of silver 
coins of Aristarchus was pretty extensive. An interesting process of 
gradual degradation of iconography and legends supports the view-
point.
 the coin iconography and inscriptions degradation may be described 
as following:
 A specimen from Great britain is the earliest and most flawless one 
(Fig. 3) with distinct iconography, correct legend and date bi (12). the 
shape of Greek letters is correct and coin relief is high enough. tyche is 
represented with all required details: mural crown, rudder and spheroid 
object in her hand.

18 К. В. Го л е н к о , Аристарх колхидский и его монеты, p. 106.

mAiA  pAtAridZe



91AristArChUs, the rUler OF COlChis

 it is followed by the berlin coin. On the reverse image of tyche 
slightly deteriorates and a mistake appears - KOΛXΔΟƩ is written 
instead of KOΛXiΔΟƩ (Kolkhido). letter i is missing. it is notewor-
thy that the shape of the letters is correct despite the mistake. it is 
true especially in case of sigma (Ʃ), which gradually loses its form 
and already in case of hermitage 1 it resembles latin C, in the word 
ApiƩtApXOn. On the Ashmolean copy O grapheme is replaced with 
dots. (bi (12) is misplaced. drastic changes are observed in group iii 
- igoeti, hermitage 2, paris. From our point of view the specimen dis-
covered in igoeti is equipped with comparatively high relief and date 
(slightly changed). the letters are out of order and chaotic though in-
scriptions are still readable. similar developments are observed on the 
hermitage 2 specimen but a detail of is worn out. From our point of 
view the paris copy belongs to the last stage of degradation. the coin 
is distinguished by schematic Greek legend including wrong spelling, 
low relief and absolutely ignores the date.
 besides the above characteristics, the last specimens of presented 
degradation line (igoeti, herminate 2, paris) draw further attention to 
image of tyche holding spheroid object. this detail is observed on the 
rest of the coins as well, but it is clearer and better perceived on these 
three figures since they are a bit flattened.
 if we observe representation of tyche closely enough, we will see 
that the object she is holding very unlikely to be a sphere. the world 
numismatics rarely detects seated tyche on coins. We have found a 
coin of publius septimius Geta (189-211) on which tyche is detected 
very clearly and she is holding a sphere.

Fig. 8

 the time gap between the rulers is three centuries but we would 
like to present an example of a sphere which is being held in hand. 
such iconographic nuance is absent on tyche of Aristarchus. this  
detail has caused great controversy among scholars.
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19 G. K. J e n k i n s , Recent Acquisitions of Greek Coins by the British Museum, nC 1959, p. 32.
20 Д. Г. К а п а н а д з е  и И. Г. Ш е н г е л и я , Триорфная Геката с колхидской дидрахмы Vв. 
До н. э., АИКСП, 1968, р. 157.
21 Ф л а в и й  А р р и а н , Объезд Эвксинского Понта, ii. Вестник древней истории 1948, № 1, 
p. 268.
22 К. В. Го л е н к о , Аристарх колхидский и его монеты, p. 106.
23 Ibid.
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J. Jenkins thought it was a small round vessel.19 the version was re-
jected by d. Kapanadze and i. shengelia.20 they suggested it was a 
musical instrument which represents an attribute of rhea-Cybele and 
therefore, they thought rhea-Cybele was engraved on the coin reverse. 
in particular, this must have been rhea from phasis who was mentioned 
by Flavius Arrianus.21 According to Flavius Arrianus, Goddess of pha-
sis holding a musical instrument – cymbal was standing on the left bank 
of the river at the entrance of phasis. According to K. Golenko, God-
dess of phasis characterized by Arrianus held a cymbal and lions were 
sitting on both sides of the throne. the latter is not read at none of 
the Aristarchus coins. K. Golenko commented that according to Arrian, 
Goddess was accompanied with two lions sitting by her sides, whereas 
none of the coins in question have representations of these animals. 
scholar further mentions that the object in goddesses hand has a neck 
thtat is vaguely but still visible on the british and other copies.22 We 
can add that the digital photo copy clearly shows that the vessel with 
a neck is also observed on a copy found in Great britain, Ashmole and 
igoeti. K. Golenko concluded that a vessel was a necessary attribute for 
river Goddess and provided examples of Asia minor coins dated to the 
roman period. moreover, the scholar supposed that tyche’s representa-
tion on drachms from Colchis implied symbolism of the Goddess of the 
river on which the city, allegedly capital of Colchis was built. he also 
noted that a river flow was depicted near tyche’s feet on the berlin coin 
that is not a rare occasion together with the city goddess. he supposed it 
was phasis or dioscuria.23 We absolutely share the above observation. 
these strange curved lines are clearly visible on both Ashmolean and 
berlin specimens.
 As for the object held by tyche, we agree with K.Golenko who had 
identified it as small-size vessel. the digital photos we gained have as-
sured us in this. besides, the same detail is well presented on the igoeti 
coin. it is also beyond doubt that a Goddess is of local origin and or-
ganic for the cultural milieu of Colchis. the imitation of stater of lysi-
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machus preserved in the Georgian national museum further supports 
this conjecture. (Fig. 9).

Fig. 9

 the obverse of coin shows male profile right with a crown adorned 
with birds (ducks?). the reverse shows tyche resting on a rudder with 
her right hand and holding the identical object in the left one. local ori-
gin of lysimachus coin is already confirmed,24 therefore, the goddess 
may be identical to the image the coins of Aristarchus show. We believe 
this suggestion is not ungrounded. moreover, we think that the coins 
were issued by one and the same mint.25 but even if it proves otherwise, 
the Goddess being an organic image for the locally minted coins sounds 
a rational suggestion.
 the front side of the lysimachus piece is no less interesting to us. 
rendering of male profile stylistically resembles those of the most worn 
out coins of Aristarchus. Facial features - nose, lips, eye and eyebrows 
are schematic, represented by lines. Only cheek is relief and crown with 
birds clearly visible. Features are not natural on the Aristarchos coins of 
paris, igoeti and hermitage 2 as well. nose and lips are expressed with 
parallel lines. eye and eyebrow are also schematic, only cheek and neck 
are relief. Aristarchus’ radiate crown is almost unworn.
 We intentionally focus on the comparison of obverses of imitation of 
lysimachus and Aristarchus coins. the stylistic analysis reveals dynam-
ics of gradual deviation from ideally crafted specimens and transition to 
a schematized images that resulted in different iconography. We are far 
from identifying specimens of paris, igoeti and hermitage 2 as imita-
tions. the legend on the reverse of the Aristarchus coin does not allow 
us to do it. though inscription is chaotic, has a lot of mistakes but it is 
still readable. nevertheless, gradual degradation and schematic design 
makes it feasible to suggest that emission continued after Aristarchus 
was no longer an official ruler. From our point of view it may be caused 
24 Г. Ф. Д у н д у а, Нумизматика античной грузии, p. 95.
25 К. В. Го л е н к о, Аристарх колхидский и его монеты, p. 107.

Fig. 8
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26 though b is somehow visible, it is clear that there is no more necessity to engrave it.
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by the needs of local market that got used to them. 48 b.C. is considered 
to be the last year of Aristarchus in power, when King of bosphorus, 
pharnaces, the son of mithridates Vi started war against romans and 
conquered Colchis. it seems that Aristarchus who minted coins in 52/51 
b.C. used seven variations of dies till 48 b.C. the fact that coins are 
worn out also indicates extensive circulation. the bi (12) date detail is 
also very important. it is distorted on the igoeti copy while it is almost 
ignored on paris and hermitage 2 specimens.26 The date was no longer 
considered as a detail of primary importance. We suppose it means that 
their coinage period is separated from the period of reign of Aristarchus. 
A further insight into this problem may be provided by a coin find ac-
companied with archaeological context. so far, we can hypothesize 
only with great precautions.
 A few words regarding the circumstances of discovery in igoeti. it is 
a casual find. therefore, it is difficult to consider the igoeti territory as 
the area cirulation. the igoeti region is obviously far from the territory 
of Colchis. here, the absence of archaeological material serves as an 
obstacle. therefore, we cannot seriously consider enlarging circulation 
area for coins of Aristarchus.
 Finally, to sum up our research, we tried to provide full information 
on description of the coins of Aristarchus of Colchis by means of the 
photo copies we have gained. the detailed description allowed us to 
identify new details in descriptions and review their iconography. On 
the other hand, by means of comparative-stylistic analysis of the coins 
we could trace dynamics of degradation and demonstrated the diversity 
of coin dies, as well as the frequency of emission via grouping of dies 
applied. We also tried to raise an issue on continuation of the emission. 
namely, we supposed the emission continued after Aristarchus was no 
more a ruler due to the demands of local market.
 We published a new copy discovered in igoeti – an interesting and 
important asset for further research.
 Finally, we would like to add that we tried to emphasize several 
aspects related to these coins that call for further analysis. the study of 
coins of Aristarchus of Colchis should be continued in future, especially 
in terms of art history and in case new discoveries will come to light, 
we believe that historical reconstructions will get enriched and more 
precise. We hope our publication will serve as another step forward.
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Aristarchus, the ruler of Colchis
(numismatic research)

 Often numismatic monuments not only fill in the gaps in historical knowledge, 
but drastically change reconstructions of the past based on literary sources. 
A rare series of coins called silver coins of Aristarchus of Colchis belongs to the 
similar numismatic monuments.
 A new specimen of the coin of Aristarchus of Colchis was found in the vicin-
ity of igoeti in 2018. the presented paper aims to publish and introduce this find to 
scholarly community as we believe every new discovery is a significant asset for the 
further research. besides, we managed to get photocopies from the world’s muse-
ums (berlin bode museum munzkabinett, Ashmolean museum (Oxford), Cabinet 
of medals at paris, st. petersburg hermitage museum) where Aristarchus’ coins are 
kept and publish them together with the new specimen.  One of the authors of the 
article had an opportunity to inspect the berlin coin. Aristarchus coins were hitherto 
known to the students through plaster impressions. the iconography of these coins 
from different museums had been studied as comprehensively as possible. the pre-
sent paper offers detailed description of all coins minted in the name of Aristarchus 
ruler of Colchis done on the basis of digital photocopies along with the lately discov-
ered specimen. new details and features are added on to the previous descriptions. 
the comparative-stylistic analysis made it possible to trace dynamics of degrada-
tion of iconography and identification of various coin dies. emission frequency rates 
were also clarified through analysis of various dies. the authors tried to raise an issue 
on continuation of the emission. namely, it is suggested that the emission continued 
after Aristarchus was no more a ruler due to the demands of local market. 
 the paper primarily aimed at publishing a new discovery of coins of Aristarchus 
from igoeti -an interesting and important asset for further research, since the number 
of Aristarchus coins is small.
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the petritsOni mOnAstery lAnds  
IN LIAKhVI GORGE 

by Giorgi Sosiashvili 
Gori State Teaching University, Georgia 

the petritsoni Georgian monastery,* which operated in bulgaria, had 
its own land in the middle Ages in didi (big) liakhvi Gorge, par ticularly, 
in the village ergneti, which is located near tskhinvali. it is known that 
the mentioned monastery was founded in 1083 by Grigol bakurianisdze,  
a noble from tao, who served the byzantine empire. he built three churches 
in petritsoni. the biggest one among them was the church of st. mary, 
the rest two were relatively smaller in size and were named after John the 
baptist and st. Giorgi.1 Grigol bakurianis dze even compiled a typikon 
for the petritsoni monastery. According to the monastery regulations, the 
festive day of the Georgian monas tery was the Assumption of st. mary. We 
read in typikon: “and for the Assumption of st. mary, which is the feast 
day in our sacred church and the beheading of John the baptist, and for the 
church of st. Giorgi twelve drahkan to be given each”.2 the founder, Grigol 
bakurianisdze, who had a huge influence at the imperial Court, contributed 
a signifi cant fortune to petritsoni monastery.3 With insufficient documents 
on hand, it is difficult to say what kind of property was owned in Georgia 
by the Georgian ecclesiastical Centre, located in bulgaria. t. meskhi has 
recently published very notable information, from which we find 70 out 

*     many Georgian monasteries located abroad had their lands in liakhvi Gorge. Among them is the 
monastery of the Cross in Jerusalem, and also st. Catherine`s monastery of the mount sinai. G. s o- 
 s i a s h v i l i, The lands of Monastery of the Cross in Jerusalem, and also St. Catherine`s Monastery 
of the Mount Sinai in Liakhvi Gorge, Gori state teaching University history and Archeology Center, 
pro ceedings №9, 2016, p. 181. The Greek Monastery of Vatopedi on Mount Athos also had its church 
and lands in Patara (Small) Liakhvi Gorge. i d e m . The church of Greek Monastery of Vatopedi on 
Mount Athos and lands in Patara (Small) Liakhvi Gorge, herald of the Georgian national Academy 
of sciences, history, Archeology, ethnology and history of Arts series, №2, 2017, p.54. 
1  A. s h a n i d z e, Georgian Monastery in Bulgaria and its Typikon, Vol. iX, tbilisi 1986, p. 17. 
2  Ibid, p. 123. 
3  l. m e n a b d e, Centers of Old Georgian Literature, p. 263.
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that in the beginning of the XiV century the petritsoni monastery had 
its own lands in our country as well, particularly in the village ergneti, 
located in didi (big) liakhvi Gorge. ergneti is mentioned in Georgian 
historical sources many times, though its connection with pe tritsoni 
is seen neither in documents nor in narrative monuments. One of the 
ancient charters, which relates to ergneti dates back to 1451. it is 
revealed from the document that ramin Gabelisdze-Amiredjibi con-
tributed to svetitskhoveli several peasant families; among them was 
Jokhasdze,who lived in ergneti, with two vineyards: “and we, Gabelis-
dze Amiredjibi ramin, and Amilakhvari of your church, and my brother 
saham donated to the priest, Catholicos and patriarch of Kartli, david, 
one peasant lalasdze with his land, one peasant from ergneti – Jokhas-
dze with two vineyards, another vineyard is also yours and the field and 
the land”.4 According to the books of the ii half of the XViii century 
the machabeli and the Kherkheulidze had peasants in ergneti.5 In the 
1789 book of Catholicos royal and nobleman peasants, one peasant 
family is mentioned to live in ergneti and be in the possession of the 
church.6 As we noted, interesting facts about the relations of petritsoni 
monastery with the village ergneti were published by t. meskhi. As it 
is seen from his work, in 1889 Vlasios skordeli article was published in 
the historical and ethnographical society bulletin of Athens, number 
three: “notes about bachkovo monastery”. the Greek translation of 
the Georgian inscription of Virgin mary icon is published in the arti-
cle. According to the author, the inscription was written on one of the 
petritsoni monastery engravings, which his great grandmother copied 
down in 1827. As t. meskhi writes, the researcher considered the pub-
lished inscription of skordeli to be the inscription of Virgin mary icon 
originally published by n. berdzenishvili in 1949 and A. shanidze in 
1971, but these two inscriptions turned out to be quite different. it is the 
published inscription by skordeli, which shows that the lands located 
in ergneti were possessed by the petritsoni monastery. We read in the 
published inscription by skordeli: “here, we note the inscriptions on 
the silver shirt of the petritsoni Virgin mary icon, which say the follow-
ing in Georgian”. the right side inscription: …August 2, 1783: † God, 

4       Collection of Georgian Historical Sources, compiled by tinatin e n u k i d z e , darejan K l d i a -
s h v i l i  and  mzia s u r g u l a d z e , Vol. iii, tbilisi 2014, p. 53. 
5      A.  t a b u a s h v i l i, The Books of description of town Tskhinvali and its surrounding villages 
(II half of the 18th century), p. 72, 86. 
6       The Monuments of Georgian Law, iii, p. 991.
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Jesus Christ of holy spirit. this icon of the Great Virgin mary, mother 
of God, is called petridzul or petritsoni. this holy icon was painted by 
two brothers: egnate and Atanase, with the benevolence of ours and 
our children. Also, for the existence of the holy Church, we donated 
three villages, which are located in the Fortress, called Kartli; the name 
of the first village is Karaleti that has two windmills and one vineyard. 
Another village is ergneti. it also has two vineyards. the name of the 
third village is lilo; it is located in the mountain. it also has several 
lands. there is a church in this village called petritsonitisa Virgin mary, 
the name of its holy icon in Georgian is petridzul”. 

the left side inscription: “We painted the Virgin mary, when the 
King of the romans was Andronikos michael palaiologos and his chil-
dren, and the King of Georgia at that time was Konstantine and dimitri, 
from bagrationi dynasty. 530 A.d., indiction 9, december 12… Virgin 
mary and mother of God, have mercy on us and all good Christians 
and forgive us our sins at our dreadful day of Judgment”.7 Regarding 
the mentioned inscriptions t. meskhi writes: “thus, according to the 
published texts by skordelis, the inscriptions were detected on the 
right and left sides of the silver shirt of Virgin mary icon. the brothers 
are mentioned to be the donors of the icon: egnate and Atanase. they 
also donated three villages in Kartli to petritsoni monastery: they gave 
vine yards, lands and two windmills in Karaleti, ergneti and lilo. lilo  
st. Virgin mary Church was named after petritsoni Virgin mary. the icon 
that rests there is mentioned as ‘petridzul”. the time when the petritsoni 
Virgin mary icon was created is the period when the King of byzantium 
was Andronikos, the son of michael palaiologos, and his children. in 
Georgia – King Konstantine and dimitri bagrationi”.8 this inscription 
was studied by the Greek researcher K. Apostolidis. he dated the icon 
to 1310.9 it is noteworthy that the inscription on petritsoni monastery 
Virgin mary icon was published by A. shanidze. the mentioned icon 
was dated back to 1311. We read in the inscription: “†this holy icon 
of Virgin mary was created in petritsoni, by two brothers from tao, 
the children of egnate, priest Atanase and Okropiri. And in front of the 
icon, with a silver icon lamp, King Andronike reigned in Greece, the son 
of michael palaiologos, in Kartli, Konstantine and dimitri bagrationi 

THE PETRITSONI MONASTERY LANDS IN LIAKHVI GORGE 

7    t. m e s k h i, Churches of Petritsoni Monastery in Georgia, Gori state teaching University 
histo ry and Archeology educational and scientific Centre proceedings, №14, 2016, pp. 208-209. 
8     Ibid, p. 210. 
9     Ibid.
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reigned, since the beginning of time in Greece (6819), and in Kar tli 
(6915). st. mary, accept their little presents and forgive them, and be a 
help to them and their parents at the dreadful day of Judgment. Amin. 
Chronicle (532), indiction (9). Jesus Christ, have mercy on their souls, 
Amin”.10 A. shanidze denied the existence of the icon in petritsoni 
monastery dated 1301. As t. meskhi noted, in 1904 l. petite copied the 
published inscription of V. skordelis and attached it to the introduction 
of the Greek edition of petritsoni monastery typikon.11 A. Shanidze 
compared the mentioned inscription and the inscription, which he cop-
ied down from petritsoni monastery Virgin mary icon in bulgaria. in 
his opinion, there are many inaccuracies in the published inscription by 
skordelis, the researcher writes: “the text is done according to the in-
accurate translation performed in new Greek. the translation was done 
by the priest Zakaria in the last century, who came to petritsoni from 
Georgia as a pilgrim. 

it is sufficient to note that the mentioned father and son (egnate and 
Atanase) in the inscription, are mentioned as brothers in the “transla-
tion”, and egnate`s second son, Okropiri, is not mentioned at all. An-
dronike the junior is not also mentioned. besides, there is no talk about 
the value of the order. From two Georgian chronologies, only one is 
given and incorrectly. We also cannot avoid Zakaria`s writing as if tao 
brothers donated three villages to petritsoni monastery in Georgia: Ka-
rateli with two windmills, ergneti with two vineyards, and lilo with 
some fields and, as if on the mountain of the last village there was a 
petritsoni Virgin mary Church, with the icon “petridzo”.12 the fact that 
they donated the lands in three villages, Karaleti, ergneti and lilo, to 
petritsoni monastery in Georgia A. shanidze considered to be a fic-
tion of the priest Zakaria, who translated the icon`s inscription into new 
Greek. t. meskhi does not agree with A. shanidze and writes: “it is 
easy to agree with Akakishanidze in the question of chronology, while 
translating the calendar system into Greek language, the translator 
could have made an error and shifted one year. it is also understandable 
that the translator omitted the emperor Andronike grandson`s name, 
because his name was also Andronike. but why could he miss the name 
of Atanase brother, Okropiri, on the 1311 icon inscription? Or, why did 

10 A. s h a n i d z e, Georgian Monastery in Bulgaria and its Typikon (Georgian Edition of Typikon), 
p. 207; t. m e s k h i, The Mentioned Work, p. 211. 
11 Ibid, p. 212. 
12  A. s h a n i d z e, Georgian Monastery in Bulgaria, pp. 354-355.
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13  t. m e s k h i, The Mentioned Work, pp. 213-241. 
14 Ibid, p. 219. 
15  Ibid, pp. 217- 219.

he present father and son (egnate and Atanase) as brothers? it could 
not have been difficult to translate it. Or, if he omitted the information 
about the value of the icon and silver icon-lamp, and about the dona-
tion, how and why did he add the information about the donation of the 
lands to petritsoni monastery in Georgia?”13 We believe that the priest 
Zakaria could neither invent the information about the donation of the 
lands nor add it. he could not invent just because the three villages are 
located very far from each other and to connect them together seems 
unnatural to us. lilo is located near tbilisi, Karaleti – near Gori, and 
ergneti – near tskhinvali. these villages could not have fallen into the 
icon`s inscription as the fantasy of the priest Zakaria. regarding the 
ad dition of the information, t. meskhi supposes: “After the above-said,  
i think, it is difficult to imagine that the information about the donation 
of the lands to petritsoni monastery in Georgia is the priest Zakaria`s 
fiction, and that it is added. but, in case someone thinks the information 
was added, one should also admit that it was not the priest Zakaria`s 
fiction, but the information that Aleksi meskhishvili family possessed. 
though, as i have noted above, i still uphold the view that the donated 
st. Virgin mary icon to petritsoni monastery in 1310 truly existed and 
that Father Zakaria translated its inscription”.14 Zakaria was an eccle-
siastical figure, even if his family possessed some kind of information, 
he could not have included it in the icon`s inscription without any per-
mit and verification (it is difficult to believe that in the iV century the 
information about the donation of the villages to petritsoni monastery 
was still active in Zakaria`s family, that he decided to include it in the 
inscription). 

regarding the accuracy of the inscription`s translation into Greek 
language, Zakaria was quite an educated person, he had been Archpriest 
of Anchiskhati for three years (1788-1791). Zakaria was brought up in 
the family of Archpriest Aleksi meskhishvili. he was the one to lay the 
foundation to the genealogy of the Aleksi-meskhishvili.15 V. skordelis, 
together with the Greek translation of 1310 icon inscription, published 
the postscript, which priest Zakaria added to the performed translation: 
“i, a slave of Virgin mary, came to bishop makar philipopolel, from 
City-Fortress tbilisi, Gurjistan, from st. Virgin mary Church, priest Za-
karia, together with my son – petre, read Georgian inscriptions, which  
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are written on the icon`s silver shirt, and are written as you see above”.16 

it is possible that Zakaria`s Greek translation has some inaccuracies, but 
the names of donated villages are transformed in the same way they are 
written on the icon`s inscription, up to the present day. t. meskhi paid 
attention to the fact m. tarkhnishvili found differences between the 
1311 icon`s inscription and the 1310 one. “during the research it was 
revealed that mikheil tarkhnishvili was of the same viewpoint. it is true 
that never say the icons themselves, but, as he notes himself, together 
with the Grigol bakurianisdze`s typikon, he received two photographs 
from bulgaria. the researcher realized that despite the bad quality of 
the photos there was printed Virgin mary icon`s inscription. m. tarkh-
nishvili read the inscription and dated it back to 1311. in 1950, with 
appropriate research, he published it in the magazine “bedi Kartlisa” 
(Kartli Fate). in the mentioned research m. tarkhnishvili notes that the 
Georgian inscription differs from the translation published by l. petite. 
he also noted that Greek translation belonged to another icon. the time, 
when that icon was created, was 1310”.17 Who are the brothers egnate 
and Atanase, who donated the Virgin mary icon? Who also donated 
the lands in Kartli to petritsoni monastery, among them is the village 
ergneti with two vineyards? As it is said in the information provided by 
skordelis egnate and Atanase were brothers. though, the information 
about their work and profession is not given. if we take into considera-
tion the fact that they donate quite a fortune to the petritsoni monastery, 
we must suppose that they are people very close to the royalty. As the 
donated villages were located far away from each other, it is not ex-
cluded that Karaleti and ergneti were the property of one brother and 
lilo - of another one. We agree to t. meskhi opinion “i think we should 
seek them either at the royal Court or among the great noblemen”.18 
Atanase and egnate mentioned in the inscriptions of 1310-1311 petrit-
soni Georgian monastery Virgin mary icon must be different people. 

egnate mentioned in the inscription of 1311 icon, who had two chil-
dren Atanase and Okropiri is from tao, supposedly he is a nobleman, 
while one of his children Atanasi, who is Okropiri`s biological brother, 
is a priest. the fact that he is the priest is nowhere seen in the inscrip-
tion of the icon dating 1310. if Atanase, from the inscription dating 

16 Ibid, p. 217. 
17 t. m e s k h i, The Mentioned Work, p. 221, m. ta r k h n i s h v i l i, The Inscription of Virgin 
Mary Icon in Petritsoni Monastery, “bedi Kartlisa”, paris 1950, pp. 20-22. 
18 t. m e s k h i, The Mentioned Work, p. 214.
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19 Ibid, p. 209. 
20 n. b e r d z e n i s h v i l i, The Victory from the Romania-Bulgaria trip, tbilisi 1949, pp. 33-34. 
21 t. m e s k h i, The Mentioned Work, p. 215. 
22 l. m e n a b d e, Centers of Old Georgian Literature, p. 193.

1310, had been a cleric, the donors would have reflected it by all means. 
besides, there is an interesting postscript in the inscription of 1310: 
“this holy icon was painted by two brothers: egnate and Atanase, with 
our mercy and our children`s belief”.19 in our opinion, they had little 
children at that time. if egnate or Atanase had the son in the political or 
ecclesiastical arena, it would have been noted in the inscription. Also 
the identity of egnate`s or Atanase`s father is known. it is possible that 
they were beginners in the political or ecclesiastical arena, and they did 
not wish to mention their father, they did not probably belong to high 
feudal hierarchy, otherwise, they would have mentioned the identity of 
their father or their surname as it was done in the inscription of 1311. 
As it is seen, the mentioned in the inscription of 1311 egnate from tao 
was a prominent figure and that`s why his children mentioned him. the 
public figure from tao who worked in Kartli villages could not donate 
the lands to petritsoni monastery. n. berdzenishvili considered Atanase 
and his brother by flesh Okropiri, who got famous by the inscription 
from 1311, to be tao Georgians.20 t. meskhi shares the opinion of  
n. berdzenishvili that Atanasi mentioned in the inscription of 1311 was 
a monk in petritsoni monastery, it is truly possible. We can also assume 
that Atanasi mentioned in the icons` inscriptions dating 1310 and 1311, 
is one and the same person. supposedly, he often came to Georgia to 
collect donations for the petritsoni monastery. As he participated in the 
donation of both icons and in the inscription of the 1310 he was men-
tioned as egnate`s brother (we can accept it as brother by religion), 
that`s why in the icon`s inscription from 1311, it was emphasized that 
Okropiri was his (Atanasi`s) brother by flesh.21 We come across the 
cases where spiritual brotherhood, spiritual connection stood higher 
than the carnal one, e.g. according to Giorgi mtatsmindeli work, ioane 
Atoneli mentioned his brother, tornike,as a spiritual brother, though he 
was his brother by flesh. According to l. menabde explanation: “but 
it does not mean that there was no carnal connection between them 
(ekvtime, ioane`s son, was also mentioned as his spiritual brother?!). 
it seems that the spiritual connection was much more significant, and 
being extremely important it was promoted to the forefront”.22 though, 
mentioning the father and son as brothers is not correct. Why does not 
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23 t. m e s k h i, The Mentioned Work, p. 224.
24 Ibid, p. 224. 
25 Ibid, p. 234. 
* there are two churches in the village ergneti. One is located in doijani yard (the doijashvili still 
live in this village – G.s.); as my great grandmother would say, the church had fencing. When the 
bolsheviks came, the bell was taken to tirdznisi school. during collective farms, the church served 
as a storehouse for the wheat. Another is the Archangel Church, which is located in Kasraanti (the 
Kasradze still live in the village – G.s.). here they had a storehouse for fertilizers. priest iniev worked 
in ergneti. he had a two-storey house. the deacon was david Kobaidze from pasanauri. he stayed in 
the village and married Alborishvili. the priest and the deacon worked in both churches. they said in 
the childhood that the clergy used to gather in ergneti. the next day after the easter was the festive day
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the inscription of the icon of 1310 mention Okropiri? in our opinion, 
both Atanase and egnate mentioned in the above inscriptions were to-
tally different people. 

in the inscription of the icon from 1311, Atanase and egnate were 
tao noblemen and, consequently, they could not have donated shida-
Kartli villages to the monastery. in 1896, d. laskov found a fresco 
with the Georgian inscription in the vault of the petritsoni monastery:  
“st. Giorgi of Kashoeti”. there were several churches in Georgia 
that were known by the name Kashoeti, and the majority of them 
were named after st. Giorgi. it is noteworthy, that in the map of 
pre-revolutionized russia there were many places charted with the 
name of Kashueti mountains; among them was the top of the village 
patara lilo. According to t. meskhi, it is possible that the fresco was 
created in the petritsoni mon astery under the lilo church influence.  
“st. Giorgi of Kashoeti” may have been created under the influence of lilo  
st. Giorgi church. Or, it could have been painted by the donations 
from the church.”23 besides, the researcher pays attention to one 
circumstance: “in 2001, in the vil lage of didi (big) lilo a Church of 
the Assumption of the Virgin mary was constructed on the ruins of one 
of old churches. isn`t it possible to imagine that the ruins were the ones 
that belong to “petritsonitisa” the Virgin mary Church, described in the 
icon of 1310?”24 Finally, t. meskhi comes to the conclusion that we 
deal with two different inscrip tions of two icons. “nothing is imagined 
and added”25 in the inscription of 1310. it is possible to have doubts in 
the existence of the icon dating 1310, but the existence of the names of 
the villages in the Greek transla tion of the inscription removes all the 
doubts. the supposition of exist ence of the icon is strengthened by the 
fact that in the village ergneti the iveria Virgin mary Church has been 
preserved up to the present day, which is located in so-called doijani 
yard (according to the locals, the doijashvili came from racha)26* and 
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in ergneti, they celebrated the Virgin mary day. When they channeled tiriponi, the church was on 
the way, though they passed the church, but had to run a ditch on the part of the village cemetery, and 
in my childhood i remember human remains from the destroyed tombs. (the information was taken 
from Konstantine Chlaidze, born in 1933). 
** there is also an epitaph of Zakaria Kherkheulidze wife; though neither the name nor the date of 
death is given…We come across Zakaria Kherkheulidze in different sources as well. in the 1850 list 
of Kartli-Kakheti noblemen, General-mayor Zakaria simonis-dze Kherkheulidze is mentioned, who 
had a wife, called lilia (she is buried next to him), the son nikoloz; the daughters: nadezhda, sopio 
and Aleksandra. Kartli-Kakheti noblemen Families, photo-typical edition by Zurab C h u m b u r i -
d z e , tbilisi 2005, p. 224. there are many other tombs in the church, but the inscription are so much di-
storted that it is impossible to read. As we noted, according to the documents from the late feudal period 
the Kher kheulidze and the machabeli had slaves. in the west of the village, at the edge of didi liakhvi, 
where there is a valley at present, there was the machabeli residence on the elevated place. As we see, a 
part of the machabeli feudal house settled in ergneti. lika Kasradze, Gori University student recorded 
the in formation, according to which the machabeli settled in ergneti in the XV century. the machabeli 
house in ergneti was dismantled by the bolsheviks. G. s o s i a s h v i l i, History of Ditsi, p. 53. 
27 Description of Georgian History and Culture Monuments, tbilisi 1990, p. 74.

there was fencing around the church in the earlier times. On the place 
of the church (according to the locals, the church had the second floor, 
which was assembled of wood. though it is difficult to confirm it, the 
information about the existence of the second floor was recorded by the 
Gori state teaching University second course student lika Kasradze). 
Around the church there are 19th century gravestones with mkhedruli 
script. near the church there are lids for old tombs, (in our opinion, they 
were taken from the western side, from the place, where the channel 
was dug). Under the leadership and support of A. Chlaidze and with 
the participation of the village ergneti locals, the iveria Virgin mary 
Church was restored.** 

supposedly, the Virgin mary Church was constructed in ergneti to 
honor the petritsoni monastery Virgin mary main church. the great 
importance of the Virgin mary church is told by the fact that the Virgin 
mary day is celebrated in the village on the second day after the easter. 
it is noteworthy that the same Virgin mary hall-like church exists in 
Karaleti as well. the church dates back to the feudal period.27 Like-
wise ergneti the population of Karaleti also celebrates the Virgin mary 
day, which is on september 26. After the establishment of bolshevik 
government the churches on shida Kartli territory were threatened to be 
used for domestic use. (it is known that clubs, cultural centers, agricul-
tural storehouses etc. were opened in the churches). s. Janashia was 
ap pointed by the bolshevik government to study the local monuments.  
s. Janashia addressed the district`s authorities with a special letter, where 
he noted that some churches, as the monuments of Georgian Art were 
of great historical importance and to use them for domestic purposes 
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28 G. s o s i a s h v i l i, Essays from the History of Shida Kartli, p. 125.
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was unacceptable. the young scientist included ergneti Church in the 
tkviavi community. We read in s. Janashia`s letter: “to the executive 
Committee of Gori district from simon Janashia, proxy of Antiquities 
and protection of monuments of Art. According to the appeal of the 
above mentioned Committee №132/8595, may 17 of the current year, 
i have the honor to let you know the following: 1. the below-mentioned 
churches of your district: ergneti – in the tkviavi community, nikozi – 
in the shindisi community, Aradeti, breti, sagolasheni and tsveri in the 
dirbi community, Vaki of the Grigorians and nabakhtevi – in the Gomi 
community, ruisi and Urbnisi - in the ruisi community, Atotsi – in the 
satsikhuri community, Khidistavi and Ateni (didisioni of the Grigorians 
and the Orthodox) – in the Khidistavi community, nichbisi, Kvatakhevi, 
tsinarekhi and lavrisa –in the Khovle, Karagaji, metekhi, ertatsminda 
and rkoni, Kavtiskhevi community, mejvriskhevi – in the mejvriskhevi 
community, itri – in the surami community, sarke and Kintsvisi - in 
the Kareli community, tsromi – in the Khtsisi commu nity, Chala – in 
the Khashuri community, samtavisi – in the Kvemo Chala community, 
Kvemo Chala Assumption Virgin mary and Kvemo Chala holy Cross 
Church – are of great historical importance and their (that is buildings) 
use for other purposes is totally unacceptable.”28 in our opinion, the 
ergneti church, mentioned in the document, must be ergnetiiveria Virgin 
mary Church, which was the monument of great historical importance. 
Unfortunately, the mentioned church was turned into a storehouse during 
the soviet period. And lately, the self-willed restoration seriously damaged 
the ornaments of this ancient Georgian monument of Art. 
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the petritsoni monastery lands in liakhvi Gorge 

Petritsoni Monastery, located in Bulgaria supposadly owned lands in Didi 
Liakhvi gorge. It is known that in 1083, Grigol Bakurianisdze (Gregory Pakourianos), 
a nobleman from Tao, who had significant influence throughout the Byzantine Empire, 
had built a Georgian monastery in Bulgaria, along with three churches. Among the 
churches, the biggest one was after Virgin Saint Mary and the remaining two were 
after, John the Babtist and after St. Giorgi. Based on the few documents at hand, it 
is hard to determine, what type of wealth did the Georgian monastery in Bulgaria 
owned. During the later period, T. Meskhi published interesting notes, where we 
encounter that Petritsoni monastery owned lands in Georgia, in particular, in villages 
located in Didi Liakhvi gorge, Ergneti, Karaleti and Lilo. During the Soviet regime, 
the churches in Shida Kartli were under grave danger, due to the fact that they were 
used as places for living. (It is known that the churches were used as clubs, cultural 
houses, collective warehouses and etc., S. Janashia had been given a task to research 
the local historical sites by the Bolshevik government. S. Janashia wrote a  letter to 
the government, after a  careful research of the cultural and histroical sites, stating 
that he deemed unacceptable using the historical sites as places for the population to 
reside. In the list of cultural sites, the young researcher also included Ergneti church, 
located in Tkviavi community. From our perspective, it should have been the Virgin 
Saint Mary church in Ergneti, which, as we mentioned earlier, was a historical site 
of great importance. It is unfortunate that during the Soviet occupation of Georgia, 
many churches had been used as ware-houses; whereas during the later period, after 
the restoration of this Georgian cultural site, its ornaments were gravely damaged.

THE PETRITSONI MONASTERY LANDS IN LIAKHVI GORGE 
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ThEmE OF ThE ORIGINAL SIN IN GEORGIAN 
bArOQUe literAtUre

by Maia Nachkebia 
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University 

baroque Age in general is characterized with emphasis on reli-
gious issues and this showed up in different ways: in european coun-
tries these were fierce religious confrontations and wars (reformation 
and Counterreformation, thirty years’ War (1618-1648), in Georgia 
this was determined resistance of Orthodox Christians to moslem in-
vaders. therefore, fate and state of Georgian literature is specific: 
literature of the Christian country existed far from Christian environ-
ment and in the unfriendly milieu with the view of religion. Country, 
exhausted by permanent historic storms, faced tremendous challenges 
not only to keep its identity, but also to lead literary processes accord-
ing to the route, which would be natural for literary process of the 
Christian country.

it turned out, that Georgian literature of the 16th-18th centuries, which 
bares the title “so called revival epoch”1 (Geo: “e.w. aRorZinebis 
xana”, the term belongs to Korneli Kekelidze), elaborated themes and 
topics relevant to the european baroque literature. researches carried 
out in this direction from the 70th of 20th century and onward (G. Ga-
chechiladze,2 i. Kenchoshvili,3 m. nachkebia4) show that in the great 
number of Georgian authors’ works of this period is explicitly presented 
baroque worldview. to this testify that Georgian authors of that period 
selected and elaborated topics relevant to the european baroque litera-
ture: “life is a dream”, variance of life, memento mori.

pro Georgia, 2019, t. 29, s. 109-118

1 K. K e k e l i d z e,  qarTuli literaturis istoria II, tbilisi 1958, pp.  22-23; 309.
2 G. G a c h e c h i l a d z e, barokos problema da qarTuli literaturaTmcodne-
obis amocanebi,  `literaturuli saqarTvelo“, №29-30, 1972.
3 i. K e n c h s h v i l i, qarTuli avTenturi barokos,  „ciskari“  №9, 1973; gardamava-
li periodi: XIII-XVIII saukuneebi. `kalmasoba“ №2 (39),  2000.
4 m. n a c h k e b i a, qarTuli barokos sakiTxebi, tbilisi 2009.
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baroque man is a man of deep religious passions and therefore, his 
entire world perception is oriented towards Christian religion. his feelings 
towards the Old and new testament are much deeper and sharper than 
those of the man of previous epoch. in this paper i will discuss the issue of 
the original sin that expresses baroque world perception. literary works 
created by Archil ii and david Guramishvili on the issue of the original 
sin belong to the genre of dispute.5 Archil wrote Dispute between Man and 
the World6 (1684) and the author of the other one – Argument and Dispute 
between Man and Life and Reminding their Evil Deeds7 (1774) is david 
Guramishvili.

by the reason of deep crisis and generally dark atmosphere, charac-
terizing epoch of baroque, people had the feeling of hopelessness, they 
had doubts and distrust to the transient world. pessimistic attitude to life 
in Georgian literature showed up as early as in the sequels of The Knight 
in the Panther’s Skin, where the anonymous authors repine at vanity and 
falsehood of life but this motif became particularly apparent in the works 
of the authors of the 17th – 18th centuries. in discussing Georgian poetry 
of that period, K. Kekelidze, together with the other novelties, focuses his 
attention on pessimism and the issue of transience of life. he found this 
new attitude in the works by King teimuraz i (1589-1663), King Archil 
ii (1647-1713) and david Guramishvili (1705-1792) and named this new 
motif “lament for life”. though, in the works of the authors of that pe-
riod pessimism coexist with deep religious feelings and pieces of work of 
religious content by teimuraz i, Archil, david Guramishvili demonstrate 
Christian devotion8. 

baroque literature is generally characterized with crisis, tragic percep-
tion of the world that was fed by strained social and political situation and 

5 in Georgian poetry of 17th – 18th century the dispute became the most popular genre. in discussing 
this genre, K. Kekelide emphasized its dialogue form (Korneli K e k e l i d e, qarTuli literaturis 
istoria,  II. saero mwerloba XI-XVIII, tyflis 1924, p. 401) and supposedly, popularity of this 
genre was caused by its structure relying on the principle of dialogue. d. Janelidze, researcher of the hi-
story of Georgian theatre associated this genre with sakhioba, theatrical-show culture of the 17th centu-
ry, (qarTuli Teatris istoria uZvelesi droidan XVIII saukunemde,  literatura da 
xelovneba,  tbilisi 1965, p. 526). in this respect, it should be taken into consideration that category 
of the literary genre is a historical category that emerges only at certain stage of art development while 
the style of one or another epoch is associated with the text and hence, with the genre, thus expressing 
worldview characteristic for the epoch. Genre of dispute is notable because it is dynamic and in addi-
tion, supposedly, it was attractive for the authors due to involvement of the characters that have different 
positions, allowing the author expressing opposing views.
6 a r C i l i, TxzulebaTa sruli krebuli, teqsti gamosacemad moamzades, le-
qsikoni da saZiebeli daurTes i. l o l a S v i l m a,  l. k e k e l i Z e m,  l. Z o w e n i -
Z e m. gamokvleva r. b a r a m i Z i s a, tbilisi 1999, pp. 34-84.
7 d. G u r a m i s h v i l i, daviT guramiSvili, TxzulebaTa sruli krebuli, tbilisi 
1955, pp. 170-176.
8 K. K e k e l i d z e, qarTuli literaturis istoria II, tbilisi 1958, p. 549; 571. 
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tragic events in personal life. situation in Georgia of the 17th century was 
indeed very heavy, the country suffered under cruel domination of per-
sians and Ottoman turks. therefore, pessimism in the works of teimuraz 
i is so strong, his negative attitude to the life is conditioned by the critical 
situation in the country and dramatic developments in his personal life: 
martyrdom of his mother, Queen Ketevan and cruel, violent death of his 
young sons that were sent to the court of shah Abbas as hostages. All 
these have formed the tragic vision of life and added pessimistic mood to 
his poetry. dissatisfaction with life, its metamorphoses, endless changes 
that were very painful for the king poet, all was expressed in his poetry: 
“ill caprice of life make me suffer very much” (The Nightingale and the 
Rose, Introduction  9, 3 - 4), “no end of perfidy of life against me can be 
seen” (lament for life, 16, 1). in majama he says: “life and damned time 
dispelled all my joy” (Majama VII, 1) or “i suffered for entire my life,  
i was tortured so that the others cannot even imagine such things” (Can-
dle and Ash, Introduction 12, 1- 2).

irrespective of such pessimistic attitude, teimuraz i was deeply reli-
gious Christian and as a king of the country in the hostile encirclement 
of moslem countries he was well aware that he had to resist moslem 
aggression with Christian religion. therefore the religious motifs are 
so strong in his poetry. this can be seen from his literary works of 
religious nature, abecedarian poems, where the biblical stories are ver-
sified, Christian dogmas are presented and various heresies known his-
torically are condemned. his religious poem The Book and Passion of 
Queen Ketevan is dedicated to devotion to the faith. it describes dedica-
tion of Queen Ketevan, his mother, to Orthodox faith and her martyrdom 
by shah Abbas’s order. teimuraz i, who followed anti-persian political 
orientation, was fond of persian literature at the same time and he was 
engaged in translation activities though, it should be emphasized that 
the introduction and epilogue of each translation contains reflections of 
deeply religious Christian. in the Introduction of Leila and Majnun he 
expresses his sorrow about indifference of his contemporary society to 
the religious books and spiritual themes. he says that the Fathers have 
written about all holy commandments but no one reads the books, they 
are kept without any use (Introduction, 3, 3 - 4), he repeats almost the 
same in the Introduction to Praise of Spring and Autumn: “no one de-
sires to read even the Acts of the Apostles” (Introduction 5, 1) and in 
afterword to Rose and Nightingale and Candle and Ash he notes with 
sorrow, in relation to translation of the secular literary works: “i fear 
that vain talk can harm my soul” (Rose and Nightingale, Afterword  95, 
4) and “lord, do not be angry with me for my vain talks and loquacity” 
(Candle and Ash, Afterword 68, 1). 
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9 Anthology of Georgian Poetry, translated by Venera U r u s h a d z e, tbilisi 1958, p. 32.

pessimism and religious motif coexist in the works of Archil as well 
and he is influenced by the similar circumstances: difficult situation in 
the native country, tragic events in personal life, short periods of reign 
and final loss of the throne, departure from Georgia and life in the foreign 
country. his ecclesiastic ode Iambiko expresses deep religious feelings, his 
poem Word on Baptism deals with the religious themes and expresses the 
author’s feelings.

For the baroque authors one of the most attractive themes was end-
less metamorphoses of life and this can be clearly seen in the literature of 
that epoch. baroque literary works are frequently based on the theme of 
uncertainty of life, its permanent changes from happiness to misfortune. 
this was opposition of the light and dark, virtue and evil has conditioned 
creation of white and black world of good and evil. therefore, the picture 
of baroque world is the result of this contradiction: in the world consisting 
of the light and dark an individual followed the way where short seconds of 
happiness changed with gloomy minutes of sorrow. rest and static condi-
tion is inorganic for baroque literature; person of that epoch is permanently 
uneasy, paying particular attention to incessant inconstancy of life, endless 
alteration of short periods of joy with hardships, i.e. as says the man in 
Archil’s Dispute between Man and the World: “if morning is joyful, in the 
noon sorrow is at our door” (Dispute 142, 2); “your mood is not the same 
for even a mere second, you give us little good and eliminate it if it is too 
much”, (Dispute 312, 3); “suddenly it gives something to you but takes it 
away next moment, this is the worst nature of the world” (Dispute 313, 1).

life of david Guramishvili is marked with deep tragedy as well; his 
works combine misfortune of his native land and the twists and turns of his 
personal life. he laconically paints the picture of his native land tormented 
by the internal and external enemies even in one single strophe in The Mis-
fortune of Georgia:

„the turks, Ossetians, lekis, persians,
Cherkez, Ghlighvis, didos and Kists
Were ever Georgia’s enemies,
Assaulting her with blood-smeared fists.
but soon at home domestic broils,
Quarrels and feuds arose like mists.
brothers with brothers grappled. thus
did trifles cause mighty contests.”9

david Guramishvili is overwhelmed by a dismal pessimistic mood 
which is mirrored in his poetry. in the poem Guramishvili’s Complaint of 
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10 Л. А. С о ф р о н о в а, Человек и картина мира в поэтике барокко и романтизма // Человек  
в контексте культуры. Славянский мир, Москва 1995, pp. 87-88.

the Transient World he declares:  “i don’t trust this transient world, it is 
unsteady and false!” and in The Lamentation of David the poet says: “my 
heart doth weep in sorrow deep, O fleeting world! O treacherous world!” 
but at the same time, his entire poetry is deeply religious. 

historical disasters and personal ill-luck impacted consciousness of 
baroque authors; made them concerned and stimulated to find the answer 
to this misfortune on the one hand and find the solution to the situation 
on the other. particular interest to the religious issues in baroque epoch 
was caused by the hostile internal and external factors in the life while the 
Commandments of Christian religion provided the system of coordinates 
to which the baroque person exhausted by the endless misfortunes com-
pared himself and the events and that could explain the causes of misfor-
tune. some of the baroque authors came to the conclusion that the reason 
of calamity was non-compliance with the Commandments while the solu-
tion was their observance. 

problem of the sin is one of the central issues in Christian religion and 
the biblical story about the original sin provides basis for discussion of the 
good and evil, life and death, human nature before and after the original sin, 
ramifications of the sin, general world and human. this depth of biblical 
story, possibility of discussing the eternal and topical issues attracted Archil 
and Giuramishvili when they selected this biblical theme for their works.

here we should note that the structure of Archil’s and Guramishvili’s 
works fully correspond to the model established in baroque literature. sig-
nificance of the general picture of the world in the baroque epoch was so 
high that even where the subject of reflection was certain events in the life 
of a single person, it was included into narration, starting from the creation 
of the world. in a brief form it could be included before commencement of 
the main story.10

similar to morality play, in the works by Archil and Guramishvili a man 
is generalization of the entire mankind, i.e. each individual “me”. in the 
picture of the world created by them imagination plays particular role and 
combine incompatible phenomena. this can be clearly seen in the dispute 
with personified “World”, where the authors” fantasy presents the dispute 
between the “World”, the “transient world”, and a “man”. the authors in-
tentionally applied this method: they desire to find the cause of causes that 
is entirely understood within the scopes of Christian tradition.

by the story of the first parents who could not resist seduction, Archil 
and Guramishvili attempted to explain their contemporary historical situ-
ation, consider it regarding the truth of Christian religion and find the an-
swers to questions which disturbed the society of that time. therefore, they 
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11 a r C i l i,  TxzulebaTa sruli krebuli. teqsti gamosacemad moamzades,  leqsi-
koni da saZiebeli daurTes i. l o l a S v i l m a,  l. k e k e l i Z e m,   l. Z o w e n i Z e m. 
gamokvleva r. b a r a m i Z i s a, tbilisi 1999, pp. 34-84.
12 translation quoted from r a y f i e l d donald, The Literature of Georgia. A history. Gurzon press: 
2000, p. 107.

gave to the “man” consciousness of their contemporary especially suffer-
ing from changing nature of the life. A “man” is dissatisfied with life; in his 
opinion life is treacherous, deceitful, unreliable, and volatile as it gives to a 
man more troubles and woes than gratification and pleasure. Guramishvili 
describes the metamorphoses of life, switching from one extreme position 
to the other with the antithesis characteristic for baroque: sometimes life 
is “dark as night” and sometimes – “light as day”, sometimes burns a man 
with heat and sometimes – freezes him with cold; while for a man of Archil 
the life is changing, cunning, merciless and vain. 

Archil’s  Dispute between Man and the World11 (1684) is an expanded 
work preceded by the following epigraph:   

 “they said: “the grending wheel of the world’s treachery is 
           eternally turning,
it gives us delight, we have trouble equally, now help, now grief.
let no one pursue it, no-one can reach it, whether you have 
                  horse or boat.”
it is said that nobody will remain to the end without resentment.”12 
these four lines were written by certain david Japaridze. As Archil 

said, his Dispute was inspired by this single strophe. indeed, this amaz-
ingly laconic verse expresses the worldview of a baroque individual, his 
attitude to the permanently changing life. Archil’s Dispute consists of thirty 
three pairs of answers and attracts particular attention due to the fact that 
there the human is presented in three capacities: these are “Adam” (stro-
phes 5-60), “Adam’s sons” (strophes 64-68) and the “men” (strophes 71-
225), or the mankind in general. the time scopes in the work are very 
wide – from the book of Genesis to the epoch of the author, thus providing 
picture of the world in some kind of dynamics. in Archil’s Dispute chrono-
logically appear initially “Adam”, further “Adam’s sons” and finally – the 
“men”. thus the author has emphasized his attitude towards the issue with 
respect of his contemporary world. Consequently, we obtain the follow-
ing picture: 1. Adam in the Garden of eden and the fall of Adam and eve;  
2. Adam and his ancestry after the sin; and 3. mankind after the Atonement.

in the baroque context, with respect of the original sin, it is notable for 
us that when a man blames the world that it is changing, treacherous and 
deceitful and from the birth to death the life develops in a wrong way, the 
“World” answers that “God created him in his own image and he had to be  
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a ruler of the world while he had broken a Commandment and as a result he 
has lost the glory and became like an animal” (Dispute, 6). the “World” re-
minds initially Adam and further the man many times, in different contexts 
that he had a free will and was able to make a choice between good and 
evil as he was his own master: “having free will why you have followed 
the evil?” (Dispute, 39, 4), “you, yourself fulfill your will” (Dispute, 61,1). 
Guramishvili’s Argument and Dispute between Man and Life and Remind-
ing their Evil Deeds is much shorter than Archil’s Dispute between Man 
and the World. it consists of only ten pairs of answers. in Guramishvili’s 
work, similar to Archl’s one, the life is unreliable, treacherous, deceitful 
and volatile but in addition, he specially emphasizes that death emerged 
because the first parents. Adam and eve broke the Commandment and eat 
the forbidden fruit in the Garden of eden. similar to Archil, Guramishvili 
adds particular significance that initially “lord gave the world to a man as 
a slave, as a servant but further it became his enemy” (Argument and Dis-
pute, 8, 1–3) and this happened because a man failed to rule properly while 
lord has created the world to serve the humans, real master is the life and 
a human is a slave as the he is not able to show required intelligence and 
prudence to consume in moderation what is given to him by the world and 
live as required by the predestination of human. World tells a man: ‘but you 
are not able to rule properly’ (Argument and Dispute, 9, 2). people are not 
able to distinguish between good and evil and it is their fault that they have 
to be responsible for the debts of their first parents. therefore, Archil’s and 
Guramishvili’s works based on the story of Adam and eve are discussing 
reasons of the world falsity, inconstancy, instability and animosity and link 
human misfortunes to the original sin.

in the baroque epoch, generally very religious, among the biblical 
themes the story of Adam was particularly popular: Andreani’s Adamo, 
Vondel’s Lucifer and Adam in Exile, milton’s Paradise Lost13 deal with 
this issue. Generally, the issue of the original sin was one of the key ones in 
baroque literature that presented it in different aspects and stated different 
goals to it;14, George herbert’s poem easter Wings deals with the same is-
sue as well. here the Almighty God created man and gave heaven to him, 
but he foolishly lost it. men continuously decayed until the first coming of 
Christ, and the decay and the subsequent suffering of mankind were the 
effect of the original sin.15

13 Warner  p. F r e i d r i c h,  Outline of Comparative Literature from Dante Alighieri to Eugene  
O’Neil. Chapel hill: University of north Carolina press: 1954, p. 135.
14 А. А. М о р о з о в, Симеон Полоцкий и проблемы восточно-славянского барокко // Барокко  
в славянских культурах, Москва 1982, p. 177.
15 https://www.researchgate.net/publication/237457859_peculiarities_of_english_baroque_in_its_
literary_expression.
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An artistic system of the baroque represents the crisis of renaissance 
ideas as in the human nature ceased to exist the harmony, upon which was 
based humanist and renaissance conception of the man. political and 
social crisis and cataclysms put on the agenda complicated relationship 
between the human being and the universe, destroyed the renaissance har-
mony between the mind and feelings and caused internal splitting of the 
human being. that is why the baroque is marked with tragic and pessimis-
tic emotional experience of the human being left face to face with the life. 

According to the main idea of renaissance, a human, with its nature, 
is good, born for great deeds. the apogee of humanist thinking is teaching 
about human. italian philosopher of renaissance epoch, pico della miran-
dola (1463-1494) in his Oration on the Dignity of Man, called the “mani-
festo of renaissance’, wrote: “We have given you, O Adam, no visage 
proper to yourself, nor endowement properly you own, in order that what-
ever place, whatever from, whatever gifts you may, with premediation, se-
lect, these same you may have and possess through your own judgement 
and decision. the nature of all other creatures is defined and restricted with 
the laws which We have laid down; you, by contrast, impeded by no such 
restrictions, may, by you own free will, to whose custody We have assigned 
you, trace for yourself the lineaments of your own nature. i have placed 
you at the very center of the world, so that from that vantage point you may 
with greater ease glance round about you on all that the world contains. We 
have made you a creature neither of haven nor of earth, neither mortal nor 
immortal, in order that you may, as the free and proud shaper of you own 
being, fashion yourself in the form you may prefer. it will be in your power 
to descend to the lower, brutish forms of life; you will be able, through your 
own decision, to rise again to the superior orders whose life is divine”.16

late humanism questioned the doctrine offered by the renaissance 
representatives about good nature and unlimited capacities of humans. Art-
ists of baroque have deepened the critical reflection of reality characteristic 
for renaissance and demonstrated it with its entire tragic contradictions. 
in their works idealization of the reality, renaissance idea of harmonic 
development of the society and nature was substituted by pessimistic world 
perception of baroque epoch caused by disharmony of the existing reality. 
renaissance idea of almightiness of humans was replaced by the idea of 
human inability to defeat the evil that existing in the world and corrupting 
people. hence, the world seen by the baroque authors lacks the stabil-
ity and harmony that the renaissance representatives strived to discover. 
this commenced destruction of the worldview: therefore, in the works of 

16 G i o v a n n i  p i c o  d e l l a  m i r a n d o l a, Oration on the Dignity of Man. (De hominis digni-
tate). https://ebooks.adelaide. edu.au/p/pico_ della_mirandola/giovanni/dignity/complete.html.
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baroque authors the motifs of pessimism, skepticism, volatility of tran-
sient world gradually became stronger. returning to the religious themes 
became dominant. While the substance of renaissance was restoration of 
the antique ideals and the artists saw the life full of joy, some of baroque 
authors started to seek the causes of his misfortunes and found them in the 
original sin and discovered that this was the cause of such inconstancy and 
mercilessness of life. this was the changing life, its endless inconstancy 
that made him lose the hope to find stable landmark. this approach to life 
of baroque individual clearly demonstrates his drastic difference from the 
renaissance individual. According to the renaissance ideas, man is the 
crown of the universe while literature of baroque period is characterized 
by the world perception that, as Freidrch noted, the man was no longer 
demi-god but a reed in the wind, a miserably wailing sinner.17 

some thinkers of baroque epoch regarded that the man was unable to 
defeat the evil and wickedness widespread in the world and harming his 
personality. therefore, some authors, rejecting the humanists’ thesis about 
good nature of the humans, introduced the idea of original, ontological 
sinfulness if human nature, seeing the cause of this in fall as a result of the 
original sin and regarding that only means of salvation was compliance 
with commandments as they associated ills of the existing reality with for-
getting of Christian religion.18 

such approach and declaration of such attitude is very significant with 
respect of literary criticism as here opposing of the key principles of re-
naissance and baroque show up: man of renaissance is almighty, he is 
the ruler of the world while the baroque man is scared and terrified; he 
is unable to make anything better. Archil’s Dispute between Man and the 
World and david Guramishvili’s Argument and Dispute between Man and 
Life and Reminding their Evil Deeds clearly state the most significant idea: 
from the ruler of the world that is renaissance conception of man, he has 
turned into the slave of the world that is baroque conception of the man. 
hence, Archil and david Guramishvili, with their worldview, world per-
ception, selection of topic and attaching importance to its significance are 
the complete parallel of the european baroque system of thinking.

17 Warner p. F r e i d r i c h, Outline of Comparative Literature from Dante Alighieri to Eugene  
O’Neil. Chapel Hill: University of north Carolina press: 1954, pp. 103.
18 История зарубежной литературы XVII века, Москва 1987, pp. 10-11. 
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theme of the Original sin in Georgian baroque literature

researches carried out from the 70th of 20th century and onward show that Geor-
gian literature of the 16th-18th centuries, which bares the title ‘so called revival ep-
och’, elaborated themes and topics relevant to the european baroque literature. Feel-
ings of baroque authors towards the Old and new testament are very deep. in this 
paper is discussed the issue of the original sin in the works created by Archil ii (dis-
pute between man and the World (1684)) and david Guramishvili (Argument and dis-
pute between man and life and reminding their evil deeds (1774)).  in the baroque 
literature the story of the original sin was particularly popular (Andreani’s Adamo, 
Vondel’s lucifer and Adam in exile, milton’s paradise lost, George herbert’s poem 
Easter Wings). 

baroque literature is generally characterized with crisis, tragic perception of the 
world that was fed by strained social and political situation and tragic events in person-
al life. For the Georgian literature of this period is typical pessimism and the issue of 
transient world which coexist with deep religious feelings. Archil’s and Guramishvili’s 
works based on the story of Adam and eve are discussing reasons of the world falsity, 
inconstancy, instability and animosity and link human misfortunes to the original sin. 
According to the renaissance ideas, man is the crown of the universe while literature 
of baroque period is characterized by the world perception that the man was no longer 
demi-god but a miserable sinner. With regard to literary criticism Archil’s and david 
Guramishvili’s  works dedicated to the issue of the original sin clearly state the most 
significant idea: from the ruler of the world that is renaissance conception of the man, 
he has turned into the slave of the world that is baroque conception of the man. hence, 
Archil and david Guramishvili, with their worldview and selection of topic are the 
complete parallel of the european baroque system of thinking.
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On the histOry OF CreAtinG the First  
bAsiliCA in the plACe OF the mOnAstery  

OF ThE CROSS IN JERUSALEm

by Besik Khurtsilava
Georgian National Youth Palace, Tbilisi

 the history of establishing holy Cross monastery (the monastery 
of the Cross) in Jerusalem is still vague. the scientific and popular 
literature abound in various opinions. due to the scarcity of written 
evidence the scholars have to substantiate their opinions with oral tra-
ditions. however, the oral tradition is also scanty and includes only 
Georgia and Greek stories. the written sources of the byzantine period 
do not mention the monastery of the Cross. the experts have no doubts, 
however, that a Christian monks’ abode existed there in that period.1 
the archeological excavations conducted in holy Cross monastery in 
the 1960s-1970s revealed the fact that there was quite a large basilica 
here at the beginning of the byzantine period. if the basilica was con-
nected to the place where the true Cross tree grew and also named 
“Valley of the Cross”, the fact that it was not mentioned in the written 
sources seems strange and has to be explained. 
 the scholars assume that the monastery of the Cross built in the 
byzantine period did not survive the persian invasion (614 A.d.) and 
the Arab invasion (637-640 A.d.) of palestine. some also point out the 
persecution of the Christians under the fanatic egyptian Caliph  Al-
hakim bi-Amr Allah (996-1021), destruction of more than 30,000 
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Christian churches in egypt and syria-palestine and seizure of their 
property. however, no archaeological evidence supports the assumption 
that holy Cross monastery was demolished by the persians or the Ar-
abs. the destruction of old churches and monasteries in palestine was 
often caused by natural disasters (e.g. earthquakes) and abandonment. 
 We will discuss the Georgian and Greek traditions regarding the es-
tablishment of holy Cross monastery below and historic facts reflected 
in these traditions. We will also review the findings of the archaeologi-
cal excavations. All of these materials will allow us to thoroughly ex-
plore this issue and draw the conclusions. 

 the Georgian tradition is older than the Greek. the former is also 
different from the latter. According to the Georgian tradition holy Cross 
monastery was established during the reign of mirian, the first Chris-
tian king of iberia (first half of the 4th century). there are two versions 
of this story: one says that mirian bought this place and the other says 
that emperor Constantine the Great gifted this place to mirian as the 
fellow Christian. According to the tradition, the pious King Vakhtang 
Gorgasali (442-502) then built the monastery of the Cross.2
 Although the Georgian tradition is older than the Greek one, it is 
noteworthy that the Georgian story was documents in writing quite late. 
this can be explained by the fact that  the Georgians owned the mon-
astery for a long time without any other Christian community laying 
claims to it in the 11th-14th centuries.  All the pilgrims and travelers of 
that period mentioning holy Cross monastery recognized its ownership 
by the Georgians. the echoes of this tradition can be heard in the 18th - 
20th centuries when the Georgians lost the ownership of the monastery. 
the tradition is still alive among the residents of the Old City in Jeru-
salem. the Georgians felt the need to document the historic tradition 
regarding the ownership of the monastery only when their ownership 
rights were threatened. later the owners of the monastery also faced 
this threat and needed to create the alternative Greek version of the 
monastery establishment. this version is based on the assumption that 
the monastery was founded by the byzantine Greeks. 
 the Georgian tradition attributes the establishment of the monas-
tery to King Vakhtang Gorgasali. the information on Vakhtang Gor-
gasali building churches and monasteries (including the monastery of 

2 t i m o t e  G a b a s h v i l i, mimosvla (Travels), „qarTuli proza“, tbilisi 1983, pp. 538-539.
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the Cross) in the holy land appeared in the late middle centuries. it is 
hard to specify now exactly when this connection appeared. One of the 
earliest references to Vakhtang Gorgasali as the founder of holy Cross 
monastery was found in the monastery itself. the Georgian inscrip-
tion on one of the marble slabs inserted in the floor left of the alter 
mentioned Vakhtang Gorgasali as the founder of the monastery. the 
text of the inscription which was already damaged then can be found in 
the works of Alexandre tsagareli and tedo Zhordania.3 Unfortunately, 
this inscription was almost completely erased by the 1960s when the 
Georgian scholars and documentary film makers saw it. therefore the 
paleographic aspect of the inscription is unclear. Alexandre tsagareli 
dated the inscription to the 11th-16th centuries. i.e. to the period when the 
Georgians owned the monastery. 
 the inscription above the portrait of Vakhtang Gorgasali on western 
wall of the main church of holy Cross monastery also mentions Vakh-
tang Gorgasali as the Founder of the monastery.4 Gorgasali’s mural was 
placed beside the portraits of the Georgian kings mirian and bagrat iV. 
these murals and inscriptions can no longer be found in the monastery 
now. We only have the copies made by timote Gabashvili in 1758. 
the historic sources mention that the main church was restored and 
repainted several times. the church was painted in the 11th century. 
At the beginning of the next century the russian hegumen and travel-
writer daniel of Kiev saw the painted church.5 According to the mon-
astery chronicles the wall paintings were renewed in the 14th century 
when they were seen by the Arab writer Al-‘Umari.6 the last renewal of 
the paintings under the guidance of nicholas Cholokashvili (nikiphores 
irbachi), the father superior of the monastery was carried out in 1643-
1644. therefore, we can argue that the story of Vakhtang Gorgasali be-
ing the Founder of the monastery was alive in the 1640s and probably in 
the 11th-16th centuries. the Vita of saint prokhore the Georgian does not 

3 А. Ц а г а р е л и, Памятники грузинской старины в Святой Земле и на Синае // Православный 
Палестинский сборник. Выпуск 10. (Т. 4. Вып. 1.), Санкт-Петербург, 1888, p. 246; t. Z h o r d a -
n i a, The Chronicles and other materials of history and writing of Georgia, book 2 – from 1213 to 
1700, qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa da mwerlobisa,  wigni meore 
– 1213 wlidam 1700 wlamde, tbilisi 1897, p. 522. 
4 А. Ц а г а р е л и,  Памятники грузинской старины в Святой Земле и на Синае // Православный 
Палестинский сборник. Выпуск 10. (Т. 4. Вып. 1.), Санкт-Петербург 1888, p. 245.
5 p.  i n g o r o q v a, TxzulebaTa krebuli (The Collection of works), Volume 1, tbilisi 1963,  
pp. 789-790.
6 Ж и т и е  и  х о ж е н и е  Д а н и и л а, Русской земли игумена. Путешествия в Святую 
Землю: Записки  русских  паломников и путешественников XII-XX вв., Москва 1995, p. 32.
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8 d j u a n s h e r  d j u a n s h e r i a n i, cxovreba vaxtang gorgasalisa  (The Lives of  Vakhtang 
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9 t i m o t e  G a b a s h v i l i, mimosvla (Travels), tbilisi 1983, p. 539.
10 Ibid, 543.
11 d j u a n s h e r  d j u a n s h e r i a n i, cxovreba vaxtang gorgasalisa (The Lives of Vakh-
tang Gorgasali), pp. 571-572.
12 Z h a m t a a g h m t s e r e l i, aswlovani matiane (The Chronicle of One hundred years), tbilisi 
1987, pp. 209-210.

mention this story. the story of Vakhtang Gorgasali visiting Jerusalem 
existed three centuries before prokhore in Georgia. Juansher Juanshe-
riani (the 8th century chronicler) says that during this visit Vakhtang 
prayed in the Church of the resurrection and other holy sites in Jerusa-
lem and made lavish donations to them.7 this tradition continued in the 
following centuries and acquired the new strata over the time. 
 timote Gabashvili (1758) provided the most detailed story. Accord-
ing to him the sultan of egypt asked Vakhtang Gorgasali to free Jeru-
salem from the Crusaders (“French”). Vakhtang Gorgasali did his bid-
ding, ousted the Crusaders from the holy City and then built numerous 
monasteries in Jerusalem and palestine.8 he also says that Gorgasali 
“invaded” Jerusalem and palestine.9 it seems that the story of Juansher  
gave the idea of Gorgasali invading Jerusalem to timote Gabashvili. 
According to Juansher Vakhtang Gorgasali raiding sindh says that by 
participating in this campaign he saved Jerusalem from danger.10 The 
mentioning of Vakhtang Gorgasali, the sultan of egypt and Crusaders 
(“French”) in Gabashvili’s story is an obvious anachronism. Gabashvili 
argues that he read this information in the written sources. the events 
of various time periods are clearly mixed up here. the written sources 
inform us that the namesake of Vakhtang Gorgasali, King Vakhtang iii 
(1299, 1302-1308) canonized by the Georgian Church, raided Jerusa-
lem with the mongols in 1299/1300. his attempt to free holy Cross 
monastery from the muslims (1273-1305) is reflected in the monastery 
chronicles. the anonymous Georgian chronicler of the 14th century 
tells the story of Vakhtang iii participating in the military campaign 
with Ghazan Khan in syria and palestine and the army of  the Georgians 
and mongols reached Jerusalem and Gaza.11 it should be mentioned 
that timote Gabashvili’s contemporaries often emphasized the similar-
ity between the spiritual endeavors of the aforementioned namesakes.12

 the materials described above clearly show that timote Gabashvili 
confused the chronology of the past events. however, the Georgian tra-
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13 Va k h u s h t i  b a t o n i s h v i l i,  aRwera samefosa saqarTvelosa  (Description of  the King-
dom of  Georgia),  „qarTlis cxovreba~,  Volume 4, Tbilisi 1973.
14 Послания Иерусалимского патриарха Досифея (в 1680 г.) в Грузию. “Духовный вестник” за 
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Malhian Gourjs),  „jvaris guSagni“,  Part 1, 5(65) Part 2, 6(66),  „istoriani“,  Part 1, Tbilisi 2016, 
pp. 36-42; Part 2,  „istoriani“,  Tbilisi 2016, pp. 46-53.
16 R. J a n i n, Les Georgiens a Jerusalem, “Echos d’Orient, 16, 1913, pp. 32-38; А. Ц а г а р е л и , 
Памятники грузинской старины в Святой земле и на Синае, Православный Палестинский 
сборник, 4, вып. i (46), Санкт-Петербург, 1888, pp. 42-44; l. m e n a b d e, The Old Georgian liter-

dition regarding the connection of Vakhtang Gorgasali to Jerusalem was 
obviously strong as evidenced by the patriarch of Jerusalem dositheos 
ii notara’s (1641-1707) letter in which he talks about an old manuscript 
written by Vakhtang Gorgasali which he saw on Golgotha.13 The Geor-
gian tradition also credits Vakhtang Gorgasali for the establishment of 
the Georgian settlement in malha near the monastery of the Cross. the 
inhabitants of malha still keep memory of the Georgian ancestors.14

 Whether the Georgian tradition names the founder of holy Cross 
monastery (Vakhtang Gorgasali) correctly or not, we should empha-
size that the Georgian tradition asserts that the monastery existed in the 
byzantine period (much earlier than the period of prokhore the Geor-
gian) and it was established by the Georgians and belonged to them. 
this memory had been alive among the Georgian residents of the mon-
astery long before they lost the monastery and the other claimants to the 
site appeared. 
 the revival of Jvari monastery in the 1030s is associated with the 
Georgians (King bagrat iV, prokhore the Georgian). since that period 
the Georgians possessed the monastery until 1685. Unfortunately, the 
written sources do not mention the condition of the buildings which 
existed in holy Cross monastery site in the period of the Founder prok-
hore the Georgian (†1066). One of the Georgian manuscripts contains 
prokhore’s will saying that he became worthy of building holy Cross 
monastery.15 the inscription on one of the manuscripts copied in Ka-
lipos monastery in Antioch in 1040 mentioning that this book was do-
nated to holy Cross monastery built by prokhore the Georgian near Je-
rusalem during the reign of michael iV the paphlagonian (1034-1041) 
in byzantine and bagrat iV (1027-2071) in Georgia.16 Vita of st. prok-
hore the Georgian written by an anonymous author in the 1060s says 
that prokhore built and furnished holy Cross monastery west of Jerusa-
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lem.17 We can conclude that prokhore in fact constructed new buildings 
and structures on the site of the old ones. therefore, the source does 
not mention the renovation or restoration of the old monastery. As the 
construction took quite a long time (about 20 years) it can be concluded 
that  prokhore was a builder of the new monastery and not the restorer 
of the old destroyed or badly damaged one. however, in legal terms this 
construction must have been the restoration of the old monastery as in 
that period muslim rulers in the holy land only allowed the Christians 
to restore the destroyed and badly damaged churches and monasteries.  
the Christians were strictly forbidden to build new structures.18 For 
this reason some scholars argue that holy Cross monastery was built on 
the ruins of the old one in the 11th century. by the same logic, the ruins 
in the site either had no owner or had belonged to the Georgians.19

 As it was mentioned above, the Georgians did not hide the fact that 
there was an older monastery on the site where prokhore the Georgian 
built a new one. the Georgians’ position was transparent. the site and 
the ruins belonged to their ancestors and they had a legal right to build 
here. later the archaeological excavations in the vicinity of Jerusalem 
(bir el Qutt, Umm lisan, beit safafa) revelaed the remains of the other 
Georgian monasteries. All of them were built in the byzantine period 
and were later destroyed. the site of holy Cross monastery suffered the 
same fate. We have every right to say that the Georgians chose the site 
for a good reason. As the written sources of that period do not provide 
any direct information we can only suppose that the Georgians in the 11th 
century knew about their ancestors‘ right to that land since the 4th century. 
 As regards the aforementioned inscription mentioning prokhore the 
Georgian, it also shows the sanctity of the site. A tree grew there from 
which the cross was made for Jesus Christ.20 no Christian nation would 

ary hubs, Zveli qarTuli mwerlobis kerebi, ii, tbilisi 1980, 69-139; t. m g a l o b l i s h v i l i. 
The monastery of Jvari, jvris monasteri. “Academia”, Volume 5/A, tbilisi 2003, p. 21; i d e m. 
The monastery of the Holy Cross in Jerusalem: Legends and Reality. Georgians in the Holy Land. The 
Rediscovery of a Long-Lost Christian Legacy, london 2014, pp. 32-33.
17 А. Ц а г а р е л и, Памятники грузинской старины в Святой земле и на Синае. Православный 
Палестинский сборник, 4, вып. i (46), Санкт-Петербург 1888, p. 185.
18 proxores cxovreba (The Life of  Prokhore),  „qarTuli proza“ 3, Tbilisi 1982, pp. 19-20.
19 A. S. T r i t t o n,  Caliphs and their non-Muslim subjects: a critical study of  the covenant of  ‘Umar, London 
1970, p. 37; G. J a p a r i d z e, qarTvelTa savaneebi da samonastro Temi wminda miwaze 
XI-XVIII saukuneebSi. arabuli naratiuli da dokumenturi wyaroebis mixedviT (The 
Georgian monasteries and monastic community the Holy Land in the 11th-18th centuries. According to the Arabic Nar-
ratives and Documentary Sources), Tbilisi 2018,  pp. 45-49.
20 G. J a p a r i d z e,  qarTvelTa savaneebi da samonastro Temi wminda miwaze XI-XVIII 
saukuneebSi. arabuli naratiuli da dokumenturi wyaroebis mixedviT,  pp. 49, 52.  
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abandon a monastery built on such a holy site unless it was completely 
destroyed. even then the owners would not give up such a place. there-
fore, the story that holy Cross monastery and its site belonged to the 
Georgians in the 4th-5th centuries seems credible. the absence of any in-
formation on the purchase of the monastery site in the Georgian sources 
also confirms the aforementioned. 

 As it was mentioned earlier the Greek tradition on the establishment 
of holy Cross monastery is different from the Georgian one. the current 
owners (since the 18th century the monastery has belonged to the Greek 
Orthodox patriarchate of Jerusalem) believe that the monastery was 
founded either by Queen helena (†330) or her son emperor Constantine 
the Great (306-337) in the early byzantine period and later the monastery 
was renewed by emperor Justinian i (527-565) or heraclius i (610-641). 
this tradition argues that none other but  the byzantine Greeks were the 
founders of the monastery. 
 the Greek tradition on the establishment of holy Cross monastery 
appeared much later than the Georgian one after the loss of the monas-
tery by the Georgians (1685). it does not appear in the written sources 
before. At the end of the 19th century and the beginning of the 20th cen-
tury this version was promoted by a number of holy Cross monastery 
scholars (1853-1908) (nikodemos Constantinidis, Chrysostomos pa-
padopoulos, Kyrillos Anastasiadis, beniamin ioannidis, etc.). After the 
archaeological excavations of 1969-1971, this version also appears in 
the works of Greek historians (A. economopoulos, V. tzaferis). 
 When holy Cross monastery became the property of the Greek Or-
thodox patriarchate of Jerusalem, the new owners naturally wanted to 
explore its past. As there was no other historic tradition regarding the 
monastery but the Georgian one, at first the Greek scholars used it as 
well. this way the Greek readers were introduced to mirian, Vakhtang 
Gorgasali, bagrat, prokhore and other Georgian historical figures con-
nected to holy Cross monastery. the interest in the past of the mon-
astery grew in the second half of the 19th and the beginning of the 20th 
century. the representatives of the theological school established in 
holy Cross monastery in 1853 played an important role in the process. 
the Greek scholars still based their history of holy Cross monastery on 
the Georgian tradition. however, this history also acquired some new 

E. M a m i s t v a l i s h v i l i,  ierusalimis jvris monastris istoria. qarTuli periodi, 
(The history of  the Monastery of  the Cross in Jerusalem. The Georgian period/, Gori 2002, p. 9.
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aspects and details. the works of the Greek authors of that period con-
tain some serious blunders which can only be explained by the absence 
of the Greek tradition. even the brief review of the data presented in 
the aforementioned works shows this. One of the most absurd state-
ments is that „in 1177, Vakhtang Gorgasali, King of iberia and the ally 
of the sultan of egypt” seized the monasteries in Jerusalem, including 
holy Cross monastery.21 these authors placed Vakhtang Gorgasali in 
the 12th century and name tatian (tatianos) to be the Georgian king in 
the 5th century. they also argue that tatian built holy Cross monas-
tery on the land gifted to him by emperor Constantine the Great, the 
monastery was then damaged in 614 during the persian invasion and 
restored by emperor heraclius i. some of the authors refer to the manu-
script of the later date which they believe was kept in the library of the 
Orthodox patriarchate of Jerusalem and listed holy Cross monastery 
among the monasteries outside the wall of Jerusalem in the 6th-7th cen-
turies.22 it should be mentioned that the aforesaid document has been 
published for public review and some scholars doubt its authenticity.23 
this manuscript was first mentioned by palmer in Appendix d to his 
book. he pointed out that the materials presented in his book (the list 
of cities where metropolitan bishops, archbishops and bishops were 
based) was extracted from the “canonical and holy list” prepared by 
Georgius Cyprius under patriarch photius i of Constantinople (858-867, 
877-886) in the year of Adam 6391 from the beginning of times (=883 
AC) and kept in the big library of the patriarchate of Jerusalem.24 The 
monastery of the Cross built on the site of the holy Cross tree is men-
21 T. M g a l o b l i s h v i l i,  jvris monasteri (The Monastery of  the Cross), pp. 22-25; idem. 
ierusalimis wm. jvris monasteri. legendebi da sinamdvile (The Monastery of  
the Holy Cross in Jerusalem: Legends and Reality). „qristianobis 20 saukune“,  Tbilisi 2004,   
pp. 176-192.
22 Β. Ι ω α ν ν ί δ η ς, Προσκυνητάριον της Αγίας Γης. Η Αγία Βηθλεέμ και τα περίχωρα αυτής, 
Ιερουσαλήμ 1867, pp. 87-89/ 1877, pp. 295-296; Κ. Αθανασιάδης, Αρχιμανδρίτης. Το Καταμόνας: 
Ήτοι σύντομος περιγραφή τοπογραφική του Μονυδρίου Καταμόνας /υπό Κυρίλλου Αθανασιάδου 
αρχιμανδρίτου, εκδίδοται κελεύσει του μακαριωτάτου των Ιεροσολύμων Ιεροθέου. Εν Ιεροσολύμοις: 
Εκ του Τυπογραφείου του Π. Τάφου, 1881, p. 5.
23 e. h. p a l m e r, The Desert of the Exodus: Journeys on Foot in the Wilderness of the Forty Years’ 
Wanderings; Undertaken in Connection with the Ordnance Survey of Sinai and the Palestine Explora-
tion Fund, Cambridge 1872, p. 452; V. t z a f e r i s, The Monastery of the Cross in Jerusalem. Ancient 
Churches Revealed, edited by tsafrir yoram, Jerusalem 1993, p. 100; i. d a v i d. The Georgian Pal-
estiniana. The writings (qarTuli palestiniana. nawerebi), Volume 1, tel Aviv-Jerusalem 1976, 
261-262; E. M a m i s t v a l i s h v i l i, qarTvelebi da bibliuri samyaro, Tbilisi 1998, p. 78; 
idem. ierusalimis wm. jvris monasteri, Tbilisi 2014, p. 69.
24 G. J a p a r i d z e,  qarTvelTa savaneebi da samonastro Temi wminda miwaze XI-XVIII 
saukuneebSi. arabuli naratiuli da dokumenturi wyaroebis mixedviT,  pp. 53-54 n. 52.
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tioned in connection with the of helenupolis archbishopric as one of the 
monasteries outside Jerusalem. Unfortunately, we are not familiar with 
the source mentioned by e. palmer. even if its authenticity is proved, 
this document only confirms the existence of holy Cross monastery 
in the 6th-7th centuries and not its establishment in that period as some 
scholars believe.25 We can also mention the opinion of some scholars 
that the total destruction of holy Cross monastery was the result of the 
fanatic Fatimid Caliph al-hakim’s (996-1021) repressions.26 however, 
as it was mentioned above, the manuscript has never been published 
before and we cannot make far-reaching conclusions. 
 the authors mentioned above do not have any strong arguments in 
favor of naming  emperor heraclius i as the founder of holy Cross 
monastery. no such arguments can be found in the written sources or 
the oral tradition. the biased opinion of V. tzaferis, the archaeologist 
is especially strange. the people interested in the past of holy Cross 
monastery often refer to this work. therefore, we need to attract the 
readers’ attention to  some of the conclusions made in this work. 
 discussing the tradition regarding the monastery of the Cross  
V. tzaferis rightly notes in  his work that „the data of modern histori-
cal science cannot prove the authenticity of the tradition regarding the 
establishment of holy Cross monastery”. then the author becomes ap-
parently biased when he says, „the presence of iberian monks, nuns 
and pilgrims, especially of the royal family, in palestine in the 4th-5th 
centuries is a historic fact. however, no evidence of that period was 
found on the existence of the iberian monastery of the holy Cross near 
Jerusalem. there is no historic proof that the iberian kings tatian and 
mirian visited the holy land. besides, the very existence of the iberian 
King named tatian is doubtful. Unlike them, the names of the byzantine 
emperors Justinian and heraclius are closely connected with the Chris-
tian shrines and establishment of churches and monasteries in the holy 
land. therefore their names in the aforementioned tradition is histori-
cally justified”.27 
25 e. h. p a l m e r, The Desert of the Exodus: Journeys on Foot in the Wilderness of the Forty Years’ 
Wanderings; Undertaken in Connection with the Ordnance Survey of Sinai and the Palestine Explora-
tion Fund, Cambridge 1872, pp. 449-450.
26 Χρ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς, Ιστορία της εκκλησίας Ιεροσολύμων. Ιεροσολύμοις-Αλεξανδρεία 1910, 
366; V. t z a f e r i s. The Monastery of the Holy Cross in Jeusalem. Ancient churches Revealed. Adited 
by tsafrir, yoram. Jerusalem 1993, p. 100.
27 V. t z a f e r i s, The Monastery of the Holy Cross in Jeusalem. Ancient churches Revealed. Adited 
by tsafrir, yoram. Jerusalem 1993, 143-146; d. p r i n g l e, The Churches of the Crusader Kingdom of 
Jerusalem: Volume 3, the City of Jerusalem: A Corpus, Cambridge 2007, p. 33.
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 We already discussed the contents of the so called “Greek tradition”. 
therefore, historical justification is out of the question here. moreover, 
procopius of Caesarea, the contemporary chronicler of Justinian does not 
mention holy Cross monastery when he lists the churches and monas-
teries built by this emperor. Written sources do not mention the estab-
lishment of this monastery by emperor heraclius the Great. based on 
the archaeological evidence we can only assume that the monastery was 
probably renewed under this emperor. regarding V. tzaferis’ skepticism 
about iberian King tatian, researcher makes it sound as if the Georgian 
sources mentioned the 5th century King of Georgia named tatian not the 
Greek ones. in fact, the Greek authors of the 19th- 20th centuries name 
tatian as the King of iberia instead of Vakhtang Gorgasali. We will try 
to explain the source and reason for this confusion. the new owners of 
holy Cross monastery along with the Greek inscriptions found the Geor-
gian ones. two of these inscriptions mention levan dadiani, the ruller of 
the principality of mingrelia. With his financial assistance the Georgians 
restored the monastery of the Cross in 1643-1644. One of the Greek in-
scriptions calls him leon tatian and other – tatian. some Greek authors 
mention tatian both in the 5th century and in 1644.28 This date is indi-
cated in the Greek version of the inscription commissioned by nikoloz 
Cholokashvili. the date in the Georgian version is different. it is 1643. 
All these blunders show that until the 18th century apart from the Georgian 
tradition the Greek side had no other sources about the past of holy Cross 
monastery. surprisingly, V. tzaferis who witnessed the archaeological 
excavation in holy Cross monastery does not mention the conclusions 
made by his colleague A. economopoulos based on the archaeological 
evidence. According to these conclusions the first church on the site of 
holy Cross monastery existed long before  the 6th-7th century. 
 the only issue on which the Greek and Georgian traditions agree is 
the legend of the true Cross tree which grew on the site of the monas-
tery. According to the legend the monastery was built on the site where 
biblical lot planted three trees to redeem his sins. One these trees was 
then used to make a cross for Jesus Christ. the first written evidence 
of this legend is the aforementioned inscription of prokhore the Geor-
gian.29 the legend is mentioned by scandinavian pilgrim Zeewolf 

28 V. t z a f e r i s, The Monastery of the Holy Cross in Jeusalem. Ancient churches Revealed, 100.
29 Β. Ι ω α ν ν ί δ η ς, Προσκυνητάριον της Αγίας Γης. Η Αγία Βηθλεέμ και τα περίχωρα αυτής, 
Ιερουσαλήμ 1867, pp. 87-89.
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(1102-1103), daniel the traveller from russia (1107), Joannes phokas 
from Crete (1177), in a serbian manuscript of 1662, timote Gabashvili 
(1758), teimuraz bagrationi (the 18th century), Giorgi Avalishvili (the 
19th century), petre Konchoshvili (the 20th century), etc. 

the archaeological evidence discovered in the excavations of 1969-
1973 is crucial for exploring the past of holy Cross monastery. the 
excavations were guided by the archaeologist Atanasios economopou-
los. the results of the excavations were very interesting but neither the 
Georgians nor the Greeks gave it the attention they deserved. the reason 
is that the excavation results were not in line with the existing tradition. 
 during the restoration the stone floor slabs of the alter and the adja-
cent areas were completely removed and the remnants of the byzantine 
mosaics were revealed. based on the mosaics discovered in the other 
churches in the holy land A. economopoulos dated some of the mosa-
ics to the late 4th century and some – to the 6th-7th centuries.30 it became 
clear that there was a basilica on this site in the byzantine period. Ac-
cording on the Greek archaeologist the size of the basilica was about 
the same as that of the monastery. the byzantine mosaics did not shed 
light on the origin of the monastery. All the Christian monasteries in the 
holy land had such mosaics, including the Georgian monasteries (bir 
el-Qutt, Umm leisun, beit safafa, ymCA). 
 the aforementioned excavations also revealed other interesting 
materials. When the upper layer of the floor was removed, the an-
cient tombstones were found on both sides of the alter. 1.76m tall 
elderly man was buried in the right tomb which A. economopoulos 
considered to be the first father superior or the ktetor of the monastery.  
A bronze coin of the emperor brothers Arcadius and honorius (395-
408) period was found in the grave and terminus ante of the grave 
was determined as 395. the archaeologist determined the time of con-
structing the first basilica on holy Cross monastery site as the last 
quarter of the 4th century and the early 5th century.31 The coin was 
placed in the grave during the funeral. therefore, the lower chrono-

30 t.  m g a l o b l i s h v i l i ,  jvris monasteri (The Monastery of  the Cross), pp. 22-25; i d e m .  
ierusalimis wm. jvris monasteri. legendebi da sinamdvile (The Monastery of  the Holy Cross  
in Jerusalem: Legends and Reality), pp. 176-192.
31 A. e c o n o m o p o u l o s, Fresh Data Resulting from the Excavation in the Church of the Mon-
astery of the Holy Cross at Jerusalem: A Preliminary Report. “Actes du Xe Congres international 
d’Archeologie Chretienne. thessalonique 28 septembre – 4 Octobre 1980. thessalonique 1984,  
pp. 388-390.
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logical limit is 395. it is also evident that the deceased was buried 
when the alter was already built (no matter he prepared the grave dur-
ing his lifetime or the grave was dug by the monastery inhabitants 
after his death). it means that the monastery and the first church were 
built shortly before 395. A. economopoulos also used the details of 
the alter to prove that the church was built around that time. however, 
he did not give answer the question about the founders of the mon-
astery. instead, he asked a rhetoric question: “if the Georgians are to 
be considered as the possible founders of the monastery, the question 
arises whether Georgian monks had founded any churches in palestine 
before the arrival of peter of iberia (430-1.12.487 Ad)”.32 
 At that time there was no evidence of the Georgian church building 
in the holy land before peter the iberian. therefore the scholar’s ques-
tion was an answer to itself. however, he failed to name the persons 
who could initiate the construction of a basilica on this site in the late 
4th century. 
 A. economopoulos only made a general conclusion that the ar-
chaeological evidence supported the opinion that the establishment of 
holy Cross monastery was associated with emperor Constantine the 
Great.33 Actually, the time of the first church construction (the end of 
the 4th century) was different from the time mentioned in the Greek 
tradition and different than the period of peter the iberians and Vakh-
tang Gorgasali. 
 Compared to the Greek tradition, the Georgian tradition seems 
more trustworthy. it does not state that King mirian built the monas-
tery but points out that mirian got the land where the monastery was 
built later. this part of the tradition does not contradict the conclusion 
made on the basis of the archaeological excavations. the legend about 
emperor Constantine or Queen helena establishing the monastery is 
contested by the archaeological evidence as V. tzaferis pointed out. 
however, the biographers of Vakhtang Gorgasali and peter the iberian 
do not mention that they established monastery of the Cross. no byz-
antine written sources mention the monastery and the archaeological 
evidence shows that the monastery was founded no earlier than the 
last quarter of the 4th century. this is the most important conclusion 
made on the basis of the archaeological findings. We have no reason 
to question this conclusion. 
32 Ibid, pp. 381-382, 388.
33 Ibid,  p. 389.
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 the question who could be the initiator and donator of establishing 
a monastery in the late 4th century is not answered in A. economo-
poulos’ report. he believes that the most appropriate candidate for the 
donator is Constantine the Great (306-337) and does not mention the 
Georgian candidate at all. he only asks a rhetoric question whether 
the Georgians built anything in palestine before peter the iberian. As 
it was mentioned above, the question is an answer to itself. the writ-
ten sources do not say anything about the Georgian church building 
in palestine and no scholars (except Giorgi tsereteli, shalva nutsub-
idze) supported this opinion. the archaeological excavations left two 
crucial questions unanswered: 1) Who initiated and financed the con-
struction of the first basilica on the monastery site? 2) Was it called 
holy Cross monastery from the beginning?
 A. economopoulos believes that the monastery was originally 
named after the holy Cross. in support of his view he pointed out the 
surviving image of the cross on the cross-shaped enkaenion of the first 
basilica. the Georgian tradition also names the monastery built by Vakh-
tang Gorgasali (i.e. in the byzantine period) as the predecessor of the 
monastery constructed in the 11th century and its only name is „Jvari” 
(Cross). the valley where the monastery was built also has no other 
name but „Cross”. however, facts are stubborn things. the byzantine 
written sources do not mention the monastery under such name. none-
theless, the same tradition mentions the church of the holy Cross from 
the 380s. pilgrim etheria (egeria) was the first to mention the church of 
the holy Cross in her „itinerarium” (381-384). she describes it as the 
church located on Golgotha and names it along with the churches of 
the resurrection (Anastasis) and martyrium.34 The Christian tradition 
ascribes the discovery of the holy Cross to Queen helena. According to 
the scholars, the veneration of the holy Cross started in the middle of 
the 4th century. the written source „itinerarium burdigalense” created 
in 333 does not mention it, but Cyril of Jerusalem (350-386) already 
knows about it.35 in view of the above, the Christian tradition regarding 
the holy Cross did not exist before the aforementioned period. 
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34 A. e c o n o m o p o u l o s, Fresh Data Resulting from the Excavation in the Church of the Mon-
astery of the Holy Cross at Jerusalem: A Preliminary Report. “Actes du Xe Congres international 
d’Archeologie Chretienne. thessalonique 28 septembre – 4 Octobre 1980. thessalonique 1984, p. 388. 
35 Etheria, The piligrimage, M. L. M c C l u r e and C. L. F e l t o e, ed. and trans. London 1919, pp. 53, 
60, 65, 76, 80.
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 the church of the holy Cross was situated on Golgotha near Christ’s 
tomb. the holy Cross was erected on the site of Christ’s crucifixion 
with the large basilica of martyrium (martyrion) built by Constantine 
the Great behind it.  the crypt of the basilica comprised the site where 
the holy Cross was discovered. John rufus, the biographer of peter the 
iberian mentioned the church of the holy Cross most clearly. Accord-
ing to him, as peter and his companion, John the laz were approaching 
Jerusalem they saw from a top of a hill “the high roof of the holy and 
worshipful churches, that of the saving and worshipful Cross, of the 
holy Anastasis, and again of the worshipful Ascension, which is on the 
mountain opposite it”.36 
 then they walked until they reached the wall of the city and “hugged 
the pedestal of the venerable Cross (i am speaking of the holy Golgo-
tha) and the foundation of the church of holy Anastasis”.37 
it is noteworthy that rufus gives a clarification that the revered Cross 
means Golgotha. this clarification may point to the fact that in that period 
(peter and John first came to Jerusalem in 437/438) there was another 
place of worship with the same name. As the byzantine authors called the 
church on Golgotha the church of the holy Cross this could be the reason 
why holy Cross monastery is not mentioned in the byzantine sources of 
that period. the church at one of the great Christian holy sites probably 
outshone a modest monastery built in the place of the holy cross tree. it 
is noteworthy that Joannes phokas38 and other writers of the later period 
also called it “the iberian monastery”. We can conclude that it was one of 
the  alternative names of holy Cross monastery. 

 The Georgian tradition insisting that Vakhtang Gorgasali was the 
founder of holy Cross monastery can be explained with the follow-
ing: Juansher mentions that Vakhtang made lavish donations to the holy 
sites. the story of Vakhtang building the monastery of the Cross was 
probably based on this fact. the monastery was a complex of including 
a church, lodgings, economic and fortification structures. the Georgian 
tradition says that Vakhtang ensured the safety of the monastery. this 
may imply the construction of the wall. the events of the last quarter 
of the 4th century and the beginning of the 5th century are not properly 

36 s. heid, Der Ursprung der Helenalegende im Pilgerbetrieb Jerusalems, JbAC, 32, 1989, 41-71.
37 J o h n  R u f u s,  cxovreba petre iberisa,  (The Life of  Peter the Iberian), Tbilisi 1988,  
pp. 100-101.
38 Иоанн Фока, Сказание о святых местах Палестины конца XII века, „Православный 
палестинский сборник”, Выпуск 23 (т. 8, Вып. 2), Санкт-Петербург 1889, p. 53.
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reflected in the Georgian chronicles. based on the information that holy 
Cross monastery was built in the byzantine period, the authors of the 
Georgian tradition did not have much choice in selecting the founder of 
the monastery. Vakhtang Gorgasali was in fact the only choice for them 
as the Georgian sources did not mention any other Georgian king’s visit 
to Jerusalem in the aforementioned period. 
 the knowledge about the donator of the church built at the end of 
the 4th century was probably lost quite soon. however, we can give 
a positive answer to the rhetoric question asked by V. tzaferis if the 
Georgians  established any monasteries in palestine before peter the 
iberian. Ones such monastery was built by the Georgians in the 380s-
390s between Jerusalem and bethlehem in bir el-Qutt.39 We also know 
that its donator was peter’s famous grandfather bakur (bacurius) the 
iberian. the art historian leonid matsulevich pointed out the similar-
ity of the mosaics in st. theodore monastery of b’ir el-Qutt and holy 
Cross monastery of Jerusalem (as well as pitsunda church).40 histo-
rian mose Janashvili (1855-1934) questioned the story that King mirian 
founded holy Cross monastery and assumed that this story could be 
connected to bakur the iberian.41 the presence of bakur in the holy 
land in 382-394 is confirmed by the reliable written sources. According 
to the archaeological data, st. theodore monastery of bir el-Qutt and 
holy Cross monastery of Jerusalem were constructed at about the same 
time (the last quarter of the 4th century). in the given period bakur the 
iberian was in the holy land as the dux palestine. 
 the written sources does not contain direct indication that bakur ini-
tiated the construction of the first basilica of holy Cross. however as 
dux palaestine bakur certainly had the power and resources and more 
importantly commitment to build a monastery. during bakur’s presence 
in the holy land the first latin monasteries appeared there (on the mount 
of Olives in Jerusalem in 379 and in bethlehem in 385). According to 
rufinus, while living in Jerusalem bakur had close relationship with the 
monks of the roman monastery and cared about faith (religionis) and 
truth (veritatis).42 bakur told rufinus and Gelasius of Caesarea about the 

39 b. K h u r t s i l a v a, The inscriptions of the Georgian Monastery in Bi’r el-Qutt and their chronol-
ogy. “Journal Christianity in the middle east”, №1, moscow 2017, pp. 129-151.
40 Л. М а ц у л е в и ч, Мозаика Бир-аль-Кута и Пицунды. “Византийский временник”, т. 19 
(44), Москва 1961, pp. 138-143.
41 М. Д ж а н а ш в и л и, История грузинской церкви. Книга i. Обращение Картвельцев, 
Тифлис 1898, p. 60.
42 r u f i n u s,  rufinusi,  „georgika”, Volume 1, tbilisi 1961, p. 207.
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conversion of iberia, which then became known in the Christian world. it 
is noteworthy that the information about bakur is mostly provided by the 
foreign (Greek-roman, Armenian) sources. Among the Georgian chroni-
cles only the chronicle “mok’tsevay Kartlisay” (the Conversion of Geor-
gia) mentions bakur.43 the scarce information available to us shows that 
after the return to his homeland bakur carried out large-scale construction 
projects building churches, monasteries, asylums and castles. peter the 
iberian’s biographer John rufus tells us that bakur lead an ascetic life and 
followed the example of monks.44

 therefore we believe that bakur the iberian was the founder of holy 
Cross monastery. it is reasonable to assume that a church was built 
on the site obtained during king mirian’s reign much earlier than indi-
cated in the Georgian tradition. Unlike Vakhtang Gorgasali, bakur was 
a close descendant of mirian. When the Georgian prince came to the 
holy land (accompanied by a train and armed guards) he established 
two churches - one dedicated to st. theodore tyron, a popular saint 
among warriors at that time near bethlehem (present-day b’ir el-Qutt) 
and another dedicated to the holy Cross near Jerusalem. it seems to be 
logical as these two places are the beginning and the end of Christ’s life 
on earth and the most venerated sites for the Christians. later bakur’s 
grandson peter the iberian expanded the network of the Georgian mon-
asteries in the holy land reaching the city of Jerusalem.

43 „moqcevaÁ qarTlisaÁ“,  Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi,  
1, Tbilisi 1963, p. 17.
44 J o h n  r u f u s, cxovreba petre iberisa,  (The Life of  Peter the Iberian), p. 82.
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On the history of Creating the First basilica in the Place 
of the monastery of the Cross in Jerusalem

 there are Georgian and Greek traditions regarding the establishment (early his-
tory) of holy Cross monastery and they differ vastly from each other. therefore, 
the establishment of the monastery is still vague and has not been clarified yet. 
 the research showed that the Greek tradition emerged only after the Greeks 
became owners of the monastery in 1685. this made-up tradition changed several 
times in the period between the 18th-20th centuries and was finalized as the biased 
story acceptable to the Greek party. 
 the archaeological excavations (1969-1973) did not help to clarify this issue. 
the conclusion that holy Cross monastery was established in the last quarter of 
the 4th century is not in line with either of the traditions. the article shows that 
Vakhtang Gorgasali (the 5th century), emperors Justinian i and heraclius i (the 
6th-7th centuries) cannot be founders of this monastery. the author believes that 
the donator of holy Cross monastery was peter the iberian’s grandfather bakur 
(bacurius) who was dux palestine in the 380s. 
 the author thinks that the monastery was known as holy Cross monastery 
from the beginning. the monastery of the Cross is not mentioned in the byzantine 
sources of that period because the church on Golgotha was also called the church 
of the holy Cross and it probably  outshone a modest iberian monastery built in the 
place of the holy cross tree.  
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UWięZienie sZeFA misJi speCJAlneJ rp 
dO repUbliK KAUKAZU pOŁUdniOWeGO 

tytUsA FilipOWiCZA 
(W ŚWietle sZCZątKOWeJ dOKUmentACJi)

Wojciech Materski
Instytut Studiów Politycznych PolskiejAkademii Nauk

Warszawa

 schyłek 1919 r. oraz pierwsza połowa 1920 r., miesiące wyjątkowo 
istotne dla dalszych losów odrodzonej rzeczypospolitej, upływały pod 
znakiem działań wojskowo-dyplomatycznych, które zdominowały zwy-
czajową dyplomację resortową. polskie misje wojskowe, koordynowa-
ne nie tyle przez resort spraw zagranicznych, co Adiutanturę Generalną 
naczelnego Wodza, działały niemal na całym newralgicznym dla bez-
pieczeństwa państwa obszarze wschodnim. Jedną z nich była misja spe-
cjalna rzeczypospolitej do państw Kaukazu południowego. na jej czele,  
w randze ministra pełnomocnego iii klasy, stał zaufany człowiek mar-
szałka Józefa piłsudskiego, towarzysz z okresu wspólnej działalności  
w kierownictwie polskiej partii socjalistycznej, tytus Filipowicz1 

pro Georgia, 2019, t. 29, s. 137-157

1 tytus Filipowicz (1873-1953), absolwent szkoły sztygarów w dąbrowie Górniczej (1895), szty-
gar w kopalni „Flora” (dąbrowa Górnicza), działacz polityczny, publicysta, wydawca, dyplomata, wol-
nomularz, jeden z przywódców wczesnego okresu polskiej partii socjalistycznej, redaktor pisma so-
cjalistycznego „Górnik” (1897), zecer w londyńskiej drukarni „przedświt” (1898), absolwent london 
school of economics, negocjator pomocy japońskiej dla akcji bojowej pps (Wiedeń, paryż, londyn), 
współtowarzysz misji politycznej piłsudskiego do Japonii (1905), więzień pawiaka i X pawilonu Cy-
tadeli Warszawskiej (1905-1906), skazany na 5 lat zsyłki, uciekinier z zesłania (1906), działacz pps 
– Frakcja rewolucyjna (1907-1914), członek Centralnego Komitetu robotniczego Komisji tymcza-
sowej Związków Zawodowych (1907-1914),  delegat na Kongres ii międzynarodówki w Kopenhadze 
(1910), sekretarz Wydziału Zagranicznego pps (1910-1912), żołnierz i. brygady legionów polskich, 
nieformalny przedstawiciel w Warszawie naczelnego Komitetu narodowego (1915-1916), główny 
autor tzw. deklaracji stu w kwestii utworzenia państwa polskiego na ziemiach b. zaboru rosyjskiego 
(luty 1916), referent prawno-historyczny w departamencie stanu tymczasowej rady stanu (styczeń-
-maj 1917), członek stronnictwa niezawisłości narodowej (1917), kierownik biura informacyjnego 
naczelnego Komitetu narodowego w Wiedniu (czerwiec-grudzień 1917), zastępca przedstawiciela 
rady regencyjnej w Austro-Węgrzech (styczeń-listopad 1918), kierownik ministerstwa spraw Zagra-
nicznych rp (listopad 1918), p.o. wiceministra spraw zagranicznych rp w rządzie premiera Jędrzeja 
moraczewskiego (listopad-grudzień 1918). 
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2 W szczególności polsko-łotewską operację wojskową „Zima”, dzięki której odrzucono bolszewi-
ków z Łatgalii. por. A. s k r z y p e k, Stosunki polsko-łotewskie 1918-1939, Gdańsk 1997, s. 24-26.
3 Charakteru bardziej dyplomatycznego, niż misja na Łotwie. por. p. Ł o s s o w s k i, Stosunki pol-
sko-estońskie 1918-1939, Gdańsk 1992, s. 14-16.
4 por. d. m i c h a l u k, Białoruska Republika Ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwo-
wości, toruń 2010, s. 483-485.
5 por. J. l e g i e ć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko-bolszewickiej  
w 1920 r., toruń 2002, s. 31 nn. 
6 szerzej: A. J u z w e n k o, Polska a „biała” Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920 r.), Wro-
cław 1973: A. n o w a k, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do 
kwietnia 1920 roku), Kraków 2015.

WOJCIECh  mATERSKI

 Głównym terenem działalności misji specjalnych były kresy północ-
no-wschodnie. Od przełomu listopada i grudnia 1919 r. działała w rydze 
misja wojskowo-dyplomatyczna rp w składzie rtm. stanisław radziwiłł 
i kpt. Walery sławek, przygotowująca zasady współdziałania wojskowe-
go z Łotwą2. Zbliżone cele miała misja specjalna kierowana przez bro-
nisława bouffałła, która działała od października 1919 do kwietnia 1920 
r. w Estonii3. Zdecydowanie pozarządowe były kontakty specjalnych 
przedstawicieli naczelnika państwa, chorążego Władysława raczkiewi-
cza i por. sylwestra Wojewódzkiego, z władzami białoruskiej republiki 
ludowej, mające na celu przygotowanie gruntu na wypadek powodzenia 
federacyjnej koncepcji rozwiązania kwestii granic wschodnich państwa4. 
podobny charakter miały kontakty dyplomatyczno-wojskowe, poprze-
dzające zawarcie sojuszu z Ukraińską republiką ludowa – tzw. Umowy 
piłsudski-petlura5. 
 najbardziej znanym przejawem polskiej „dyplomacji wojskowej” 
była wielomiesięczna misja specjalna pod kierownictwem gen. Aleksan-
dra Karnickiego do sił Zbrojnych południa rosji gen. Antona denikina 
(od 4 kwietnia 1920 r. – gen. piotra Wrangla), funkcjonująca od paździer-
nika 1919 do Wprawy Kijowskiej (kwiecień 1920 r.)6. 
 działanie poprzez misje wojskowo-dyplomatyczne było konsekwencją 
specyficznego układu wewnętrznych sil politycznych. na czele rządów 
stali premierzy bliscy endecji – ignacy Jan paderewski (styczeń-listopad 
1919), leopold skulski (grudzień 1919 – czerwiec 1920), Władysław 
Grabski (czerwiec-lipiec 1920) – nie przekonani do federacyjnej koncep-
cji obozu belwederskiego, upatrujący w decyzjach paryskiej konferencji 
pokojowej, a następnie rady Ambasadorów podstawy rozwiązania pro-
blemów bezpieczeństwa i granic wschodnich państwa. natomiast na treści  
i dynamice wydarzeń wschodnich bardziej ważyła pozycja marszałka Jó-
zefa piłsudskiego, jego dążność do działań autonomicznych, przedkładania 
akcji wojskowych i bilateralnych prób porozumienia nad arbitraż mocarstw 
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ententy. W tej logice mieści się misja specjalna rp do republik Kauka-
zu południowego, mająca – mimo ich relatywnie niewielkiego potencjału 
wojskowego – istotne znaczenie w koncepcji marszałka zorganizowania 
skoordynowanej, aktywnej obrony zachodnich i południowo-zachodnich 
sąsiadów rosji przeciwko zagrożeniu z jej strony dla ich nieokrzepłej jesz-
cze państwowości. Główne w niej miejsce zajmował niewątpliwie sojusz 
z Ukraińską republiką ludową, finalizowany równolegle z negocjacjami 
misji Filipowicza w tbilisi. 
 propozycja podjęcia polsko-gruzińskich rokowań dotyczących na-
wiązania (sformalizowania) współpracy wojskowej wypłynęła ze strony 
polskiej w marcu 1920 r., a więc na miesiąc przed ofensywą polsko-ukra-
ińską na Kijów. Obok dominującego aspektu wojskowego, jej celem poli-
tycznym było przygotowanie gruntu do ustanowienia polsko-gruzińskich 
stosunków dyplomatycznych de facto – szczególnie ważnych dla repu-
bliki Gruzińskiej, borykającej się z nieufnością ze strony mocarstw en-
tenty7. 
 misja specjalna rp przybyła do tbilisi pod koniec marca 1920 r.  
W trakcie uroczystego jej powitania (31 marca) tytusa Filipowicza po-
traktowano w sposób bardzo prestiżowy, przypominający akredytowanie 
przedstawiciela dyplomatycznego. W bardzo dobrej atmosferze toczyły 
się też właściwe rokowania, w których wyniku uzgodniono zakres współ-
działania wojskowego armii obu państw, nadając mu formę projektu so-
juszu. Zredagowano plan współpracy operacyjnej oraz sprecyzowano 
zasady pomocy strony polskiej w ekwipowaniu armii gruzińskiej w broń 
i amunicję. Uzyskane porozumienie, choć nie ważyło na generalnej sy-
tuacji strategicznej rzeczpospolitej (walki na Ukrainie), ani potencjale 
obronnym Gruzji, było niewątpliwie ważnym dla obu państw faktem po-
litycznym.
 po pomyślnym sfinalizowaniu gruzińskiego etapu8, 24 kwietnia 
misja specjalna rp udała się  do stolicy republiki Azerbejdżan celem 
przeprowadzenia podobnej rundy rokowań, rozbudowy sojuszu polsko- 
gruzińskiego o kolejny segment. tam w trzecim dniu pobytu, 28 kwietnia 
zaskoczyła ją ofensywa 11. Armii rKKA (Raboczie-kriestjanskaja Kra-
snaja Armija). minister Filipowicz i towarzyszące mu osoby trafiły do 
bolszewickiego więzienia. 

7 szerzej: m. m ą d z i k, Próby nawiązania stosunków politycznych między Polską a Gruzją w la-
tach 1918-1921, „rocznik lubelski”, nr 29-30, 1987-1988, s. 77-87.
8 W. m a t e r s k i, Misja Tytusa Filipowicza w Tbilisi (kwiecień 1920 r.), „pro Georgia. prace i ma-
teriały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich” 1991, nr 1, s. 26-29.
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 bezwzględność działań bolszewików, ich nieliczenie się ze zwycza-
jami prowadzenia wojen, skodyfikowanymi w konwencjach haskich9, 
budziły ogromne zaniepokojenie o życie członków misji rp. Z trudem  
i ogromnym opóźnieniem docierały strzępy informacji na temat ich lo-
sów, w których jak leitmotiv przewijał się wątek więzień-katowni so-
wieckiej policji politycznej, CzeKi (Wsierossijskaja czriezwyczajnaja 
komissija po bor’bie s kontrrewolucyjej i sabotażom) – czy to w baku, 
czy to w moskwie. Zweryfikowanie tych wieści było w ówczesnych wa-
runkach praktycznie niemożliwe. 
 Zaczęła się szeroka kampania mająca na celu wpierw ustalenie losu 
członków misji specjalnej rp, a następnie ich uwolnienie. Wiemy  
o niej, podobnie jak o działaniach misji w tbilisi i baku, bardzo nie-
wiele. niniejsza dokumentacja  jest niejako  próbą zewidencjonowania 
tych nielicznych materiałów, którymi dysponujemy . ma na celu stworze-
nie informacyjnego punktu wyjścia do dalszych kwerend, niezbędnych 
dla pogłębienia naszej wiedzy o tym mało znanym, a wartym utrwalenia  
w pamięci historycznej, epizodzie polskiej polityki wschodniej, współ-
tworzącym genezę późniejszej polityki prometejskiej. 

9 Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, oprac. l. G e l b e r g, t. i, 
Warszawa 1954, dok. 108-122, s. 234-292.
10 niestety zaginęły materiały źródłowe dotyczące misji specjalnej rp na Kaukaz południowy, które 
do końca lat 80. XX w. były przechowywane w bibliotece szkoły Głównej planowania i statystyki  
w Warszawie, zewidencjonowane jako: pudło lXV, teczka 3. Korzystał z nich marek mądzik w wyżej 
przywoływanym artykule (przyp. 7). W zarchiwizowanej w Zbiorach specjalnych obecnej biblioteki 
szkoły Głównej handlowej kolekcji „materiały po tytusie Filipowiczu” (teczki 104-145) materiałów 
tych nie odnaleziono [kwerenda kwiecień-czerwiec 2018 r.]. 
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dOKUmenty

1.
1920 marzec 24, Warszawa – depesza ministra spraw zagranicznych rp stanisła-
wa Patka1 do ministra spraw zagranicznych republiki Gruzji eugeniego Gegecz-
kori2 z informacją o wyznaczeniu misji specjalnej rp na Kaukaz południowy.
 mam honor zakomunikować panu, iż rząd polski gotów jest uznać rząd 
Gruzji jako niezależną organizację de facto wcześniej, nim konferencja poko-
jowa przyzna Gruzji status zgodny z wolą jej narodu. rząd polski wyraża zde-
cydowaną nadzieję, że wspólne interesy narodów obu państw, jak i wzajemna 
sympatia sprzyjać będą ustanowieniu w bliskiej przyszłości pomiędzy Gruzją  
a polską więzów przyjaznej współpracy. W tym celu rząd polski byłby rad przy-
jąć w Warszawie przedstawiciela Gruzji. dla zadokumentowania swej sympatii 
rząd polski wyznaczył misję specjalną, pod przewodnictwem pana ministra ty-
tusa Filipowicza, która w celu nawiązania bezpośrednich przyjaznych stosun-
ków winna w najbliższym czasie wyjechać do tyflisu. 
Druk
„Kurier poranny”, nr 38, 9 ii 1920. 
1 stanisław patek (1866-1944), minister spraw zagranicznych w rządzie leopolda skul-
skiego (grudzień 1919 – czerwiec 1920).
2 eugeni Gegeczkori (1881-1954), minister spraw zagranicznych w rządzie noe Żordanii 
(czerwiec 1918 – luty 1921).     

2.
1920 marzec 30, Warszawa – informacja ministerstwa spraw Zagranicznych rp 
o ruchu służbowym.
 do tyflisu przybyła polska misja pod przewodnictwem t. Filipowicza.
Druk
„dziennik Urzędowy ministerstwa spraw Zagranicznych”, 1920, nr 1, 30 iii 1920.

3.
1920 marzec 31, poczta polowa – Oddział ii sztabu Generalnego naczelnego 
dowództwa Wp do Adiutantury Generalnej naczelnego Wodza w kwestii uzu-
pełnienia misji specjalnej rp na Kaukaz południowy. 
ew/i, 13347/ii
 przesyła się do wiadomości z prośbą o wyrażenie zgody z punktu widzenia 
interesów skarbowych. 

 p.o. szefa sztabu Gen[eralnego]  
 [stanisław] haller1  Generał pporucznik  m.p.
Załącznik. 
Otrzymują: ministerstwo skarbu, msWojsk. Oddział iV sztabu,
 Adiutantura Generalna naczelnego Wodza
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naczelne dowództwo Wojska polskiego
sztab Generalny Oddział ii ew.//l, no 13347/ii
poczta pol. d 3.  31 marca 1920 r.

do ministerium spraw Zagranicznych w Warszawie
 Wobec zupełnego rozbicia armii denikina2 misja wojskowa Generała Kar-
nickiego3, której redukcja została zarządzoną, zostaje ostatecznie zlikwidowana. 
Wojska bolszewickie dotrą wkrótce do granic nowopowstałych państw Kauka-
skich i nacz[elne] dow[ództwo] W[ojska] p[olskiego] powraca wobec tego do 
uczynionych swego czasu propozycji, od których ze względów skarbowych od-
stąpiono i zamierza wysłać jednego oficera do misji specjalnej ministra Filipowi-
cza na Kaukazie. licząc się z sytuacją finansową państwa, zamierza się wysłać 
jednego tylko młodszego oficera i jako takiego proponuje nacz[elne] dow[ódz-
two] W[ojska] p[olskiego] porucznika michalskiego4, dotychczas przydzielone-
go do misji generała Karnickiego i obeznanego ze stosunkami we wschodnich 
krajach rosyjskich. por. michalski wziąłby ze sobą jednego z podoficerów z misji 
generała Karnickiego, względnie wybrał pewną siłę kancelaryjną na Kaukazie.
 Uprasza się o możliwie rychłe zaopiniowanie tej propozycji licząc, że mini-
sterstwo skarbu tym razem, wobec odpadnięcia kosztów misji generała Karnic-
kiego nie zechce stawiać dalszych trudności, a nadto i z tego względu, że należy 
por. michalskiego wstrzymać w Konstantynopolu, aby niepotrzebnych kosztów 
przejazdu nie stwarzać. 
 Generał p.o. szefa sztabu Gen[eralnego]
 [stanisław] haller Generał pporucznik   m.p.
Odpisy uwierzytelnione, maszynopisy
Archiwum instytutu Józefa piłsudskiego w Ameryce, zesp. 2: Adiutantura Generalna  
naczelnego Wodza, t. 701/2/22, k. 23-24.
1 stanisław haller (1872-1940), p.o. szefa sztabu Generalnego Wojska polskiego  
(od lutego 1919). generał ppor. (od stycznia 1920).
2 rozpoczęta we wrześniu 1919 ofensywa sił Zbrojnych południa rosji gen. Antona 
denikina na moskwę  zakończyła się klęską; w kwietniu 1920 gen. denikin zrzekł się 
dowództwa.
3 Aleksander Karnicki (1869-1942), gen. dywizji Wojska polskiego,  szef polskiej misji 
Wojskowej przy Kwaterze Głównej dowódcy sił Zbrojnych południa rosji gen. denikina 
(lipiec 1919 – kwiecień 1920). 
4 Władysław michalski (1892-1940), awans na porucznika (1919), oficer operacyjny  
dowództwa Frontu litewsko-białoruskiego.  

4.

1920 maj 12, Warszawa – Oddział ii sztabu Generalnego Wojska polskiego do 
Adiutantury Generalnej naczelnego Wodza w sprawie aresztowania członków 
misji specjalnej rp na Kaukaz południowy.
Ew/5 No 19839/II 
bardzo pilne. tajne
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ADIUTANTURA GENERALNA 
 przesyłam do wiadomości odpis radiodepeszy pełnomocnika wojskowego  
z Konstantynopola n. 395 z 9/V.20. w sprawie przyjazdu p. Filipowicza do ty-
flisu i ostatnich wypadków politycznych na Kaukazie.
   szef Oddziału ii major sztabu Generalnego bodeskuł1

[wpłynęło:]
naczelne dowództwo Wojsk polskich. Adiutantura Generalna. l.dz. 3289/2 dn. 22/V 
1920
Załącznik:
Odpis, no. 395 z 9/V-20.

depesZA
 miasto baku zostało przez bolszewików zajęte. Z tyflisu donoszą, że od 29. 
kwietnia znajduje się tam nasz przedstawiciel Filipowicz z 3 członkami legacji, 
którzy dotychczas nie wrócili; prawdopodobnie ich zatrzymano.
 Gruzja ogłosiła pobór trzech roczników. Za pośrednictwem Gruzji zostały 
zatrzymane potyczki między Azerbejdżanem a Armenią, wszczęte o Karabach.
 Komunikacja z Kaukazem i Krymem bardzo trudna, nie ma prawie telegra-
ficznego połączenia. 
      [Józef] porzecki2 – generał 

Oryginał i odpis uwierzytelniony, maszynopisy
Archiwum instytutu Józefa piłsudskiego w Ameryce, zesp. 2: Adiutantura Generalna  
naczelnego Wodza, t. 701/2/22, k. 343-344.
1 Karol Alfred bodeskuł (1877-1944), szef sekcji spraw Wojskowo-politycznych, nast. 
sekcji spraw Zachodu w Oddziale Vi sztabu Generalnego Wp (styczeń-kwiecień 1919), 
szef Oddziału ii (kwiecień 1919 – maj 1920), pułkownik (kwiecień 1920).
2 Józef porzecki (1870-1941), płk w i. Korpusie polskim w rosji (1917-1918), zastępca 
inspektora Artylerii Wp (grudzień 1918 – wrzesień 1919), generał (marzec 1919), kie-
rownik misji Zakupów w Konstantynopolu (wrzesień 1919 – kwiecień 1921). 

5.
1920 maj 22, Warszawa – list Wandy Filipowiczowej1 do Komisarza rządowe-
go ds. pCK Władysława tyszkiewicza2 z prośbą o interwencję w sprawie męża.
Czcigodny panie Komisarzu,
 dnia 25 kwietnia b.r. aresztowany został na Kaukazie mąż mój tytus Filipowicz 
poseł rzeczypospolitej polskiej stojący na czele misji specjalnej rzeczypospoli-
tej polskiej do republik Kaukazu południowego. Według nadesłanych i zupełnie 
pewnych informacji mąż mój wraz z innymi członkami misji aresztowany został 
przez władze bolszewickie i wywieziony do rosji. nie mając żadnych możliwości 
robienia starań osobistych celem wydobycia z niewoli mego męża zwracam się ni-
niejszym do Czcigodnego pana Komisarza z gorącą prośbą o zajęcie się tą sprawą 
i użycie dróg jakimi rozporządza Czerwony Krzyż dla dopomożenia uwięzionym.
 Z głębokim szacunkiem 
 Wanda Filipowicz
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Odpis, maszynopis
Centralne Archiwum Wojskowe, Komisarz rządowy ds. pCK, sygn. i.305.5.37, k. 1881. 
1 Wanda Krahelska (1886-1968), i voto dobrodzicka, ii voto Filipowiczowa, działaczka pps, 
członkini Organizacji bojowej pps, współzałożycielka towarzystwa „nasz dom” (1921).
2 Władysław tyszkiewicz (1865-1936), hrabia, ziemianin, prawnik i działacz społecz-
ny, dwukrotnie zsyłany za działalność narodową (1904, 1906), deputowany do i dumy 
państwowej z okręgu Warszawa, po wybuchu wojny światowej pracownik Czerwonego 
Krzyża na Kaukazie, Komisarz rządowy ds. pCK (od lutego 1919). 

6.
1920 maj 22, Warszawa – pismo naczelnego nadzwyczajnego Komisarza ds. 
Walki z epidemiami prof. emila Godlewskiego1 do Komisarza rządowego ds. 
pCK Władysława tyszkiewicza w sprawie wymiany aresztowanych członków 
misji specjalnej rp na Kaukaz południowy.
Nr 6168
panie Komisarzu
 Zwracam się do pana Komisarza z następującą prośbą w sprawie misji spe-
cjalnej rzeczypospolitej polskiej do republik Kaukazu południowego, której 
jeden z członków był przydzielony Komisariatowi do spraw walki z epidemiami.
 sprawa przedstawia się w sposób następujący. W końcu marca b.r. wyjechała 
misja wyżej wspomniana na polecenie i z ramienia naczelnika państwa i mi-
nisterstwa spraw Zagranicznych do Kaukazu. W skład misji tej wchodzi jako 
naczelnik misji tytus Filipowicz poseł rzeczypospolitej polskiej, radca lega-
cyjny prof. smogorzewski2, sekretarz Władysław bondy3, Konsul dla Kaukazu 
p. białobrzeski4 i z ramienia Głównego Urzędu reemigracji dr Kolasiński5 i Dr 
rappaport6. Według wiadomości, które nadeszły do Warszawy i które są zupeł-
nie pewne aresztowano w czasie wybuchu rewolucji bolszewickiej na Kaukazie 
następujących członków misji: posła tytusa Filipowicza, radcę smogorzew-
skiego, dra Kolasińskiego i p. bondy. Aresztowani według wyżej wymienionej 
wiadomości odesłani zostali do moskwy.
 Zwracam się do pana Komisarza z prośbą, ażeby zechciał spowodować 
wszystkich możliwych środków jakimi Czerwony Krzyż dysponuje dla wymia-
ny wyżej wspomnianych osób na zakładników, którzy są w rękach polskich,  
a o tę sprawę chodzi mi także z tego powodu, że jeden z członków tej misji 
był lekarzem, który przydzielony do Komisariatu został przeze mnie odstąpiony 
misji Kaukaskiej. poza tym jestem najgłębiej przekonany z uwagi na charakter 
państwowy misji reprezentującej nasz naród i nasze państwo użyje wszelkich 
środków ażeby wydobyć tych ludzi z położenia w jakim się znajdują.
 prof. dr emil Godlewski 
 naczelny Komisarz do spraw Walki z epidemiami
 pułkownik lekarz 
Oryginał, maszynopis
Centralne Archiwum Wojskowe, Komisarz rządowy ds. pCK, sygn.. i.305.5.37, k. 1819-
1820. 
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1 emil Godlewski młodszy (1875-1944), dr wszechnauk lekarskich i woskowy, lekarz  
w szpitalu wojskowym w Krakowie (1914-1916), organizator i dowódca kolumn sani-
tarno-epidemiologicznych (1916-1918), dziekan Wydziału lekarskiego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1917-1919), członek polskiej Akademii Umiejętności (od 1918), nad-
zwyczajny naczelny Komisarz ds. Walki z epidemiami (1920),  senator rp (1922-1927).
2 Zygmunt smogorzewski (1884-1931), arabista i orientalista, dyplomata, rosyjski wi-
cekonsul w Algierze (od 1912), szef referatu ds. Kaukazu Ambasady rosji w pary-
żu (1919), doradca szefa misji specjalnej, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie.
3 Władysław de bondy (ur. 1880), pisarz i poeta, urzędnik państwowy, sekretarz misji 
specjalnej rp do republik Kaukazu południowego.
4 Wiktor białobrzeski, członek misji specjalnej na Kaukaz poludniowy, p.o. konsula  
w tbilisi (od kwietnia 1920).
5 prawdopodobnie: kpt. Kazimierz rawicz-Kolasiński, dr nauk medycznych.
6 emil stanisław rappaport (1877-1965), prawnik, sędzia sądu Obywatelskiego  
(od 1915), referent prawa karnego w departamencie sprawiedliwości tymczasowej rady 
stanu (1917), sędzia sądu Apelacyjnego (od 1917), habilitacja na Uniwersytecie lwow-
skim (1917), sędzia sądu najwyższego (od 1919), ochotnik w Wojsku polskim (1920). 
[W cytowanym art. m. mądzika: „edmund rappaport”]. 

7.
1920 maj 25, Warszawa – pismo naczelnego nadzwyczajnego Komisarza  
ds. Walki z epidemiami prof. emila Godlewskiego do Zarządu pCK w sprawie 
aresztowanych członków misji specjalnej rp na Kaukaz południowy. 

Nr 6035
 Uprzejmie proszę o nadanie z Czerwonego Krzyża następującej depeszy ra-
diotelegraficznej:
 „dowiedzieliśmy się o aresztowaniu w baku przez władze sowieckie pol-
skiego posła Filipowicza i 3 innych członków misji specjalnej rzeczpospolitej 
polskiej do republik Kaukazu południowego (Kolosińskiego1, szurgoszew-
skiego2 i bondego) i wywiezieniu aresztowanych do rosji. prosimy Czerwony 
Krzyż o wskazanie nam miejsca ich pobytu i wzięcia ich w opiekę”. 

 naczelny Komisarz do spraw Walki z epidemiami
 ppłk. lekarz [emil] Godlewski
Kopia, maszynopis
Centralne Archiwum Wojskowe, Komisarz rządowy ds. pCK, sygn. i.305.5.37,  k. 1881.
1 tak w dokumencie; winno być „Kolasińskiego”.
2 tak w dokumencie; winno być „smogorzewskiego”. 

8.

1920 maj 25, Warszawa. – pismo Komisarza rządowego ds. pCK Władysława 
tyszkiewicza w sprawie aresztowanych członków misji specjalnej rp na Kau-
kaz południowy. 

do Komisji polskiego towarzystwa Czerwonego Krzyża 
do spraw Wymiany Jeńców Cywilnych i Zakładników
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 przesyłam przy niniejszym (na odwrocie) pismo nacz[elnego] nadzwyczaj-
nego Komisariatu  do spraw Walki z epidemiami z dnia 22-go maja b.r. nr 6168 
w sprawie aresztowanych członków misji specjalnej rzeczypospolitej polskiej 
do republik Kaukazu południowego1, z prośbą o przychylne załatwienie.

 Komisarz rządowy Władysław tyszkiewicz
 szef biura henryk potocki2

Oryginał, maszynopis
Centralne Archiwum Wojskowe, Komisarz rządowy ds. pCK, sygn. i.305.5.37, k. 2152. 
1 Zob. dok. 6. 
2 henryk potocki (1868-1958), ziemianin, konserwatywny polityk i działacz społeczny, 
członek stronnictwa polityki realnej (prezes od października 1917), deputowany do ii 
dumy państwowej z Guberni Kieleckiej, członek rady stanu (od kwietnia 1918), członek 
Zarządu Głównego stronnictwa prawicy narodowej (od lutego 1920), aktywista pCK. 

9.

1920 maj 27, Warszawa – pismo Komisarza rządowego ds. pCK Władysława 
tyszkiewicza w sprawie aresztowanych członków misji specjalnej rp na Kau-
kaz południowy. 

do Komisji polskiego towarzystwa Czerwonego Krzyża 
do spraw Zakładników i Jeńców Cywilnych

 przesyłam przy niniejszym pismo naczelnego Komisarza do spraw Walki 
z epidemiami z dnia 25/V b.r. nr 6035 w sprawie podania radiodepeszy do so-
wieckiego Czerwonego Krzyża wraz z załączonym podaniem p. Wandy Filipo-
wicz, wiedząc o niemożności załatwienia powyższej sprawy w drodze wska-
zanej przez naczelnego Komisarza, proszę o zarządzenie w drodze uznanej za 
możliwą.
 Komisarz rządowy Władysław tyszkiewicz     
 szef biura henryk potocki
Oryginał, maszynopis
Centralne Archiwum Wojskowe, Komisarz rządowy de pCK, sygn. i.305.5.37,  k. 2193. 

10.

1920 czerwiec 10, Warszawa – projekt radiodepeszy do rosyjskiego Czerwone-
go Krzyża o pomoc dla aresztowanych członków misji specjalnej rp na Kaukaz 
południowy wraz z pismem kierującym go do wiadomości Komisarza rządowe-
go ds. pCK Władysława tyszkiewicza .

Projekt radiodepeszy
moskwa
rosyjskie towarzystwo Czerwonego Krzyża
 dziesiątego czerwca stop Uzupełniając radiodepeszę moją z dnia piętnastego 
i dziewiętnastego maja proszę włączyć do najbliższego transportu wywiezio-
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nych z Kijowa zakładników […] wywiezionych z baku na Kaukazie w charak-
terze zakładników członków misji polskiej dwukropek tytusa Filipowicza, Zyg-
munta smogorzewskiego, Władysława de bondy i lekarza Kazimierza rawicz 
Kolasińskiego stop ponieważ zakładnicy nie posiadają środków materialnych, 
przeto upraszamy rosyjskie towarzystwo Czerwonego Krzyża o wypłacenie im 
na pomoc doraźną w walucie sowieckiej drugą zapomogę po dziesięć tysięcy 
rubli na osobę na rachunek polskiego towarzystwa Czerwonego Krzyża, który 
to zaciągnięty na powyższy cel dług ureguluję przy pierwszej sposobności.
 przewodniczący Komisji polskiego towarzystwa Czerwonego Krzyża
 do spraw wykonania umów o zakładnikach i jeńcach cywilnych 
 edward Zaleski1

[verso:] 
polskie towarzystwo Czerwonego Krzyża
Komisja ds. Zakładników i Jeńców Cywilnych
Nr 465

do pana Komisarza rządowego do spraw Czerwonego Krzyża
w miejscu, mazowiecka 8

 powyższy projekt radiodepeszy w sprawach wymiany z Kijowa zakładników 
polskich przedłożony dziś ministerstwu spraw Zagranicznych
 przedstawiciel Komisji por. [t. Kamecki ?]
Oryginał, maszynopis
Centralne Archiwum Wojskowe, Komisarz rządowy ds. pCK, sygn. i.305.5.37. 
1 edward Antoni Zaleski, działacz społeczny, przedstawiciel pCK w tajnych rokowaniach 
z Julianem marchlewskim w białowieży i mikaszewiczach (1919), członek władz pCK. 

11.
1920 czerwiec 26, praha – depesza chargé d’affaires poselstwa rp w Czechosło-
wacji Alfreda Wysockiego1 do ministerstwa spraw Zagranicznych rp w sprawie 
aresztowania tytusa Filipowicza.
nr 37. Otrzymano dnia 29/6 1920 godz. 10
Odpis: naczelne dowództwo Wojsk polskich
 Adiutantura Generalna Warszawa

teleGrAm sZyFrOWy
 Konsul  tutejszy gruziński2 donosi, że rząd Azerbejdżanu przyjął warunki po-
koju, postawione przez Gruzję i postanowił wypuścić Filipowicza i towarzyszy. 
Kopia, maszynopis
Archiwum instytutu Józefa piłsudskiego w Ameryce, zesp. 2: Adiutantura Generalna na-
czelnego Wodza, t. 701/2/25, k. 21. 
1 Alfred Wysocki (1873-1959), prawnik i dyplomata, dziennikarz „Gazety lwowskiej”, 
w służbie dyplomatycznej Austro-Węgier (od 1900), chargé d’affaires poselstwa rp  
w Pradze.
2 brak informacji.  
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12.
1920 lipiec 10, Konstantynopol – depesza posła rp w stambule Witolda Jodko-
-Narkiewicza1 do ministerstwa spraw Zagranicznych rp w sprawie aresztowa-
nia tytusa Filipowicza.
nr 43. Otrzymano dn. 12/Vii-30 godz. 17
Odpis: naczelne dowództwo Wojsk polskich Adiutantura Generalna Warszawa

teleGrAm sZyFrOWy
 przedstawiciele Gruzji2 i Francji3 donieśli, że Filipowicz [jest] trzymany, ale 
nie w więzieniu, lecz willi nobel4. tekst oficjalnego żądania gruzińskiego otrzy-
małem.
Kopia, maszynopis
Archiwum instytutu Józefa piłsudskiego w Ameryce, zesp. 2: Adiutantura Generalna na-
czelnego Wodza, t. 701/2/25, k. 381. 
1 Witold Jodko-narkiewicz (1864-1924), publicysta, polityk i dyplomata, dyrektor depar-
tamentu politycznego ministerstwa spraw Zagranicznych rp (1919-1920), poseł rp przy 
Wysokiej porcie Osmańskiej w stambule (1920-1921). 
2 Grigol rtskhiladze (1876-1934),  prawnik, publicysta i dyplomata.
3 prawdopodobnie gen. henri Joseph eugène Gouraud (1867-1946), Wysoki Komisarz 
Francji ds. lewantu.
4 Willa petrolea, zbudowana w baku przez braci nobel w końcu XiX w. rodzinna rezy-
dencja noblów do nacjonalizacji (1920).Współcześnie muzeum rodziny nobel. 

13.
1920 sierpień 21, tbilisi – Wyciąg z raportu konsula rp w tbilisi  Wiktora bia-
łobrzeskiego na temat sytuacji w rosji.
15/iX.20. msZ

ROSJA
 p. Filipowicz, de bondy i Kolasiński na żądanie sowietów moskiewskich  
zostali wywiezieni do moskwy, ograbieni z wszystkiego i z szyfru msZ. 
Oryginał, maszynopis
Archiwum instytutu Józefa piłsudskiego w Ameryce, zesp. 2: Adiutantura Generalna  
naczelnego Wodza, t. 701/2/27, k. 307. 

14.
1920 wrzesień 10, Warszawa – depesza stanisława podgórskiego1 do minister-
stwa spraw Zagranicznych rp w sprawie polskiego przedstawiciela w tbilisi. 
s[ekcja] iii,  nr 1631
Za pośrednictwem misji Gruzińskiej, dnia 10 września
Otrzymane dnia 25 października 1920 nr 66
teleGrAm sZyFrOWy
 telegram konsula białobrzeskiego. przybył Ostrowski2 i nie mając manda-
tu od ministerstwa spraw Zagranicznych twierdzi, że ma być naznaczony na-
stępcą Filipowicza. rząd gruziński poufnie mię zapytał, w jakiej roli przyjechał 
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Ostrowski. O czym telegrafował do ministerstwa spraw Zagranicznych. rząd 
Gruziński zakomunikował mi tajemnie, że nie zgodzi się na nominację Ostrow-
skiego wobec jego uprzedniej działalności, co polecił swemu przedstawicielowi 
Eristawi3 wyjeżdżającemu do Warszawy przedstawić ministerstwu spraw Za-
granicznych. Znajduję najwłaściwszym nominację podgórskiego używającego 
tu najlepszej opinii, zastępującym czasowo Filipowicza. podpis białobrzeski.
 potwierdzając opinię rządu gruzińskiego o Ostrowskim znajduję najodpo-
wiedniejszym pełnienie w dalszym ciągu obowiązków zastępcy Filipowicza 
przez konsula białobrzeskiego, na co on ma prawo z urzędu i na co swą działal-
nością najzupełniej zasłużył.
[wpłynęło:]
naczelne dowództwo Wojsk polskich. Adiutantura Generalna. l.dz. 5494/2 dn. 10/Xi 
1920
Kopia, maszynopis
Archiwum instytutu Józefa piłsudskiego w Ameryce, zesp. 2: Adiutantura Generalna  
naczelnego Wodza, t. 701/2/30, k. 276. 
1 stanisław podgórski – być może malarz stanisław podgórski (1882-1964), absolwent 
Akademii sztuk pięknych w Krakowie, w czasie wojny światowej deportowany za Ural.
2 Wacław Ostrowski (1876-1928), członek polskiej rady Okręgowej na Kaukazie (1917-
1919), mąż zaufania rady regencyjnej w tbilisi (od sierpnia 1918), szef przedstawiciel-
stwa rp na Kaukazie (od października 1918).
3 Georgi sidamon eristawi (1865-1953), książę, prawnik i dyplomata, mecenas sztuki, 
prezes suchumskiego sądu Okręgowego (1917-1918), przedstawiciel państw zakauka-
skich w Warszawie (1918-1920), szef misji dyplomatycznej republiki Gruzji w Warsza-
wie (od marca 1920), członek Związku Adwokatów rosyjskich we Francji (od 1921). 

15.
1920 wrzesień 15, Konstantynopol – depesza sekretarza poselstwa rp w Kon-
stantynopolu Zygmunta Kingslanda1 do ministerstwa spraw Zagranicznych rp 
w sprawie sytuacji w polskim przedstawicielstwie w Gruzji.
nr 62. Otrzymano dn. 16/iX – 20 r. g. 9. 
Odpis: naczelne dowództwo Wojsk polskich
            Adiutantura Generalna Warszawa

teleGrAm sZyFrOWy
 `Ostrowski z tyflisu telegrafuje: przybyłem 4 września do Gruzji. W spra-
wach naszej misji wielki nieporządek, wobec nieodpowiedniego kierowania  
takowej. Jest tu konsul białobrzeski i dwaj urzędnicy biura. Ci ostatni absolutnie 
zbyteczni. proszę o jak najszybsze telegraficzne przesłanie przez Konstantyno-
pol mandatu z potwierdzeniem najbliższą pocztą …….x/ pieniędzy nie ma, mnie 
niezwłoczny awans niezbędny. położenie obecne niezmiernej wagi, musi być 
szybko wyzyskane.
x/ dwóch grup słów brak.
[wpłynęło:]
naczelne dowództwo Wojsk polskich. Adiutantura Generalna. l.dz. 5049/2 dn. 20/iX 
1920
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Kopia, maszynopis
Archiwum instytutu Józefa piłsudskiego w Ameryce, zesp. 2: Adiutantura Generalna na-
czelnego Wodza, t. 701/2/28, k. 344.
1 Zygmunt Kingsland, sekretarz ii klasy poselstwa rp w Konstantynopolu (w odpisie 
przekręcone nazwisko polskiego dyplomaty: Klingeland).

16.
1920 listopad 3, [b.m.w.] – list Wandy Krahelskiej do naczelnika państwa Józe-
fa piłsudskiego w sprawie męża tytusa Filipowicza 
Czcigodny panie!
 W kwietniu b.r. aresztowany został przez bolszewików, w baku, mąż mój 
tytus Filipowicz, wraz z trzema innymi członkami „misji specjalnej rzecz-
pospolitej pol[skiej] do republik Kaukazu południowego”. przez długi czas,  
w skutek stanu wojennego z rosją, nic nie można było zrobić celem wydobycia 
aresztowanych z niewoli.
 Obecnie jednak sytuacja się zmieniła i sądzę, że przy odpowiednim nacisku 
ze strony naszego ministerstwa spraw Zagranicznych, nastąpiłoby niezawodnie 
uwolnienie.
 pomimo jednak wielokrotnych moich próśb, pomimo wielokrotnej  
interwencji przez daszyńskiego1, ministerstwo zdobywa się co najwyżej na 
przesłaniu w tej sprawie jakiegoś polecenia z Wydziału do Wydziału, we 
własnym gmachu, lub na projekt jakiejś interwencji, którego się nie wyko-
rzystuje.
 Wystarczy powiedzieć, że gdy „Czerwony Krzyż” układał pierwsze listy 
jeńców dla wymiany2, min[isterstwo] spr[aw] zagr[anicznych] nie zgłosiło 
nazwisk Filipowicza i pozostałych członków misji, a po mojej interwencji, 
pomieściło tych ludzi na 18 miejscu swej listy. Wówczas interweniowałam po 
raz drugi. prośbę tytusa, który pisał prosząc by ich przydzielono w jakiejkol-
wiek roli do delegacji pokojowej, gdyż to jest najpewniejsza droga uwolnienia, 
uznano na miodowej3 za niewykonalną i.t.d. 
 W tej sytuacji, po głębokim i długim namyśle, zdecydowałam się zwrócić 
do Czcigodnego pana. Wiem ile dziś jest spraw ważniejszych, jak ta jest bła-
ha. Jestem jednak wobec msZ bezradną i wyczerpałam wszelkie inne drogi 
ratunku. Czuję zaś, że wobec warunków w moskwie idzie o życie tych ludzi  
i dlatego mimo przykrości zajmowania tym czasu, proszę gorąco o pomoc4. 
                                                                 Ze czcią. Wanda Krahelska

Oryginał, rękopis
Archiwum instytutu Józefa piłsudskiego w Ameryce, Adiutantura Generalna naczelnego 
Wodza, t. 701/1/32, k. 50-52.
Kopia, rękopis
Archiwum instytutu Józefa piłsudskiego w londynie, zesp. „Józef piłsudski”, t. 709/1/8, 
s. 55-57.
1 ignacy daszyński (1866-1936), działacz pps, premier tymvczasowego rządu ludowe-
go rp w lublinie, wicepremier w rządzie Obrony narodowej (1920-1921). 
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2 szerzej na temat wymiany zob. Wymiana więźniów politycznych pomiędzy II Rze-
cząpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym. Dokumenty i materiały, oprac.  
W. materski, Warszawa 2000.
3 Ówczesna siedziba ministerstwa sprawa Zagranicznych rp (pałac Kronenberga) – do 
przeniesienia w 1922 r. na ul. Wierzbową (pałac brühla). 
4 Z prośbą w tej sprawie zwróciła się Wanda Krahelska także do lenina, którego znała 
z okresu jego pobytu w Galicji. Zob. l. dubacki, Kontakty Lenina z Polakami, „dzieje 
najnowsze”, 1970, nr 2.

17.
1920 listopad 25, Warszawa – Fragment noty ministra spraw zagranicznych rp 
eustachego sapiehy1 do rządu rsFrr w sprawie przebiegu rokowań pokojo-
wych w rydze.
 Od chwili ponownego nawiązania rokowań pokojowych2 w rydze delegacja 
rządu sowieckiego stosuje taktykę, która pomyślny przebieg rokowań poważnie 
utrudnia […] nie mogę nie wyrazić głębokiego zdumienia z powodu stanowi-
ska zajętego przez delegację rządu sowieckiego w sprawie zwrotu zakładników  
i wymiany jeńców, które przeczy wszelkim powszechnie uznanym zasadom hu-
manitarnym. rząd polski protestuje szczególnie przeciwko jaskrawo bezprawne-
mu zatrzymywaniu członków misji p. Filipowicza.
druk
„monitor polski”, nr 269, 26 Xi 1920. 
1 eustachy sapiecha (1881-1963), minister spraw zagranicznych w rządach Władysława 
Grabskiego i Wincentego Witosa (czerwiec 1920 – maj 1921).
2 pierwsza faza rokowań toczyła się w mińsku w sierpniu 1920 r. 

18.
1920 grudzień 11, ryga – Fragment raportu nr 9 przewodniczącego rosyjsko-
-ukraińskiej delegacji na rokowania pokojowe z polską Adolfa ioffe1 o następ-
stwach uwolnienia tytusa Filipowicza.
Komisarz ludowy spraw zagranicznych G.W. Cziczerin2

przewodniczący rady Komisarzy ludowych W.i. lenin3

przewodniczący rewolucyjnej rady Wojskowej l.d. trocki4

KC RKP N.N. Kriestinski5

przewodniczący rady Komisarzy ludowych Ukrainy Ch.G. rakowski6

 szanowni towarzysze,
 bardzo jestem wdzięczny za zwolnienie Filipowicza, jako że z przyczyn, 
o których już informowałem w swoich telegramach i raportach, jestem prze-
konany, że to bardzo dobry krok, który mieć będzie nader pozytywne następ-
stwa. 
 niestety, i tym razem nie obeszło się bez zwyczajnych dla nas, a całko-
wicie niepotrzebnych nieporozumień. O wyjeździe Filipowicza [z moskwy] 
poinformowano nas telegramem, w którym wymieniono ogólnie wszystkich 
jadących do rygi, tak że my wątpiliśmy nawet, czy to ten Filipowicz, pod-
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czas gdy należało poinformować o nim oddzielnie, nadając temu zwolnieniu 
określony sens polityczny. na moje pytanie, o jakim Filipowiczu jest mowa, 
odpowiedziano, że jedzie ten sam, o którego upominałem się, ale ani słowem 
nie napomknięto, że powinniśmy za niego otrzymać dwóch naszych towa-
rzyszy z polski. po tym, jak ja – całkowicie zgodnie z moim planem, który 
Wam wcześniej sygnalizowałem – oświadczyłem dąbskiemu7, że Filipowicz 
jest na wolności i napomknąłem, że to nastąpiło w charakterze osobistej dlań 
przysługi, przychodzi telegram od Jakubowicza8, że za Filipowicza należy 
domagać się dwóch komunistów polskich. początkowo jeszcze można to 
było zrobić, ale po wyżej wspomnianym moim liście do dąbskiego, oczywi-
ście stało się to niemożliwe. nie wspominam już o tym, że jak Filipowicz już 
jest w rydze, to my w ogóle niczego nie możemy się zań domagać. na dwor-
cu też miała miejsce niezręczność; polacy witali Filipowicza, a kurier, który 
go przywiózł oświadczył, że  on go nie wyda, jako że otrzymał w nKid9 
polecenie dostarczyć go do dyspozycji towarzysza ioffe. Czyżby w narko-
minotdiele byli jeszcze pracownicy, którzy nie wiedzą, że ryga przestała 
wchodzić w skład rosji, i nie rozumieją, że każdy świadek tej sceny mógłby 
zawezwać posterunkowego z prośbą o aresztowanie obywatela rosyjskiego, 
który pozwala sobie ograniczać na terytorium Łotwy swobodę innej osoby. 
W dodatku nie będącej obywatelem rosyjskim. 
 Jak by to nie było, w każdym razie zwolnienie Filipowicza jeszcze wzmacnia 
naszą pozycję.

Oryginał, maszynopis
rossijskij gosudarstwiennyj archiw socyalno-politiczeskoj istorii, f. 5, op. 1, d. 2003, 
l. 28-29; opublikowano: Polsko-sowietskaja wojna 1919-1920. (Ranieje nie opubliko-
wannyje dokumienty i matieriały), sost. i.i. Kostiuszko, cz. ii, moskwa 1994, dok. 215,  
s. 148-149.
1 Adolf ioffe (1883-1927), dyplomata, przewodniczący delegacji rosyjsko-ukraińskiej na 
ryskie rokowania pokojowe.
2 Georgij Cziczerin (1872-1936), komisarz ludowy spraw zagranicznych rsFrr  
(maj 1918 – lipiec 1930). 
3 Władimir lenin (1870-1924), przewodniczący rady Komisarzy ludowych rsFrr  
(listopad 1917 – styczeń 1924).
4 lew trocki (1879-1940), przewodniczący rewolucyjnej rady Wojskowej (wrzesień 
1918 – styczeń 1925).
5 nikołaj Kriestinski (1883-1938), członek biura politycznego KC rKp(b) (marzec 1919 
– marzec 1921).
6 Christian rakowski (1873-1941), przewodniczący rady Komisarzy ludowych Ukraiń-
skiej srr (luty 1920 – lipiec 1923). 
7 Jan dąbski (1880-1931), wiceminister spraw zagranicznych (marzec 1920 – maj 1921), 
przewodniczący delegacji rp na ryskie rokowania pokojowe, 
8 ignatij Jakubowicz (ur. 1881), naczelnik Wydziału europy Środkowej Komisariatu  
ludowego spraw Zagranicznych rsFrr (1918-1922). 
9 nKid (narodnyj Komissariat inostrannych dieł; narkomindieł, narkominotdieł) –  
Komisariat ludowy spraw Zagranicznych rsFrr. 

WOJCIECh  mATERSKI



153

19.
1921 luty 18/21, Warszawa – Oddział ii sztabu Generalnego Wojska polskiego 
do Adiutantury Generalnej naczelnego Wodza w sprawie tytusa Filipowicza.
naczelne dowództwo Wp (sztab Generalny)
Oddział ii informacyjny ew/ref. 7335/ii
poczta polowa 21 luty 1921 

ADIUTANTURA GENERALNA
przesyła się do wiadomości odpis szyfrowej radio-depeszy eksperta wojskowe-
go na Konf[erencję] pok[ojową] w rydze nr. 622 z dn. 18/ii.21 r. w sprawie 
zwolnienia reszty misji Filipowicza z niewoli bolszewickiej.
 W/z szefa Oddziału ii mjr szt. gen. przeździecki1 
Załącznik:
tajne. Otrzymują: 1. Adj. Gen; 2. msWojsk. Oddz. ii; 3. msZagr.

rAdiO-depesZA
z rygi do Warszawy do naczelnego dowództwa W.p.

 dąbski w rozmowie z Joffem obiecał przepuścić do Włoch misję Worowskie-
go2. Za aprobatą eksperta wojskowego ppłk habicht3 zaproponował dąbskiemu 
zażądanie uprzedniego zwolnienia reszty misji Filipowicza. dąbski odmówił 
stworzenia iunctim, wobec tego ppłk habicht za wiedzą dąbskiego zakomuni-
kował sekretarzowi delegacji rosyjskiej lorencowi4, że przyzwoitość nakazuje 
rosji wypuszczenie reszty misji Filipowicza, chociaż przewodniczący polskiej 
delegacji nie postawił tego za warunek przepuszczenia misji Worowskiego. 
sprawa w toku.
 matuszewski5 Nr. 622 z 18/II-21 r.
Odpisy uwierzytelnione, maszynopisy
Archiwum instytutu Józefa piłsudskiego w Ameryce, zesp. 2: Adiutantura Generalna  
naczelnego Wodza, t. 701/2/35, k. 70-71.
1 Alojzy przeździecki, zastępca szefa polskiej misji wojskowej gen. Aleksandra Karnic-
kiego do gen. Antona denikina (wrzesień-październik 1919), szef sekcji w i Oddziale 
naczelnego dowództwa Wp.
2 Wacław Worowski (1871-1923), dyplomata, pełnomocny przedstawiciel rsFrr  
w szwecji (1918-1919) i we Włoszech (1921). 
3 Kazimierz marian habicht (1868-1943), oficer służby medycznej, członek Komisji  
rozjemczej w mińsku (od listopada 1920) i delegacji rp na ryskie rokowania pokojowe.  
4 iwan lorenz (1890-1941), prawnik i dyplomata, sekretarz delegacji sowieckich na  
rozmowy pokojowe z litwą, Łotwą, Finlandią i polską. 
5 ignacy matuszewski (1891-1946), wojskowy, polityk i dyplomata, szef Oddziału ii  
naczelnego dowództwa Wp (od lipca 1920). 

20.
1921 kwiecień 14, ryga – pismo poselstwa rp na Łotwie do sowieckiego przed-
stawiciela pełnomocnego w rydze Jakuba haneckiego1 w sprawie wymiany  
tytusa Filipowicza.

pOŁUdniOWOKAUKAsKA  misJA  tytUsA  FilipOWiCZA



154

 potwierdzam otrzymanie Waszej noty z 13 b.m. w sprawie uwolnienia i wy-
syłki do rosji p.p. szostaka i radkiewicza2.
 Wraz z tym przypominając rozmowę z p. posłem 12 b.m. pokornie proszę 
o poinformowanie poselstwa rp w rydze kiedy będą wysłani do polski biskup 
Łoziński3, a także członkowie misji Filipowicza i Zielińskiego4, uwolnienie któ-
rych, zgodnie z oświadczeniem pana posła, nie może natykać się na żadne prze-
szkody ze strony władz sowieckich5.
 W imieniu posła rp w rydze i.Waliński6

Oryginał, maszynopis
Archiw wnieszniej politiki rossijskoj Fiedieracyi, f. 0122, op. 4, por. 6, p. 6, l. 9.
1 Jakub hanecki właśc. Fürstenberg (1879-1937), wiceprzewodniczący polrewkomu 
(1920), członek delegacji sowieckiej na rokowania pokojowe z polską w rydze. 
2 Anna szostak i stanisław radkiewicz – aktywiści Komunistycznej partii robotniczej 
Polski. Por. Wymiana więźniów politycznych, dok. 27, s. 47.
3 Zygmunt Łoziński (1870-1932), duchowny rzymsko-katolicki, członek rady polskiej 
Ziemi mińskiej (1920), biskup diecezji mińskiej (1917-1925).
4 prawdopodobnie Józef Zieliński, ostatecznie wydany polsce drogą wymiany personalnej 
jesienią 1923 r. – por. Wymiana więźniów politycznych, dok. 71, s. 136 (Wykaz, poz. 314).
5 Członkowie polskiej misji Wojskowej zostali umieszczeni na liście „29” wymiany per-
sonalnej, przedstawionej stronie sowieckiej w lutym 1921 r. por. W. materski, , s. 95-96
6 brak informacji. 

21.
[po: 1921 grudzień 13], Warszawa – Fragment listu członka Komitetu Centralne-
go Kprp henryka lauera1 do przedstawiciela Kprp przy Kominternie edwarda 
próchniaka2 w sprawie wymiany więźniów.
 Wymiana ma mieć charakter polityczny (między władzami politycznymi), 
a nie charakter prywatnego handlu między defensywą3 i czerezwyczajką4 […] 
Żądamy kategorycznie, abyście u właściwej władzy wywarli maksymalnego 
nacisku dla przyspieszenia wymiany […] mam nadzieję, że Vera5 się tymi rze-
czami zajmie w tym duchu właśnie. nie przez ustępstwa, przez wypuszczanie 
Filipowiczów i Czumów6 możemy coś osiągnąć. 
Oryginał, rękopis
Archiwum Akt nowych, Komunistyczna partia polski, mikr. 1174, k. 102-104 (2-4).
1 henryk Gustaw lauer (1890-1937), matematyk, członek Komitetu Centralnego Kprp 
(1920-1922), delegat na iii Kongres Kominternu. 
2 edward próchniak (1888-1937), członek tymczasowego Komitetu rewolucyjnego pol-
ski (1920), nast. w moskwie. 
3 polski kontrwywiad.
4 nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i sabotażem (CzeKa) – sowiecka 
policja polityczna. 
5 maria Koszutska ps. Vera (1876-1939), współzałożycielka Kprp, przedstawicielka par-
tii przy Komitecie Wykonawczym Kominternu w moskwie. 
6 Walerian Czuma (1890-1962), płk, dowódca V dywizji strzelców polskich na syberii, 
więziony przez władze sowieckie (od stycznia 1920). 
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22.
1921 grudzień 23-28, moskwa – Fragment rocznego sprawozdania Komisariatu 
ludowego spraw Zagranicznych rsFrr dla iX Ogólnorosyjskiego Zjazdu rad 
dotyczący wymiany przedstawicieli dyplomatycznych z polską. 
 narkomindieł1 w telegramie z 25 maja zwrócił się do ministra spraw zagra-
nicznych sapiehy z prośbą o wydanie niezbędnych poleceń w celu przyjęcia 
w Warszawie t. Karachana2, wyznaczonego przez nas jako przedstawiciel peł-
nomocny, i zawiadomił o jego zamiarze przyjazdu do Warszawy w początkach 
lipca. Ze swej strony rząd rosyjski zaakceptował proponowaną kandydaturę 
przedstawiciela polskiego p. darowskiego3; jednakże 4 czerwca p. dąbski w te-
legramie do narkomindiełu odpowiedział, że wznowienie stosunków dyploma-
tycznych i wymiana poselstwami może mieć miejsce dopiero za kilka tygodni. 
6 czerwca przedstawiciel polski w rydze4 oświadczył, że p. darowski nie po-
jedzie do moskwy, jako że został mianowany ministrem pracy. 10 czerwca ten-
że oświadczył, że rząd polski chciałby jako przedstawiciela w rosji wyznaczyć  
p. tytusa Filipowicza. 14 czerwca rząd rosyjski zakomunikował poprzez rygę  
o swojej zgodzie przyjęcia kandydatury p. Filipowicza. Jednakże minęło jeszcze 
półtora miesiąca zanim nastąpiło wznowienie stosunków. 
Druk
Godowyj otczot NKID IX Sjezdu Sowietow. (1920-1921), moskwa 1921; Dokumienty 
wnieszniej politiki SSSR, t. iV, Aneks dok. 5, s. 697-698.
1 Komisariat ludowy spraw Zagranicznych rsFrr (narodnyj Komissariat po inostran-
nym diełam).
2 lew Karachan właśc. lewon Karachanian (1889-1937), prawnik i dyplomata, pełno-
mocny przedstawiciel rsFrr w Warszawie (wrzesień 1921 – listopad 1922).
3 ludwik darowski (1881-1948), polityk i działacz państwowy, minister pracy i opieki 
społecznej (maj 1921 – wrzesień 1923). 
4 bronisław bouffałł (1867-1949, prawnik i dyplomata, delegat misji rp w rydze (wrze-
sień 1919 – sierpień 1920). 

23.
1922 październik 9, Warszawa – Fragment Aide mémoire referenta ministerstwa 
spraw Zagranicznych rp Władysława de bondy w kwestii tatarów Krymskich.
 Generał sulkiewicz1 był w Azerbejdżanie jednym z tych, którzy najbar-
dziej popierali ideę sojuszu młodych muzułmańskich republik z polską. On to,  
w imieniu rządu azerbejdżańskiego, spotkał misję polską na dworcu w baku 
serdeczną przemową powitalną w języku polskim. On był nierozłącznym  
towarzyszem misji polskiej przez 3 lata2 jej pobytu w baku do chwili uwię-
zienia jej, a i w więzieniu nie bał się nikogo i niczego i jako człowiek znany 
ze swej prawości i mocnych zasad, stale starał się być razem i przez swe mu-
zułmańskie związkiz miastem okazywać jej wszelką, jaka tylko mógł, pomoc. 
należy przypomnieć, że przy pierwszej wizycie misji polskiej u prezydenta 
republiki Azerbejdżanu3, ministra spraw Zagranicznych4 i ministra spraw 
Wojskowych5 zwrócili się oni wszyscy trzej do p. Filipowicza z prośbą o jak 
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najszybsze wysłanie z polski oficerów-instruktorów do Azerbejdżanu „dla 
wlania weń” – jak mówili – „bohaterskiego ducha wielkiej, walecznej Armii 
polskiej”
Oryginał, maszynopis
Archiwum Akt nowych, Attachatés wojskowi 1918-1939, sygn. A-ii/33; opublikowano: 
II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego, oprac. p. libera, seria „Wojskowe teki 
Archiwalne”, t. 4, Warszawa 2013, s. 89.
1 maciej (matwiej) sulejman sulkiewicz (1865-1920), tatar litewski, premier rządu 
Krymskiej republiki ludowej (czerwiec-listopad 1918), szef sztabu armii demokratycz-
nej republiki Azerbejdżan (grudzień 1918 – kwiecień 1920). 
2 Winno być „trzy dni” (25-28 kwietnia).        
3 Alimardan topczubaszow (1863-1934), deputowany do 1 dumy państwowej, przedsta-
wiciel dyplomatyczny demokratycznej republiki Azerbejdżan w Armenii, Gruzji i turcji 
(maj-grudzień 1918),  przewodniczący parlamentu (prezydent) drA (grudzień 1918 – 
kwiecień 1920).
4 Fatali Chan Chojski (1875-1920), prawnik, liberalny polityk, premier (maj 1918 – kwie-
cień 1919), minister spraw wewnętrznych (maj-czerwiec 1918), minister wojny (listopad-
-grudzień 1918), minister spraw zagranicznych (grudzień 1918 – marzec 1919; grudzień 
1919 – kwiecień 1920). 
5 samad bej mehmandarow (1856-1931), wojskowy, bohater obrony bazy morskiej port 
Artur (1905), generał artylerii (1915), minister wojny (grudzień 1918 – kwiecień 1920). 

24.
1938, Warszawa – Fragment elaboratu ekspozytury 2. Oddziału ii sztabu Głów-
nego Wojska polskiego dla generalnego inspektora sił Zbrojnych marszałka 
edwarda rydza-Śmigłego1 na temat ruchu prometejskiego.
 W lutym 1920 roku została wyznaczona do państw Kaukazu południowego 
specjalna misja polityczna polska z tytusem Filipowiczem na czele do państw 
Kaukazu południowego, tj. do Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii. Celem jej było 
nawiązanie najściślejszej współpracy politycznej z tymi państwami. Wkrótce po 
przyjeździe misji do tyflisu w kwietniu 1920 roku opracowany został projekt 
sojuszu wojskowego z Gruzją. przewidziana była pomoc ze strony polski w do-
starczeniu broni i amunicji oraz plan współdziałania operacyjnego. Gruzja pod-
jąć się miała rozszerzenia tej akcji i na Kaukaz północny. te same zamierzenia 
miała misja w stosunku do pozostałych państw południowego Kaukazu i w tym 
celu min. Filipowicz wyjechał do stolicy Azerbejdżanu baku, lecz tam wkrótce, 
18 iV 1920 roku2, wtargnęli bolszewicy i aresztowani członków misji. ten fakt 
przerwał pracę misji na Kaukazie.
Oryginał, maszynopis
rossijskij Gosudarstwiennyj Wojennyj Archiw, sygn. 461; opublikowano: II Rzeczpospo-
lita wobec ruchu prometejskiego, s. 479.
1 edward rydz-Śmigły (1886-1941), Generalny inspektor sił Zbrojnych (1935-1939). 
2 Winno być: 28 iV 1920 r. W wersji wstępnej elaboratu, opublikowanej przez stanisława 
Wrońskiego, data prawidłowa. por. „Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. studia  
i materiały”, t. iii, Warszawa 1968, s. 266.    
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imprisonment of tytus Filipowicz, the head of the polish 
mission to the southern Caucasus. 

in the light of the scarce Available information
 

 At the turn of 1919 and 1920, the polish eastern policy was largely created 
not by the ministry of Foreign Affairs, but by special military-diplomatic mis-
sions. One of them was the special mission of the republic of poland to the 
countries of the southern Caucasus. it was headed by a man marshal Józef pił-
sudski trusted. this man was his former associate from the polish socialist party, 
tytus Filipowicz.
 the special mission of the republic of poland to the republics of the south 
Caucasus had a significant place in the marshal piłsudski’s attempts to organize 
a coordinated defense of poland and its eastern neighbors against the bolshevik 
threat. the talks which took place in the capital of Georgia in April 1920 were 
successful - the military alliance act was signed. however, similar talks with the 
government of Azerbaijan which were conducted in baku were interrupted by the 
aggression of the red Army. Filipowicz and the members of the mission found 
themselves in a bolshevik prison - initially in baku and then in moscow.
 the ruthlessness of the bolsheviks, and their disregard for the matters of di-
plomacy aroused great concern about the fate of the arrested diplomats. A great 
crusade started: first, to determine what had happened to the members of the mis-
sion and then to release them. We know very little about the campaign, as well as 
about the activities of the mission in tbilisi and baku. the following documen-
tation is an attempt to gather the scarce information we do have. this text aims 
to initiate some wider research and to prompt further queries. this little-known 
episode of polish eastern policy is definitely worth remembering is it might be 
considered the genesis of the future promethean policy.
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W prZededniU niepOdleGŁOŚCi repUbliK 
pOŁUdniOWOKAUKAsKiCh. 

relACJe GrUZiŃsKO – OrmiAŃsKO – AZerbeJdŻAŃsKie 
Od mArCA 1917 r. dO mAJA 1918 r.

Paweł Olszewski
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim  

 rewolucja lutowa w piotrogrodzie zainicjowała ważne zmiany poli-
tyczne w całej rosji, które po przewrocie bolszewickim doprowadziły 
do powstania państw narodowych na kresach dawnego imperium ro-
manowych. taka sytuacja zaistniała także na Kaukazie południowym 
(Zakaukaziu), gdzie od schyłku maja 1918 r. do przełomu 1920 r. i 1921 
r. istniały trzy niepodległe państwa: Azerbejdżan, Armenia i Gruzja.  
Z kolei na ich powstanie wpłynęły przeobrażenia o charakterze poli-
tycznym, militarnym, gospodarczym i społecznym, które miały miej-
sce na Kaukazie południowym między wybuchem rewolucji lutowej 
w marca 1917 r. a rozwiązaniem Zakaukaskiej Federacyjnej republiki 
demokratycznej 26 maja 1918 r. W znacznym stopniu zmiany te były 
zdeterminowane poprzez  relacje w tym okresie między Gruzinami, 
Azerbejdżanami i Ormianami – trzema najliczniejszymi narodami Kau-
kazu południowego. dlatego analiza stosunków gruzińsko – ormiańsko 
– azerbejdżańskich w okresie od marca 1917 r. do schyłku maja 1918 r. 
jest zasadniczym tematem artykułu.
 Aby lepiej zrozumieć sytuację na Zakaukaziu po rewolucji lutowej 
należy przedstawić położenie regionu od początku i wojny światowej. 
przystąpienie turcji do wojny po stronie państw Centralnych i po-
wstanie frontu turecko – rosyjskiego na południe od Zakaukazia (tzw. 
„frontu kaukaskiego”) miało duży wpływ na sytuację wewnętrzną re-
gionu, który stał się bezpośrednim zapleczem tego frontu. rozpoczęcie  
w grudniu 1914 r. ofensywy przeciwko rosji przez wojska tureckie pod 
dowództwem envera paszy wynikało z dążenia turków do zajęcia Kau-
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kazu południowego. było to związane z ogromną rolą geostrategiczną 
Kaukazu jako pomostu lądowego między europą i Azją oraz znaczenia 
dla gospodarki światowej jego południowej części, kiedy w drugiej po-
łowie XiX w. odkryto duże zasoby ropy naftowej w Azerbejdżanie oraz 
rudy manganu w Gruzji1.
 przystąpienie turcji do wojny z rosją wynikało także z motywów ide-
ologicznych formułowanych przez przywódców młodotureckich, którzy 
wskazywali na możliwość realizacji w ten sposób postulatów ideologii 
panturkizmu. ideologia ta głosiła potrzebę zjednoczenia pod władzą tur-
ków i turcji narodów należących do tureckiej grupy etnicznej, zaliczając 
do niej także Azerbejdżan, zamieszkujących na Kaukazie południowym2.
 po krótkim okresie sukcesów ofensywy wojsk tureckich na froncie 
kaukaskim na przełomie 1914 r. i 1915 r. od 5 stycznia 1915 r. oddziały 
carskie przeszły do kontrofensywy, zajmując do września 1916 r. znacz-
ną część tureckiej Anatolii wschodniej3. sukcesy wojsk rosyjskich  
w walkach z turkami, a także masowe deportacje Ormian w Anatolii 
przez władze osmańskie w latach 1915 - 1916, które spowodowały ol-
brzymie straty ludnościowe, przyczyniły się do wzrostu antagonizmów 
między ludnością ormiańską i azerbejdżańską (oraz szerzej muzułmań-
ską) na Kaukazie południowym4. pochodziły one jeszcze z okresu re-
wolucji 1905 – 1907 r. w rosji, gdy na Kaukazie południowym wy-
buchł azerbejdżańsko – ormiański konflikt etniczny, który spowodował 
wiele ofiar wśród Azerbejdżan i Ormian5.
1 national Archives, Washington dC (College park md) (nA W), General records of the depart-
ment of state. record Group 59 (rG 59), records of the department of state relating to internal Affa-
irs of russia and soviet Union, 1910 – 1929 m316 (m316), roll 137, dok. 861.6363/4: From embassy 
london to secretary of state nr 9789 Annex: memorandum d. G a m b a s h i d z e, The Caucasian 
Petroleum Industry And Its Importance for Eastern Europe and Asia (Memorandum d. G a m b a s h i -
d z e), 28.08.1918 london, s. 8-10; National Republic of Georgia, Hearings before the Committee on 
Foreign Affairs House of Representatives, Washington 1926, s. 68, s. 145-148; m. m ą d z i k, Działal-
ność społeczno – kulturalna i polityczna Polaków w Gruzji na przełomie XIX i XX wieku, lublin 1987, 
s.16; W. m a t e r s k i, Georgia Rediviva. Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych 1918-
1921, Warszawa 1994, s. 13-18; p. O l s z e w s k i, Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 
1918 – 1921, piotrków trybunalski 2001, s. 11-14.
2 t. Ś w i ę t o c h o w s k i, Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym 
kraju, Warszawa 1998, s. 65-66.
3 Les Grandes Puissances, l’Empire Ottoman et les Arméniens dans les Archives Françaises (1914 
– 1918). Recueil de Documents, édité par A. Beylerian, paris 1983, s. 6-7; t. W i t u c h, Tureckie prze-
miany. Dzieje Turcji 1878 – 1923, Warszawa 1980, s. 226-232.
4 r. G. s u n y, Looking toward Ararat. Armenia in Modern History, bloomington and indianapolis 
1993, s. 109- 115; d. K o ł o d z i e j c z y k, Turcja, Warszawa 2000, s. 73-77; m. b. O r e n, Power, 
faith, and fantasy: America in the Middle East, 1776 to the present, new york, 2008, s. 329-338.
5 Archives du ministère des Affaires Étrangères, paris (mAe p), Correspondance politique et Com-
merciale 1897 – 1918 (CpC). nouvelle série, sous - série russe (russe), vol. 7, de Claine au ministère 
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 protureckie postawy wśród znacznej części ludności azerbejdżańskiej 
wynikały z podobieństw językowych, religijnych i kulturowych między 
Azerbejdżanami i turkami, którzy należeli do tej samej grupy językowej. 
ponadto były spowodowane bliskimi związkami zawiązanymi jeszcze u 
schyłku XiX w. między muzułmańską (azerbejdżańską) elitą intelektualną 
rosyjskiego Azerbejdżanu i działaczami tureckimi, zarówno młodoturka-
mi, jak i działaczami liberalnymi. pewna część działaczy azerbejdżańskich 
przez swoją działalność polityczną, ideologiczną i publicystyczną zarów-
no w rosji, jak i w turcji, przyczyniła się do stworzenia podstaw progra-
mowych i organizacyjnych ruchu młodotureckiego, który doprowadził do 
zmian demokratycznych i rewolucji młodotureckiej w 1908 r. w turcji6.
 Wrogość, a co najmniej niechęć części społeczności muzułmańskiej 
Azerbejdżanu rosyjskiego wobec władz carskich w trakcie rewolucji 1905 
- 1907 r. pogłębiło także przyjęcie proormiańskiej postawy przez władze 
rosyjskie po 1907 r. była ona szczególnie widoczna w działalności na-
miestnika (Wicekróla) Kaukazu księcia hilariona Woroncow – daszkowa. 
proormiańska postawa władz carskich uległa pogłębieniu w przededniu 
wybuchu i wojny światowej, gdy próbowano pozyskać Ormian rosyjskich 
i tureckich do carskich planów wprowadzenia autonomii dla Ormian tu-
reckich w Anatolii wschodniej (w tzw. „Armenii tureckiej”). W ten sposób 
rząd rosyjski chciał uzyskać możliwość ingerencji w wewnętrzne sprawy 
turcji pod pretekstem ochrony interesów Ormian tureckich7.
 proormiańska polityka petersburga spowodowała, że Ormianie na 
Zakaukaziu wspierali ofensywę wojsk carskich w Anatolii wschodniej 
w latach 1915 - 1916, tworząc oddziały ochotnicze, składające się także 
z Ormian – obywateli turcji, które walczyły po stronie sił rosyjskich. 
tureccy Ormianie na terenach Anatolii zajmowanych przez wojska car-
skie byli także nastawieni prorosyjsko8. proormiańska polityka władz 

des Affaires Étrangères nr 16, 16.09.1905 baku, s. 207, ibidem, vol. 7, de Ambassadeur de France au 
ministre des Affaires Étrangères nr 63, 13.06.1905 petersburg, s. 157-174; t. Ś w i ę t o c h o w s k i, 
Azerbejdżan, Warszawa 2006, s. 47-51; p. O l s z e w s k i, przeobrażenia polityczne na południowym 
Kaukazie w latach 1905 – 1907, [w:] Kompromis czy konfrontacja. Studia z dziejów parlamentaryzmu 
rosyjskiego na początku XX, pod red. d. ta r a s i u k a, K. l a t a w c a i m. K o r z e n i o w s k i e g o, 
lublin 2009, s. 137-140.
6 t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan 1905 – 1920. The Shaping of National Identity in 
Muslim Community, Cambridge 1985, s. 23-36; s. 70-71; b. p a t l e w i c z, Azerbejdżańska droga do 
pierwszej niepodległości, szczecin 2016, s. 59-62.
7 t. W i t u c h, Sprawa autonomii Armenii tureckiej w latach 1912 – 1914, „Kwartalnik historycz-
ny” 1983, nr 1, s. 73-78.
8 r. G. s u n y, Looking …, s. 109; A. A d a m c z e w s k i, Górski Karabach w polityce niepodległe-
go Azerbejdżanu, Warszawa 2012, s. 74-76.
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rosyjskich przed wybuchem i wojny światowej powodowała, że z kolei 
Azerbejdżanie byli nastawieni wrogo wobec rosji i przychylnie wobec 
turcji.
 postawy antyrosyjskie wśród Azerbejdżan pogłębiły także prześla-
dowania ludności muzułmańskiej w Adżarii i lazystanie wiosną 1915 r. 
przez oddziały armii rosyjskiej, które były odpowiedzią na protureckie 
postawy ludności muzułmańskiej tych regionów. Antymuzułmańskie 
działania władz rosyjskich spotkały się z protestami ze strony polity-
ków azerbejdżańskich9. pacyfikacja ludności Adżarii i lazystanu przez 
władze rosyjskie była także ostrzeżeniem dla innych narodów Kaukazu 
przed podejmowaniem działań o charakterze antyrosyjskim10.
 natomiast wybuch i wojny światowej sprawił, że wśród przywód-
ców politycznych ludności gruzińskiej pojawiły się różne postawy po-
lityczne. Odgrywający największą rolę polityczną w Gruzji socjalde-
mokraci i nacjonaliści różnili się postawą wobec toczącej się wojny. 
Większość działaczy socjaldemokratycznych prezentowała neutral-
ny stosunek wobec wojny, nie wspierając, poza pewnym wyjątkami, 
orientacji prorosyjskiej. Z kolei mała grupa gruzińskich nacjonalistów, 
przebywających za granicą, opowiadała się za orientacją proniemiecką, 
wskazując, że sojusz z niemcami umożliwi Gruzinom stworzenie nie-
podległego państwa. pomimo proniemieckich nastrojów, także wśród 
pewnej części ludności gruzińskiej, orientacja ta nie miała jeszcze w 
pierwszych latach wojny światowej zbyt dużo zwolenników pośród 
socjaldemokratów (mienszewików) posiadających największe wpływy 
polityczne w społeczeństwie gruzińskim11.
 Wroga wobec rosji postawa liderów ludności azerbejdżańskiej ule-
gła zmianie w drugiej połowie 1915 r., kiedy oprócz sukcesów wojsk 
carskich na froncie kaukaskim, doszło również do zmiany polityki pe-
tersburga wobec ludności muzułmańskiej Kaukazu. nastąpiło to w wy-
niku przejęcia we wrześniu 1915 r. kierownictwa administracją carską 
w tym regionie przez wielkiego księcia nikołaja nikołajewicza ro-
manowa, który zastąpił wrogiego muzułmanom h. Woroncow – dasz-

9 nA W, rG 59, m316, roll 7, dok. 861.00/257: From F. W. smith to secretary of state, 02.09.1915 
tiflis, s. 2; A. l. A l t s t a d t, The Azerbaijan Turks. Power and Identity under Russian Rule, stanford 
1992, s. 76-77.
10 t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 81.
11 r. G. s u n y, Looking …, s. 179; W. m a t e r s k i, Gruzja, Warszawa 2000, s. 52; p. l i b e r a, 
Zarys historii ruchu prometejskiego, [w:] II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego, redakcja na-
ukowa, wstęp, wybór i opracowanie p. libera, „Wojskowe teki Archiwalne” tom 4, Warszawa 2013, 
s. 36.



163

kowa. nowy namiestnik Kaukazu wyraził m.in. zgodę na wydawanie 
w języku azerbejdżańskimi gazety „Achiq söz” („Otwarty Świat”) 
oraz nawiązał kontakty z liderami społeczności azerbejdżańskiej. te 
działania, a także klęski militarne turków na froncie kaukaskim, spo-
wodowały, że część polityków azerbejdżańskich opowiedziała się za 
współpracą z rosją carską12. prorosyjskiej postawie zamożniejszych 
warstw społeczeństwa azerbejdżańskiego, szczególnie właścicieli firm 
naftowych, sprzyjał także wzrost cen ropy naftowej. Zwiększyły się 
one czterokrotnie od stycznia 1915 r. do lutego 1917 r. z powodu szyb-
ko rosnącego zapotrzebowania rosyjskiej gospodarki i armii na ten su-
rowiec mineralny13.
 prorosyjska postawa liderów politycznych społeczności azerbej-
dżańskiej i ormiańskiej Kaukazu południowego wydawała się sprzyjać 
współpracy między Azerbejdżanami i Ormianami. Jednak taka sytuacja 
nie miała miejsca z powodu pogarszającego się położenia ekonomicz-
nego, szczególnie uboższych grup ludności Zakaukazia w związku  
z przestawieniem gospodarki rosyjskiej na potrzeby prowadzonej woj-
ny. Jednym z negatywnych skutków tej sytuacji – podobnie jak w innych 
państwach, biorących udział w wojnie – było pogorszenie się warun-
ków bytowych ludności w związku ze wzrostem kosztów utrzymania. 
Odczuwano szczególnie wzrost cen żywności i artykułów codziennego 
użytku. na przykład od września 1914 r. do stycznia 1917 r. cena chleba 
wzrosła o 100%, natomiast innych artykułów żywnościowych od 50% 
(cena cukru) do blisko 300% (cena jaj). Jednocześnie w tym samym 
czasie nie rosły proporcjonalnie pensje pracowników przemysłu nafto-
wego, pomimo wzrostu cen ropy naftowej14.
 na skutek pogarszających się warunków bytowych doszło do wystą-
pień ludności na tle ekonomicznym połączonych z hasłami antywojen-
nymi, które w lipcu 1916 r. rozpoczęły się w tyflisie (tbilisi), a następ-
nie objęły inne, najważniejsze ośrodki miejskie Kaukazu południowego 
i północnego15. Wystąpienia te zostały spacyfikowane przez władze 

12 t. Ś w i ę t o c h o w s k i, Azerbejdżan i Rosja …, s. 77.
13 mAe p, CpC, Russie, vol. 87, côte: industrie 1912 – 1917, la situation de l’industrie petrolifiens  
à baku et au Caucase; 16.02.1918, s. 1, nA W, rG59, m316, roll 137, dok. 861.6363/4: Memorandum 
d. G a m b a s h i d z e, s. 10-11; A. l. A l t s t a d t, op.cit., s. 75-76.
14 A. l. A l t s t a d t, op. cit., s. 76.
15 nA W, rG59, m316, roll 7, dok. 861.00/264: From W. s m i t h to secretary of state nr 34, 
14.08.1916 tiflis, s. 1; r. G. s u n y, Nationalisme and social class in the Russian revolution: The cases 
of Baku and Tiflis, [w:] Transcaucasia. Nationalism and social changes. Essays in the history of Arme-
nia, Azerbaijan and Georgia, ed. by r. G. s u n y, michigan 1983, s. 245-246.
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carskie jednak stan napięcia wewnętrznego nadal istniał i sprawiał, że 
przede wszystkim wielkie miast Zakaukazia były potencjalnymi ogni-
skami niepokojów społecznych, które mogły rozprzestrzenić się na cały 
region i zamienić się w walki o charakterze etnicznym. Cechą charakte-
rystyczną wielkich miast Kaukazu południowego była ich wieloetnicz-
ność, co powodowało, że antyrządowe wystąpienia ich mieszkańców 
na tle ekonomicznym bardzo łatwo mogły się zamienić w zaburzenia 
o charakterze etnicznym i społecznym. przykładem takiego miasta był 
tyflis – administracyjna stolicy regionu, gdzie oprócz Gruzinów dużą 
rolę odgrywali Ormianie. ich reprezentant Aleksander Chatisjan pełnił 
funkcję burmistrza miasta16.
 Wielonarodową metropolią było też baku, gdzie, według danych de-
mograficznych z 1913 r., miejscowa ludność azerbejdżańska stanowiła 
zaledwie 40% populacji miasta. Jednak wraz z napływową ludnością 
muzułmańską z persji, której większość stanowili irańscy Azerbejdża-
nie, tworzyła populację, liczącą ponad 70 000 osób, obejmującą 1/3 
mieszkańców 214 000 baku. ludność ta, zwłaszcza perscy Azerbejdża-
nie, stanowiła najmniej wykwalifikowaną i najsłabiej opłacaną grupę ro-
botników przemysłu naftowego i dlatego szczególnie mocno odczuwała 
wzrost kosztów utrzymania w trakcie wojny17. natomiast w baku dużą 
rolę, głównie gospodarczą, odgrywali Ormianie, będący m.in. przed-
siębiorcami naftowymi, którzy stanowili także liczący się odsetek lud-
ności miasta – 20% populacji. Jeszcze większą rolę w baku odgrywali 
rosjanie, stanowiący 1/3 ludności według danych z 1913 r.18. Wybuch 
i wojny światowej oraz napływ żołnierzy i uchodźców spowodował, że 
skład etniczny baku, tyflisu i innych miast południowokaukaskich stał 
się jeszcze bardziej różnorodny etnicznie, niż w okresie wcześniejszym.
 pewien wpływ na sytuację w miastach regionu miał także front ro-
syjsko – turecki. Kaukaz południowy pełnił funkcję jego najbliższego 
zaplecza, dlatego w wielkich miastach regionu znajdowały się liczne 
garnizony wojskowe oraz magazynowano znaczne zapasy sprzętu woj-
skowego19. Obecność dużych grup żołnierzy, których znaczny odsetek 
nie pochodził z Kaukazu południowego, także miały znaczący wpływ na 

16 r. G. s u n y, The Making of the Georgian Nation, bloomington and indianapolis 1994, s. 178.
17 nA W, rG59, m316, roll 137, dok. 861.6363/4: Memorandum d. G a m b a s h i d z e, s. 23;  
A. l. A l t s t a d t, op. cit., s. 37.
18 nA W, rG59, m316, roll 137, dok. 861.6363/4: Memorandum d. G a m b a s h i d z e, s. 23;  
A. l. A l t s t a d t, op. cit., s. 32, p. O l s z e w s k i, Przeobrażenia …, s. 137-138.
19 W. m a t e r s k i, Georgia …, s. 21-22.
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sytuację w miastach regionu. podobnie na destabilizację sytuacji wpły-
wały rzesze uchodźców z zajętych przez państwa Centralne terytoriów 
państwa rosyjskiego, w tym polacy z dawnego Królestwa polskiego. 
Część spośród nich zamieszkiwała w miastach Kaukazu południowego 
i znajdowała się w tak trudnej sytuacji materialnej, że musiała uzyskać 
wsparcie ze strony organizacji charytatywnych20.
 Kolejnym czynnikiem, który niewątpliwie negatywnie wpłynął na 
sytuację wewnętrzną na Kaukazie południowym, był napływ do tego 
regionu w drugiej połowie 1915 r. około 200 000 uchodźców ormiań-
skich z obszarów wokół miasta Wan w turcji. W sierpniu 1915 r. opu-
ścili oni te ziemie wraz z wycofującymi się oddziałami armii carskiej  
i wspierającymi je ochotnikami ormiańskimi21. Większość tych uchodź-
ców znalazła się w Armenii rosyjskiej. ich osobiste, negatywne do-
świadczenia związane z deportacjami Ormian w turcji i wynikające 
z nich nastawnie antytureckie i generalnie antymuzułmańskie, a także 
trudne położenie materialne uchodźców na Zakaukaziu, sprawiało, że 
ich obecność w tym regionie była także czynnikiem destabilizującym 
sytuację na Kaukazie południowym i wpływała na wrogość również 
Ormian rosyjskich wobec Azerbejdżan i szerzej wobec muzułmanów.
 Wybuch rewolucji lutowej doprowadził także do szybkich zmian we-
wnętrznych na Kaukazie południowym i zmusił liderów politycznych 
Gruzinów, Ormian i Azerbejdżan do próby współpracy w celu utrzyma-
nia stabilniej sytuacji wewnętrznej w tym regionie. rząd tymczasowy 
powołał 22 marca 1917 r. „Komitet specjalny do spraw Zakaukazia” 
(Osobyi Zakawkazskij Komitiet - tzw. „Ozakom”), który miał przejąć 
nadzór nad lokalną administracją w imieniu nowych władz istniejących 
w piotrogrodzie. Ozakom mógłby być modelowym przykładem współ-
działania przedstawicieli najliczniejszych narodów zamieszkujących 
Zakaukazie i reprezentujących najważniejsze partie polityczne regionu. 
W skład Ozakomu wchodzili deputowani zasiadujący w iV dumie pań-
stwowej. przewodniczącym Ozakomu został mianowany reprezentant 
partii Konstytucyjnych demokratów rosjanin - Wasilij A. Charłamow. 
natomiast członkami zostali: Azerbejdżanin, bezpartyjny muhammad 

20 m. m ą d z i k, Oddziały Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny na Kaukazie w latach  
I wojny światowej, „pro Georgia. prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko – polskich” tom 5, 
Warszawa 1996, s. 31-42, m. K o r z e n i o w s k i, m. m ą d z i k, d. t a r a s i u k, Tułaczy los. Uchodź-
cy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej, lublin 2007, s. 34, s. 39-43;  
A. F u r i e r, Polacy w Gruzji, Warszawa 2009, s. 347-349.
21 r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia on the Road to Independence 1918, berkeley and los Angeles 
1967, s. 56; r. G. suny, Looking …, s. 120.

repUbliKi pOŁUdniOWeGO  KAUKAZU 1917-1918



166

dżafarow, członek partii Konstytucyjnych demokratów Ormianin  
mikayel i. papadjanian, a także dwaj przedstawiciele ludności gruziń-
skiej: socjalista federalista książę Kita Abaszydze oraz mienszewik 
Akaki Czchenkeli22.
 Ozakom zaczął tworzyć komitety gubernialne i powiatowe, które 
miały przejmować władzę z rąk lokalnych organów dawnej admini-
stracji carskiej. Jednak, ponieważ Ozakom nie podjął żadnych realnych 
działań, szybko faktyczną władzę w regionie zaczęły przejmować rady 
delegatów robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich. pewną rolę odgry-
wały także dumy miejskie. W nowych organach władzy na Zakaukaziu 
przewagę uzyskali działacze partii lewicowych, szczególnie gruzińscy 
mienszewicy, ormiańscy dasznacy oraz azerbejdżańscy musawatyści, 
którzy byli najbardziej aktywni.
 najważniejszą rolę polityczną na Zakaukaziu odgrywały rady de-
legatów robotniczych w tyflisie i w baku. sytuacja w obydwu radach 
znaczącą się różniła. liderem tyfliskiej rady delegatów był noe Żorda-
nia - jeden z przywódców gruzińskich mienszewików, którzy domino-
wali w tym organie władzy. Gruzińscy mienszewicy współpracowali  
w radzie delegatów z reprezentacją ludności ormiańskiej – przedstawi-
cielami partii dasznakcutiun oraz Ormiańskiej partii ludowej, będącej 
ormiańskim odłamem partii Konstytucyjnych demokratów, ze wzglę-
du na zbliżony program polityczny oraz wspólne poparcie dla polityki 
rządu tymczasowego23.
 innym pretendentem do przejęcia władzy w tyflisie była powstała  
w tym mieście po rewolucji lutowej rada delegatów Żołnierskich. 
reprezentowała ona interesy przede wszystkim rosyjskich żołnierzy 
tyfliskiego garnizonu, składającego się w dużym stopniu z rosjan. 
początkowo po rewolucji lutowej byli oni zwolennikami radykalnych 
lewicowych socjalistów – rewolucjonistów, natomiast wiosną 1917 r. 
coraz większe wpływy uzyskiwali wśród nich bolszewicy.
 Z inspiracji działaczy bolszewickich w dniu 25 czerwca 1917 r.  
w tyflisie doszło do manifestacji około 10 000 żołnierzy protestujących 
przeciwko ofensywie rosyjskiej na froncie wschodnim i domagających 
się wprowadzenia do rządu tymczasowego przedstawicieli bolszewi-
ków24. W lipcu 1917 r. radzie delegatów robotniczych tyflisu udało 
się spacyfikować napiętą sytuację polityczną w mieście, zakazując zra-
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22 F. K a z e m z a d e h, The Struggle for Transcaucasia (1917 - 1921), new york 1951, s. 34-35;  
W. m a t e r s k i, op. cit., s. 24.
23 r. G. s u n y, The Making …, s. 186-187; W. m a t e r s k i, Gruzja …, s. 57-58.
24 r. G. s u n y, the Making …, s. 188-189.
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dykalizowanym żołnierzom manifestacji na ulicach oraz tworząc od-
działy wojskowe spośród zwolenników mienszewików25.
 natomiast inna sytuacja miała miejsce w radzie delegatów robotni-
czych baku. składała się ona z przedstawicieli: socjalistów – rewolucjo-
nistów, socjaldemokratów, mienszewików, dasznaków oraz małej grupy 
bolszewików. reprezentowali oni przede wszystkim ludność rosyjską 
i ormiańską baku. przewodniczącym bakijskiej rady został znany or-
miański bolszewik stefanos (stiepan) szaumian. do udziału w radzie 
nie dopuszczono liderów partii politycznych, reprezentujących ludność 
azerbejdżańską miasta26. taka sytuacja spowodowała, że przywódcy 
różnych azerbejdżańskich organizacji społecznych i partii politycznych 
działających w baku stworzyli „radę muzułmańską stowarzyszeń pu-
blicznych”. na czele jej Komitetu Wykonawczego stanął mammad ha-
san hadżinski - jeden z liderów partii „musawat” w baku27. Jednak 
rada muzułmańska, pomimo poparcia ze strony muzułmańskiej ludno-
ści baku, nie odgrywała dużej roli politycznej w tym mieście, natomiast 
realną władzę w baku przejęła rada delegatów robotniczych, która 
uzyskała poparcie ze strony coraz bardziej zradykalizowanych żołnierzy 
rosyjskich garnizonu bakijskiego. rywalizacja o władzę w baku toczyła 
się między reprezentującą przede wszystkim interesy rosjan i Ormian 
radą delegatów robotniczych i radą muzułmańskich stowarzyszeń pu-
blicznych przedstawicielką Azerbejdżan. W tej rywalizacji realna władza 
przechodziła coraz bardziej w ręce reprezentacji ormiańsko – rosyjskiej, 
a to powodowało, że stosunki ormiańsko – azerbejdżańskie w baku były 
coraz bardziej napięte.
 natomiast inna sytuacja miała w drugim największym mieście 
wschodniej części Zakaukazia – Gandży (Jelizawietpol), gdzie wła-
dzę przejął lokalny „Komitet Wykonawczy Organizacji społecznych”. 
skupiał on przedstawicieli partii politycznych i organizacji społecz-
nych działających w tym mieście. na jego czele stał burmistrz Gandży 
Azerbejdżanin halil bey Khasmämmadov (Khasmemedli). W komite-
cie zasiadali przedstawiciele ludności azerbejdżańskiej i ormiańskiej. 
dominowali w nim reprezentanci azerbejdżańskich i ormiańskich partii 
lewicowych: „tureckiej partii Federalistycznej” i ormiańskiej „partii 
25 F. Ka z e m z a d e h, op. cit., s. 37-38; r. G. s u n y, The Making ..., s. 189; W. m a t e r s k i,  
Gruzja…, s. 59.
26 A. l. A l t s t a d t, op. cit, s. 79.
27 F. K a z e m z a d e h, op. cit., s. 51-52; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 85; 
i d e m, Azerbejdżan, Warszawa 2005, s. 62 Г. Г а с а н о в, На Пути к Первой Республике. Очерки 
истории Азербайджана с феваля 1917 года до май 1918 года, Баку 2010, s. 32-34.
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dasznakcutiun”. natomiast nie włączono do komitetu przedstawicieli 
ludności rosyjskiej oraz reprezentantów 15 000 garnizonu wojsk rosyj-
skich stacjonujących w Gandży28.
 działalność Komitetu Wykonawczego Organizacji społecznych  
w Gandży, który przejął także kontrolę nad dawną gubernią jelizawiet-
polską, wskazywała, że jednak możliwa była przynajmniej czasowa 
współpraca azerbejdżańsko – ormiańska. Zarazem należy podkreślić, 
że rozpoczęła się ona z inicjatywy polityków azerbejdżańskich, którzy 
mieli decydujący głos w tym organie władzy. przedstawienie sytuacji 
politycznej w Gandży było o tyle istotne, że po ogłoszeniu niepodległo-
ści Azerbejdżanu miasto stało się siedzibą rządu azerbejdżańskiego do 
czasu zajęcia baku przez oddziały turecko – muzułmańskie we wrze-
śniu 1918 r.29.
 W przeciwieństwie do baku i tyflisu, które były największymi 
ośrodkami urbanistycznymi Zakaukazia i dlatego zachodzące w nich 
zmiany polityczne miały największy wpływ na sytuację w całym re-
gionie, erywań w chwili wybuchu rewolucji lutowej nie odgrywał aż 
tak dużej roli. przed wybuchem i wojny światowej liczył niecałe 35 
000 mieszkańców, z których znaczny odsetek stanowiła ludność nie-
ormiańska30. także w erywaniu powstała rada delegatów robotni-
czych, w której początkowo dużą rolę odgrywali przedstawiciele lud-
ności rosyjskiej – głównie pracownicy kolei. natomiast stanowiąca 
największy odsetek populacji dawnej guberni erywańskiej ormiańska 
ludność chłopska nie wykazywała początkowo większej aktywności 
politycznej, chociaż, podobnie jak i w innych częściach Zakaukazia, 
także na terenie guberni erywańskiej powstawały lokalne rady delega-
tów robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich31. natomiast najważniej-
si liderzy polityczni Ormian w tym czasie działali przede wszystkim w 
centrach życia politycznego Zakaukazia: w tyflisie i w baku w których 
Ormianie stanowili istotną, zarówno z punktu widzenia liczebności, jak 
i roli gospodarczej, część populacji.
 O próbach współpracy gruzińsko – ormiańsko – azerbejdżańskiej 
związanych z koniecznością stworzenia centralnego organu władzy na 
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28 t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …., s. 86; A. l. A l t s t a d t, op. cit., s. 80.
29 A. l. A l t s t a d t, op. cit., s. 80.
30 r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 71, s. 90 – 92; i d e m, The Republic of Armenia, Vol. i: 
the First year, 1918 – 1919, berkeley 1971, s. 4; A. t e r  m i n a s s i a n , La République d’Arménie 
1918 - 1920, bruxelles 1989, s. 72-73.
31 r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 71, i d e m, The Republic ...., vol. 1, s. 4; A. t e r  m i n a s -
s i a n, op. cit., s. 16.
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Zakaukaziu, który rozwiązałby różnorodne kwestie o charakterze po-
litycznym, gospodarczym i społecznym, pojawiające się w związku  
z następującymi zmianami sytuacji wewnętrznej w tym regionie, mo-
gło świadczyć powołanie w połowie czerwca 1917 r. tzw. „Centrum 
Krajowego” w tyflisie. stało się ono nieformalnym, realnym organem 
władzy wykonawczej na Zakaukaziu, który przejął faktyczną władzę od 
Ozakomu. Centrum Krajowe powołano w trakcie „pierwszego Zjazdu 
rad Kaukazu południowego w tyflisie” w pierwszej połowie czerwca 
1917 r. Centrum Krajowe było najwyższym organem wykonawczym 
Rad32. Władzy Centrum Krajowego podporządkowały się rady dele-
gatów robotniczych i Chłopskich działające na całym Kaukazie połu-
dniowym z wyjątkiem bakijskiej rady, w której coraz większe wpływy 
uzyskiwali bolszewicy.
 przedstawiciele Centrum Krajowego wspólnie reprezentowali in-
teresy Ormian, Gruzinów i Azerbejdżan oraz różnych mniejszości na-
rodowych Kaukazu południowego. Opowiadali się oni za współpracą  
z rządem tymczasowym oraz byli zwolennikami stopniowej demokra-
tyzacji stosunków w rosji i autonomii dla ludności nierosyjskiej daw-
nego imperium carów33.
 podobne stanowisko reprezentowali działacze azerbejdżańscy, któ-
rzy dominowali na „muzułmańskim Kongresie Kaukazu” odbywają-
cym się w dniach 15 – 20 kwietnia 1917 r. w baku. W jego trakcie 
politycy azerbejdżańscy opowiedzieli się za stworzeniem w rosji de-
mokratycznej republiki. Zarazem jednak byli zwolennikami przyznania 
muzułmanom w rosji pewnej autonomii narodowej, proponując m.in. 
stworzenie szkół narodowych w których nauka odbywałaby się w ję-
zykach ludności muzułmańskiej. szkoły te miały być wspierane przez 
państwo.
 postulat ten został rozwinięty w trakcie „pierwszego Wszechrosyj-
skiego muzułmańskiego Zjazdu” w moskwie w dniach 1 – 11 maja 
1917 r. Jego uczestnicy opowiedzieli się za przyznaniem autonomii 
terytorialnej dla ludności muzułmańskiej w rosji na terenach, gdzie 
stanowili oni większość ludności. Wysunięto także postulat stworzenia 
republiki w rosji na podstawach narodowo – terytorialno - federacyj-
nych. Został on przyjęty z inicjatywy jednego z liderów azerbejdżań-
skiego „musawatu” mammada Amina rasulzade34.

32 W. m a t e r s k i, Georgia .., s. 25; A. F u r i e r, Droga Gruzji do niepodległości, poznań 2000, s. 86.
33 W. m a t e r s k i, Georgia .., s. 25-26.
34 t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 89-92; Г. Г а с а н о в, op. cit., s. 41-51.
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 pojawiający się wiosną 1917 r. wśród części liderów politycznych 
Azerbejdżanu, którzy wywodzili się z partii „musawat”, uważanej za 
najważniejszą reprezentację polityczną Azerbejdżan w tamtym czasie, 
postulat autonomii terytorialnej dla ludności muzułmańskiej, w tym 
także azerbejdżańskiej, w rosji był bardzo istotny. W sprzyjających 
warunkach politycznych mógł on zamienić się w program stworzenia 
niepodległego państwa przez Azerbejdżan. propozycje autonomii naro-
dowej i terytorialnej wiosną 1917 r. formowali także liderzy dominują-
cych wśród Ormian dasznaków35.
 natomiast przeciwko tego rodzaju ideom występowali gruzińscy 
mienszewicy. Z kolei posiadający wśród ludności gruzińskiej o wiele 
mniejsze wpływy Gruzińscy narodowi demokraci także domagali się 
dla Gruzinów narodowej autonomii politycznej w obrębie rosji36.
 pojawienie się wśród części przywódców politycznych Azerbejdżan 
i Ormian propozycji stworzenia odrębnych, autonomicznych, narodo-
wych jednostek terytorialnych dla ludności azerbejdżańskiej i ormiań-
skiej na Zakaukaziu mogło stanowić pewną przeszkodę dla dalszej 
współpracy gruzińsko – ormiańsko – azerbejdżańskiej. Zwłaszcza, że 
projekty granic terytorialnych jednostek autonomicznych dla Azerbej-
dżan i Ormian na pewnych obszarach Kaukazu południowego wzajem-
nie się wykluczały. Wynikało to z występowania mieszanej populacji 
ormiańsko – azerbejdżańskiej w niektórych powiatach Kaukazu po-
łudniowego i braku możliwości jednoznacznego określenia dominacji 
przedstawicieli jednego z tych dwóch narodów w pewnych częściach 
Zakaukazia.
 Zarazem jednak konieczność współpracy, również między polity-
kami azerbejdżańskimi i ormiańskimi, pomimo narastających antago-
nizmów etniczno – religijnych między obydwoma narodami, wydawa-
ła się nadal istotna w związku z gwałtownie zmieniającą się sytuacją 
militarną na terenach tureckiej Anatolii wschodniej okupowanej przez 
wojska rosyjskie. doszło tam do wzrostu nastrojów pacyfistycznych 
wśród żołnierzy armii rosyjskiej na froncie kaukaskim z których coraz 
większa grupa, także pod wpływem agitacji antywojennej bolszewików, 
opowiadała się za zakończeniem wojny i powrotem do domu37. sytu-
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35 r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 73-74.
36 r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s.71-72.
37 mAe p, série Guerre 1914 – 1918 (Guerre), sous - série: turquie (turquie), vol. 895, Arméniens 
du Caucase ii, ministère des Affaires Étrangères. direction des Affaires politiques et Commerciales 
Asie Oceanie. note pour le ministre Action allemande au Caucase, 26.04.1918 paris, s. 297.
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acja ta spowodowała, że dowództwo armii osmańskiej zdecydowało się 
na przeprowadzenie działań zaczepnych w Anatolii wschodniej. W ich 
wyniku do końca maja 1917 r. wojska tureckie odzyskały tereny wila-
jetu (prowincji) bitlis do miasta muş. Wojska rosyjskie nie stawiały 
praktycznie żadnego oporu, natomiast żołnierze rosyjscy masowo po-
rzucali swoje oddziały. Co prawda wojska tureckie przerwały działania 
ofensywne na początku czerwca 1917 r., ale jednak pojawiła się realna 
groźba, że nie tylko cała Anatolia wschodnia, ale także Zakaukazie mo-
gło znaleźć się pod zwierzchnictwem turcji38.
 sukcesy militarne turków i porażki rosjan w Anatolii wschodniej 
wpłynęły na wzrost postaw protureckich wśród ludności muzułmań-
skiej Zakaukazia, w tym także wśród Azerbejdżan39. pogłębiało się 
negatywne nastawienie Azerbejdżan wobec Ormian, pomimo oficjalnej 
współpracy między liderami tych społeczności w Ozakomie i w Cen-
trum Krajowym. O dużej wrogości między Azerbejdżanami i Ormia-
nami wspominał już w sierpniu 1917 r. ppłk pierre August Chardigny 
– szef Francuskiej misji Wojskowej na Kaukazie południowym, cha-
rakteryzując napiętą sytuację polityczną na Kaukazie południowym40.
 działacze ormiańscy podjęli także starania, aby uzyskać zgodę 
rządu tymczasowego na przeniesienie żołnierzy ormiańskich z frontu 
wschodniego na front kaukaski, po to aby stworzyć oddziały ormiań-
skie, które miały zastąpić na froncie kaukaskim zdemoralizowane for-
macje rosyjskie. Co prawda w przededniu rewolucji październikowej 
co najmniej 35 000 żołnierzy ormiańskich dostało rozkaz przeniesienia 
na front kaukaski, jednak, w związku z pogłębiającymi się trudnościa-
mi transportowymi w rosji i na Zakaukaziu, nie zdołali oni dotrzeć 
na front rosyjsko – turecki w Anatolii wschodniej41. Z tego powodu 
do wybuchu rewolucji październikowej nie udało się stworzyć formacji 
ormiańskich na froncie kaukaskim.
 Jednocześnie, wraz z wycofującymi się z Anatolii wschodniej na 
Zakaukazie oddziałami rosyjskimi do tego regionu zaczęły napływać 

38 Les Grandes Puissances ..., s. 325; p. O l s z e w s k i, Polityka ..., s. 22.
39 mAe p, Guerre, turquie, vol. 895, Arméniens du Caucase ii, ministère des Affaires Étrangères. di-
rection des Affaires politiques et Commerciales Asie Oceanie. note pour le ministre Action allemande 
au Caucase, 26.04.1918 paris, s. 297.
40 mAe p, Guerre, vol. 1027 Operations turco - russes 10.1914 - 11.1917, l’t colonel Chardigny  
à general Janin nr 36, 18.08.1917 tiflis, s. 276.
41 Archives du ministère des Affaires Étrangères, nantes (mAe n), petrograd, vol. 54, télégram-
me de s. pichon à J. noulens nr 2366, 16.12.1917 paris; r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia ..., s. 81;  
r. G. s u n y, Looking …, s. 121.
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42 papers relating to the Foreign relations of the United states 1918 russia (FrUs 1918 russia), 
vol. i, Washington 1931, s. 242-244, s. 260-262; J. p a j e w s k i, Pierwsza wojna światowa 1914 - 
1918, Warszawa 1991, s. 428 – 431.
43 r. p i p e s, Rewolucja Rosyjska, Warszawa 1994, s. 394-395; s. m c m e e k i n, Ekspres Berlin – 
Bagdad. Kajzer, islam i imperium osmańskie 1898 – 1918, Kraków 2012, s. 310.
44 Les Grandes Puissance …, s. 446; W. m a t e r s k i, Georgia …, s. 35.

nowe masy uciekinierów ormiańskich z Anatolii wschodniej. ich obec-
ność, a także zrozumiała z punktu widzenia ich osobistych doświadczeń 
wrogość wobec muzułmanów południowokaukaskich, przyczyniła się 
do pogłębienia rosnącego napięcia polityczno – społecznego na Kauka-
zie południowym. Zwłaszcza, że nadal pogorszała się sytuacja ekono-
miczna w tym regionie.
 Kolejnym wydarzeniem, które przyśpieszyło przeobrażenia poli-
tyczno – społeczne na Kaukazie południowym i wpłynęło w istotny 
sposób na relacje gruzińsko – ormiańsko - azerbejdżańskie był prze-
wrót bolszewicki w piotrogrodzie. decyzja rządu Włodzimierza lenina 
o rozpoczęciu rokowań pokojowych z państwami Centralnymi, a także 
narastające dezercje żołnierzy z armii rosyjskiej na froncie kaukaskim, 
którzy wraz z bronią powracali do swoich domów w rosji poprzez Za-
kaukazie, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji międzynarodowej  
i wewnętrznej regionu42. masowe dezercje przyśpieszył ogłoszony 
przez bolszewików „dekret o ziemi” 8 listopada 1917 r., który został 
potraktowany przez chłopów jako zgoda nowych władz na podział 
między ludnością chłopską istniejących jeszcze majątków ziemskich. 
proklamowanie tego dekretu stało się sygnałem dla części chłopów – 
żołnierzy, którzy stanowili większość oddziałów, do powrotu do miejsc 
zamieszkania, aby wziąć udział w parcelacji majątków43.
 Wykorzystując tę sytuację turcy ponownie podjęli działania zaczep-
ne w Anatolii wschodniej od połowy listopada 1917 r., nie napotykając 
oporu ze strony zdemoralizowanych oddziałów rosyjskich. podpisanie 
rozejmu przez bolszewików z państwami Centralnymi 15 grudnia 1917 
r. zmusiło rosyjskiego dowódcę frontu kaukaskiego – gen. michaiła 
przewalskiego także do podpisania zawieszenia broni z dowódcą iii 
armii tureckiej, operującej we wschodniej Anatolii, gen. mehmedem 
Vehibem (Wehibem) paszą 18 grudnia 1917 r. w erzincan44.
 Groźba anarchizacji życia na Zakaukaziu skłoniła liderów lokalnych 
partii politycznych do stworzenia 27 listopada 1917 r. „Komisariatu Za-
kaukaskiego”, który przejął władzę z rąk Ozakomu i Centrum Krajo-
wego. również w nowym organie władzy dominowali gruzińscy mien-
szewicy, ormiańscy dasznacy i azerbejdżańscy musawatyści i był on 
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45 por. deklarację Komisariatu Zakaukaskiego do ludności Zakaukazia ogłoszoną 2 Xii 1917 r. we 
wszystkich gazetach regionu – mAe p, G u e r r e, Turquie, vol. 894, Armenie du Caucase I, Consul de 
France à Tiflis à Ministre des Affaires Étrangères nr 126, 03.12.1917 Tiflis, s. 32-33; i b i d e m, Turqu-
ie, vol. 895, Arméniens du Caucase II, Ministère des Affaires Étrangères. Direction des Affaires Politi-
ques et Commerciales Asie Oceanie. Note pour le Ministre Action allemande au Caucase, 26.04.1918 
paris, s. 298; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan ..., s. 106-107; W. m a t e r s k i, Gruzja…,  
s. 60-61.
46 F. K a z e m z a d e h, op. cit., s. 58-59; W. m a t e r s k i, Georgia .., s. 29; A. F u r i e r, Droga …,  
s. 90.
47 F. K a z e m z a d e h, op. cit., s. 64-65; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 102.
48 t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 102; A. l. A l t s t a d, op. cit., s. 83.

kolejną próbą współpracy gruzińsko – ormiańsko – azerbejdżańskiej. 
W Komisariacie, któremu przewodził wybitny gruziński mienszewik 
eugeni Gegeczkori, zasiadało po trzech przedstawicieli Gruzinów,  
Ormian i Azerbejdżan oraz dwóch reprezentantów rosjan. Komisariat 
Zakaukaski nadal uznawał władzę rządu tymczasowego obalonego 
przez bolszewików i stał na stanowisku utrzymania Kaukazu południo-
wego w ramach demokratycznej rosji45. Jednak destabilizacja sytuacji 
wewnętrznej na Zakaukaziu spowodowana przez grupy maruderów  
z dawnej armii carskiej sprawiła, iż powstały także lokalne ośrodki wła-
dzy – rady narodowe - w tyflisie, Gandży i erywaniu46.
 Zarazem nadal komplikowała się sytuacja w baku, mająca negatyw-
ny wpływ szczególnie na relacje ormiańsko – azerbejdżańskie. W ba-
kijskiej radzie delegatów robotniczych i Żołnierskich, która uznała 
władzę zwierzchnią rządu W. lenina, coraz większą rolę zaczęli od-
grywać bolszewicy pod przewodnictwem s. szaumiana. Współpracując  
z lewicującym odłamem socjal – rewolucjonistów bolszewicy zdomi-
nowali Komitet Wykonawczy rady47. ich rosnące wpływy szczególnie 
wśród niemuzułmańskich mieszkańców baku, zwłaszcza Ormian, wy-
nikały z faktu, iż duża część działaczy bolszewickich w baku na czele  
z ich liderem s. szaumianem była pochodzenia ormiańskiego. ich po-
chodzenie narodowe było w tym przypadku ważniejsze niż przynależ-
ność partyjna.
 do umocnienia pozycji bolszewików w baku przyczynił się także 
fakt, że w mieście u schyłku 1917 r. stacjonował znaczny garnizon sił 
rosyjskich, liczący około 8 000 żołnierzy. popierali oni bakijskich lide-
rów rosyjskich lewicowych socjalistów – rewolucjonistów i pośrednio 
bolszewików. bolszewikom udało się także uzyskać poparcie ze strony 
lokalnych działaczy dasznackich48.
 W grudniu 1917 r. doszło dodatkowo do pogorszenia się relacji 
między muzułmańską i niemuzułmańską częścią ludności baku na tle 
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pogarszającej się sytuacji aprowizacyjnej w mieście. Antybolszewic-
kie powstanie w dagestanie u schyłku 1917 r. pozbawiło mieszkań-
ców baku dostaw zboża z tamtego regionu. bakijscy Azerbejdżanie 
solidaryzowali się z muzułmańskimi powstańcami. Z kolei wrogość 
niemuzułmańskiej ludności baku wobec dagestańskich muzułmań-
skich górali skierowała się także wobec muzułmańskiej ludności 
baku i doprowadziła do wybuchu antymuzułmańskich zamieszek w 
baku w pierwszej połowie grudnia 1917 r. bakijska rada delegatów, 
sprawująca władzę w mieście opowiedziała się przeciwko muzuł-
manom49. Co prawda wystąpienia antymuzułmańskie uległy wyga-
szeniu na początku 1918 r., jednak wrogość między Azerbejdżanami  
a rosjanami i Ormianami pozostała. miało to także pośredni, nega-
tywny wpływ na relacje ormiańsko – azerbejdżańskie na innych ob-
szarach Zakaukazia.
 O wzmocnieniu pozycji bolszewików w baku świadczyły także 
wyniki wyborów przeprowadzonych 25 listopada 1917 r. w tym mie-
ście do Zgromadzenia Ustawodawczego rosji w których bolszewicy 
odnieśli zwycięstwo. natomiast na innych obszarach Kaukazu połu-
dniowego wyniki wyborów potwierdziły dominujące wśród lokalnej 
ludności poparcie dla gruzińskich mienszewików, ormiańskich dasz-
naków oraz azerbejdżańskich musawatystów50.
 Ze względu na napiętą sytuację wewnętrzną na Zakaukaziu zaczęto 
także tworzyć miejscowe oddziały zbrojne rekrutujące się z Ormian, 
Gruzinów i Azerbejdżan, których zadaniem miało być utrzymanie 
porządku. początki ich organizacji datowały się jeszcze latem 1917 
r., kiedy liderzy polityczni Azerbejdżan w Gandży zaczęli tworzyć 
narodowe siły zbrojne. mieli oni o tyle trudne zadanie, ponieważ do 
wybuchu wojny Azerbejdżanie, podobnie jak inni muzułmańscy oby-
watele carskiej rosji, nie podlegali obowiązkowej służbie wojskowej. 
dopiero w 1916 r. rząd w petersburgu podjął decyzję o wcielaniu mu-
zułmanów do batalionów gospodarczych armii rosyjskiej, natomiast 
nie rekrutowano ich do oddziałów liniowych. Jedynym ustępstwem 
ze strony władz carskich było zaaprobowanie propozycji działaczy 
azerbejdżańskich, aby sformować sześć pułków kawalerii, składają-
cych się z azerbejdżańskich i muzułmańskich ochotników pod do-
wództwem azerbejdżańskich oficerów. Formacja ta określana mianem 

pAWeŁ  OlsZeWsKi
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175

„dzikiej dywizji” operowała na froncie wschodnim51. Żołnierze tej 
jednostki przerzuceni na Kaukaz południowy stali się podstawą two-
rzonego u schyłku 1917 r. muzułmańskiego Korpusu narodowego – 
formacji zbrojnej Azerbejdżan52.
 także Ormianie zaczęli tworzyć w baku i w erywaniu własne od-
działy wojskowe. Z kolei Gruzini w grudniu 1917 r. w tyflisie powołali 
oddziały gruzińskiej Gwardii ludowej („Czerwonej Gwardii”)53. Two-
rzenie niezależnych sił zbrojnych przez Ormian, Gruzinów i Azerbej-
dżan uwarunkowane narastającym poczuciem braku bezpieczeństwa na 
Zakaukaziu, które działały w interesie i obronie własnej ludności, utrud-
niało współpracę między tymi narodami. Zarazem jednak pogarszająca 
się sytuacja międzynarodowa Kaukazu południowego powodowała, że 
pomimo narastających antagonizmów politycznych, wojskowych, go-
spodarczych, religijnych itp. między ludnością azerbejdżańską, ormiań-
ską i gruzińską ich liderzy zasiadający w Komisariacie Zakaukaskim 
nadal musieli ze sobą współpracować, albo przynajmniej podejmować 
próby współpracy.
 Obok lokalnych oddziałów porządkowych pojawiła się także ko-
nieczność powołania regularnych sil zbrojnych, które mogłyby zastąpić 
dezerterujących żołnierzy dawnej armii rosyjskiej na froncie rosyjsko – 
tureckim. Zwłaszcza, że nadal istniało niebezpieczeństwo wznowienia 
walk na tym froncie ze strony turcji. 
 W grudniu 1917 r. stworzono, składający się z trzech dywizji „Kor-
pus Ormiański” pod dowództwem gen. tovmasa nazerbekova. liczył 
on w styczniu 1918 r. około 20 000 żołnierzy i objął linię frontu rosyjsko 
– tureckiego od erzincan do Wan. powstał także „Gruziński Korpus” 
dowodzony przez gen. ilię Odiszelidze, liczący około 10 000 żołnierzy 
i obsadzających front od Wan do trabzonu (trapezuntu)54. natomiast 
wśród sił zakaukaskich na froncie turecko – rosyjskim nie było oddzia-
łów azerbejdżańskich, pomimo, że również sformowano „Azerbejdżań-
ski Korpus narodowy”. Oddziały azerbejdżańskie nie można było wy-

51 A. l. A l s t a t d, op. cit., s. 78, s. 80 – 81.
52 t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan ..., s. 112 – 113.
53 mAe p, turquie, vol. 895, Arméniens du Caucase ii, ministère des Affaires Étrangères. direction 
des Affaires politiques et Commerciales Asie Oceanie. note pour le ministre Action allemande au Cau-
case, 26.04.1918 paris, s. 296 – 297; W. m a t e r s k i, Georgia ..., s. 29.
54 mAe n, petrograd, vol. 54, télégramme de s. pichon à J. noulens nr 2366, 16.12.1917 paris; 
ministère de la defense, service historique de l’Armée de terre, Château de Vincennes (AA), série: 
16n (16n), vol. 3184 nr 26 5bis, télégramme de gen. lavergne Chef mission militaire Française en 
russie à premier nr 270, 29.03.1918 moscou, s. 6; r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia ..., s. 113-115;  
A. t e r  m i n a s s i a n, op. cit., s. 49-51.
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słać na front kaukaski, ponieważ istniało realne niebezpieczeństwo, że 
żołnierze azerbejdżańscy przejdą na stronę turecką55.
 niewielkie liczebnie oddziały ormiańsko – gruzińskie, liczące 30 000 
żołnierzy, obsadziły linię frontu, o długości około 800 km (erzincan – 
Wan – trabzon), dlatego nie była zbyt duża liczba żołnierzy. przeciwko 
nim znajdowało się około 50 000 żołnierzy oddziałów tureckich, któ-
rzy byli lepiej wyposażeni i posiadali lepsze morale56. Ponadto istotne 
było także poparcie dla ich działań ze strony ludności muzułmańskiej 
zamieszkującej na obszarach, które te wojska później stopniowo zajmo-
wały, szczególnie na terenach dawnych carskich prowincji Kars i batumi.
 Groźba wznowienia działań militarnych przez turcje na froncie kau-
kaskim stała się realna, gdy przedstawiciele Komisariatu Zakaukaskie-
go odrzucili bolszewicką propozycję udziału w rokowaniach brzeskich 
między rosją radziecką i państwami Centralnymi, ponieważ nadal 
uznawali się za część demokratycznej, antybolszewickiej rosji57. Taka 
postawa władz zakaukaskich spowodowała, że sytuacja geopolityczna 
regionu stawała się coraz bardziej skomplikowana.
 rosło znaczenie turcji jako państwa dysponującego realną siłą mi-
litarną, które może sobie podporządkować Zakaukazie wobec braku ja-
kiejkolwiek rzeczywistej alternatywy. dlatego na początku 1918 r. po-
nownie pojawiła się opcja proturecka wśród działaczy azerbejdżańskich 
jako jedyna alternatywa dla zanarchizowanej rosji w której nie było 
na początku 1918 r. żadnej realnej siły zdolnej wprowadzić stabilizację 
wewnętrzną w dawnym imperium carów.
 Z kolei wśród polityków gruzińskich coraz więcej zwolenników za-
częła uzyskiwać orientacja proniemiecka jako przeciwwaga dla turków. 
Współpraca z niemcami miała być odpowiedzią dla dążeń turków do 
odzyskania batumi i całej Adżarii utraconej przez imperium Osmanów 
w XiX w. Obszar ten był ważny dla całej gospodarki południowokau-
kaskiej. batumi było najważniejszym portem Zakaukazia połączonym 
linią kolejową i ropociągiem z baku58.

55 por. informację z 27 iii 1918 r. konsula Francji w tyflisie nicolas – mAe p, série: levant 1918-
1940, Caucase - Kurdistan (Caucase – Kurdistan), vol.1, de Consulat de France à tiflis au ministre des 
Affaires etrangeres nr 31, 27.03.1918 tiflis, s. 3 – 4; mAe p, Guerre 1914 – 1918, turquie, vol. 895, 
Arméniens du Caucasus ii, télégramme de gen. l. de la panousse au president du Conseil nr 1437, 
situation au Caucase, 26.03.1918 londres, s. 172-173.
56 r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 121-122.
57 З. А в а л о в ъ, Независимостъ Грузіи въ международной политикъ 1918-1921, new york 
1982, s. 31.
58 mAe p. Caucase-Kuridistan, vol. 1, télégramme de Jules Cambon à s. pichon nr 30, londres 
25.04.1918, Annex: note de Georgian information bureau, s. 21 – 25; ibidem, turquie, vol. 895, Ar-
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 przeświadczenie, że również niemcy byli zainteresowani surowca-
mi Zakaukazia formułowali także wiosną wojskowi brytyjscy 1918 r. 
podkreślając groźbę podporządkowania baku państwom Centralnym 
wskazywali nie na turcję, jako na głównego pretendenta do złóż ba-
kijskiej ropy, ale na niemcy59. było to zrozumiałe zważywszy na fakt, 
iż gospodarka niemiecka była wyżej rozwinięta niż turecka, podobnie 
jak gospodarki państw ententy, zależna w coraz większym stopniu od 
dostępu do złóż ropy naftowej. reprezentanci rządów brytyjskiego i 
francuskiego zauważyli także już na przełomie 1917 r. i 1918 r. duże 
zainteresowanie niemiec eksploatacją gruzińskiego manganu i podkre-
ślali, że przed wojną blisko 40% wydobycia rudy manganu w Gruzji 
eksportowano do niemiec60. dla uzyskującej coraz więcej zwolenni-
ków wśród polityków gruzińskich orientacji proniemieckiej ważne były 
także kontakty czołowych działaczy socjaldemokratycznych Gruzji z 
przywódcami niemieckich socjaldemokratów datujące się jeszcze z 
okresu przed wybuchem i wojny światowej.
 Wobec rosnącej dominacji wojskowej turcji i pośrednio niemiec 
na obszarach graniczących z Zakaukaziem na początku 1918 r. szcze-
gólnie zła wydawała się pozycja Ormian. Zwłaszcza, że Ormianie nie 
mogli jak Gruzini wybrać orientacji proniemieckiej z uwagi na sojusz 
tego mocarstwa z turcją, a także dwuznaczną, a faktycznie proturecką 
postawę niemiec w trakcie deportacji Ormian tureckich61.
 istotny wpływ na postawę liderów ormiańskich na Zakaukaziu miał 
ponowny napływ na Zakaukazie u schyłku 1917 r. uciekinierów or-
miańskich z Anatolii wschodniej. Jeszcze w 1916 r. część z nich zdoła-
ła ponownie wrócić do swoich domów w Anatolii Wschodniej, zajętej 
przez wojska rosyjskie, gdzie w maju 1917 r. zaczęto tworzyć admi-
nistrację cywilną62. W 1917 r. ludność ta po raz kolejny musiała opu-
ścić Anatolię Wschodnią wraz z wycofującymi się wojskami dawnej 
armii rosyjskiej. Według różnych, bardzo sprzecznych, szacunkowych 
danych uciekinierów ormiańskich z turcji na Zakaukaziu mogło być 

méniens du Caucase ii, ministère des Affaires Étrangères. direction des Affaires politiques et Com-
merciales Asie Oceanie. note pour le ministre Action allemande au Caucase, 26.04.1918 paris, s. 297 
– 298; W. m a t e r s k i, Georgia …, s. 31.
59 mAe p, Caucase – Kurdistan, vol. 1, note pour le ministre de ministère des Affaires Étrangères, 
direction des Affaires politiques et Commerciales, paris 27.04.1918, s. 106-107.
60 por. anonimowy list z Ambasady Francji w londynie z 25 Xii 1917 r. – mAe nantes, londres Am-
bassade 1914-1920, série b, vol. 48, lettre anonyme, 25.12.1917 londres, s. 9-10; ibidem, télégramme 
de londres Amabassade à s. pichon nr 19, 10.01.1918 londres.
61 s. m c m e e k i n, op. cit., s. 244-247.
62 r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 64-67, s. 79-80.
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około 300 000 osób63. Znaczna ich część znajdowała się w złej sytuacji 
ekonomicznej, a szczególnie psychicznej, po traumatycznych przeży-
ciach w turcji. poza tym wielu uchodźców znajdowało się w najbliżej 
położonej wobec frontu kaukaskiego Armenii rosyjskiej. ich obecność, 
a także wrogie wobec turków nastawienie Ormian rosyjskich, utrud-
niało przywódcom politycznym Ormian na Zakaukaziu formułowanie 
projektów współpracy z turcją.
 Jednocześnie należy wskazać, że co prawda Ormianie mogli liczyć 
na olbrzymią sympatię ze strony opinii publicznej mocarstw ententy, 
jednak w istniejącej na początku 1918 r. sytuacji militarnej państwa 
zachodnie nie mogły udzielić Ormianom żadnej realnej pomocy zbroj-
nej w walce przeciwko turcji64. spośród oddziałów zbrojnych państw 
ententy najbliżej regionu Zakaukazia znajdowała się formacja brytyj-
ska gen. mjr lionela Ch. dunsterville’a, która w połowie lutego 1918 r. 
dotarła do portu enzeli w północnej persji. Jednak niewielka liczebność 
tego oddziału, obejmującego początkowo 53 oficerów i żołnierzy spo-
wodowała, że nie odgrywał on żadnego realnego znaczenia militarnego. 
ponadto, ponieważ enzeli było czasowo zajęte przez bolszewików, siły 
l. Ch. dunsterville’a wycofały się do hamadan w persji północnej65.
 12 lutego 1918 r. wojska tureckie zerwały rozejm na froncie kau-
kaskim i wznowiły działania wojenne. pretekstem do ich rozpoczęcia 
była potrzeba udzielenia pomocy ludności muzułmańskiej atakowanej 
przez zbrojne formacje ormiańskie po dawnej rosyjskiej stronie frontu. 
Oddziały tureckie nie napotykały większego oporu ze strony niewiel-
kich formacji ormiańskich i gruzińskich66. Według oceny przedstawi-
cieli sztabu Generalnego Armii Francuskiej z 19 lutego 1918 r. front 
sojuszniczy na Kaukazie praktycznie nie istniał67.

63 r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 67.
64 mAe p, Guerre 1914 – 1918, vol. 1000, Conseil supérieur de Guerre. représentans militaire, note 
Collective nr 20, 08.04.1918 Versailles, s. 320 – 323.
65 mAe p, Guerre, turquie, vol. 895, Arméniens du Caucasus ii, de col. Fagalde à gen. spiers, 
pour le ministre des Affaires Étrangères (direction politique) nr 940, 23.02.1918, s. 46; ibidem, vol. 
895, Arméniens du Caucase ii, télégramme de p. Cambon à s. pichon nr 280 situation au Caucase, 
20.04.1918 londres, s. 273 – 274; ibidem, Caucase – Kurdistan, vol. 1, note pour le ministre des 
Affaires Étrangères, direction des Affaires politiques et Commerciales, paris 27.04.1918, s. 111; Les 
Grandes Puissances ..., s. 502; G. A. b r i n k l e y, The Volunteer Army and Allied Intervention in a 
South Russia 1917 – 1921. A study in politics and diplomacy of the russian Civil War, notre dame 
1966, s. 61-62.
66 FrUs 1918 russia, vol. ii, Washington 1932, s. 620; З. А в а л о в ъ, op. cit., s. 29-30; r. G. h o -
v a n n i s i a n, Armenia …, s. 122.
67 Les Grandes Puissances ..., s. 501; А. Б. К а д и щ е в, Интервенция и гражданская война  
в Закавказье, Москва 1960, s. 41 – 45.
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 Komplikująca się sytuacja militarno – polityczna Kaukazu połu-
dniowego w obliczu rozwijającej się ofensywy tureckiej oraz potrzeba 
stworzenia bardziej stabilnej władzy w regionie, cieszącej się popar-
ciem lokalnej ludności spowodowała, że przywódcy polityczni Gruzi-
nów, Ormian i Azerbejdżan powołali sejm Zakaukaski pod przewod-
nictwem gruzińskiego mienszewika nikolaza Czcheidze. W jego skład 
weszli posłowie wybrani z Zakaukazia do rosyjskiej Konstytuanty 
oraz reprezentanci partii politycznych odgrywających największą rolę 
w regionie. sejm rozpoczął działalność 23 lutego 1918 r.68. było on 
obok Komisariatu Zakaukaskiego kolejną próbą współpracy ormiańsko 
– gruzińsko - azerbejdżańskiej. tę współpracę utrudniała pojawiająca 
się wiosną 1918 r. wspomniana już opcja proturecka wśród części poli-
tyków azerbejdżańskich oraz postawa proniemiecka wśród niektórych 
polityków gruzińskich.
 Już w trakcie pierwszych posiedzeń sejmu Zakaukaskiego pojawiły 
się różne stanowiska dotyczące przyszłości regionu. początkowo tyl-
ko przedstawiciele partii Gruzińskich socjal - Federalistów byli jed-
noznacznym zwolennikami niepodległości Zakaukazia. Jednak pod 
wpływem zmieniającego się położenia międzynarodowego Kaukazu 
południowego także gruzińscy mienszewicy pod przewodnictwem noe 
Żordanii stali się zwolennikami podjęcia przez sejm Zakaukaski dzia-
łań prowadzących do stworzenia niepodległej zakaukaskiej republiki. 
miała ona dzielić się na kantony odpowiadające podziałowi etnicznemu 
regionu. Zbliżone stanowisko zaprezentował jeden z liderów musawa-
tystów w sejmie Zakaukaskim hasan bej Agajew69.
 Z kolei przywódca dasznaków hovhannes Kachaznuni wystąpił 
przeciwko odłączeniu Zakaukazia od rosji. Wskazywał także na ko-
nieczność podziału Zakaukazia na większe jednostki terytorialne – pro-
wincje, których granice byłyby wyznaczone w oparciu o kryteria et-
niczne. Jednym z najważniejszych postulatów dasznaków było również 
podpisanie przez sejm Zakaukaski porozumienia z turcją, w którym 
zawarty byłby postulat autonomii dla Armenii tureckiej, czyli terenów 
Anatolii Wschodniej w której przed wybuchem wojny przeważała lud-

68 Archiwum Akt Nowych, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 24, k. 81; FrUs 1918 rus-
sia, vol. ii, s. 618; J. K a w t a r a d z e, Gruzja w zarysie historycznym, Warszawa 1929, s. 140 – 141;  
W. m a t e r s k i, Georgia …, s. 38; A. F u r i e r, Droga ..., s. 91 – 92.
69 Закавказскій Сеймъ. Стенографическій отчетъ. Сессія первая (Закавказскій Сеймъ). 
Засъданіе третье. Тифлисъ, 15 – го февраля 1918 года, b. m. r. w., s. 2-7, s. 10-12; r. G. h o v a n -
n i s i a n, Armenia …, s. 127; W. m a t e r s k i, Georgia …, s. 39; A. F u r i e r, op. cit., s. 90-91.
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ność ormiańska. Według dasznaków podpisanie przez Zakaukazie po-
koju z turcją nie wykluczyłoby w przyszłości ponownego przyłączenia 
się tego regionu do demokratycznej rosji70.
 problem rozpoczęcia rokowań pokojowych przedstawicieli Kau-
kazu południowego z turcją wydawał się coraz bardziej konieczny w 
związku z sukcesami ofensywy wojsk osmańskich w Anatolii Wschod-
niej. Ostatecznie sejm Zakaukaski postanowił rozpocząć rokowania 
z turcją, zwłaszcza że w dniu inauguracji jego działalności 23 lutego 
1918 r. dowódca wojsk tureckich na froncie kaukaskim gen. m. Vehib 
pasza zgodził się na propozycję rokowań pokojowych wystosowaną 
przez Komisariat Zakaukaski71.
 W trakcie spotkania przedstawicieli różnych frakcji sejmu Zakau-
kaskiego zwołanego 1 marca 1917 r. i poświęconego m.in. kwestii 
relacji zakaukasko – tureckich reprezentant musawatystów nesib 
Ussubekov wskazał, że muzułmanie nie będą walczyć przeciwko tur-
cji72. to stanowisko wynikające z przedstawionej już wyżej ponownie 
uzyskującej coraz więcej zwolenników wśród Azerbejdżan orientacji 
protureckiej spowodowało, że możliwość współpracy między Azer-
bejdżanami, Gruzinami i Ormianami w sejmie Zakaukaskim stała 
się bardzo wątpliwa, szczególnie w kwestii wypracowania wspólne-
go stanowiska wobec turcji. Obok stanowiska musawatystów, duży 
wpływ na decyzję o podjęciu przez sejm Zakaukaski rozmów z tur-
kami, miała także wspomniana rozwijająca się ofensywa wojsk turec-
kich, a także dochodzące do tyflisu informacje, że rząd bolszewicki 
przyjął warunki traktatu pokojowego narzuconego mu przez państwa 
Centralne w trakcie rokowań w brześciu. pomimo podjęcia przez 
sejm Zakaukaski decyzji o rozpoczęciu rokowań z turcją parlament 
zakaukaski początkowo unikał wyraźnej deklaracji na temat oddziele-
nia Zakaukazia od rosji73.

70 Закавказскій Сеймъ. Засъданіе третье. Тифлисъ, 15 – го февраля 1918 года, s. 15 – 17;  
r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …; s. 126-127; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …,  
s. 111; W m a t e r s k i, Georgia …, s. 37.
71 Закавказскій Сеймъ. Засъданіе второе. Тифлисъ, 13 – го февраля 1918 года s. 4-5; r. G. h o -
v a n n i s i a n, Armenia …, s. 128; t. sw i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 120.
72 Закавказскій Сеймъ. Засъданіе четвретое. Тифлисъ, 16 – го февраля 1918 года, s. 26 – 29;   
t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 121.
73 Закавказскій Сеймъ. Засъданіе четвретое. Тифлисъ, 16 – го февраля 1918 года, s. 35; mAe 
p, t u r q u i e, vol. 895, Arméniens du Caucase ii, ministère des Affaires Étrangères. direction des 
Affaires politiques et Commerciales Asie Oceanie. note pour le ministre Action allemande au Caucase, 
26.04.1918 paris, s. 298 – 299; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 121; W. m a t e r -
s k i, Georgia …, s. 38.
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 negocjacje turecko – południowokaukaskie rozpoczęły się 12 marca 
1918 r. w trabzonie. przybywająca do tego miasta delegacja zakauka-
ska pod przewodnictwem gruzińskiego mienszewika Akaki Czchenke-
li składała się z przedstawicieli różnych partii politycznych i narodo-
wości reprezentowanych w sejmie Zakaukaskim. natomiast nie była 
ona zespołem zawodowych dyplomatów. delegacja liczyła około 50 
osób, obejmujących delegatów oraz doradców. spośród nich 11 było 
oficjalnymi reprezentantami Zakaukazia (5 Azerbejdżan, 4 Gruzinów 
oraz 2 Ormian), posiadającymi jednakowy, pełnoprawny głos w trakcie 
rokowań z turkami74. natomiast pozostałą część delegacji stanowili 
doradcy cywilni i eksperci wojskowi. tak duża liczebność reprezenta-
cji zakaukaskiej, utrudniająca przyjęcie wspólnego stanowiska w trak-
cie rokowań z turkami, wynikała z braku zaufania między gruzińską,  
ormiańską i azerbejdżańską częścią delegacji75. natomiast w delegacji 
tureckiej liczącej 5 oficjalnych przedstawicieli na rokowania w trabzo-
nie, głos decydujący posiadał jej przewodniczący wiceadmirał hüseyn 
rauf Orbay szef sztabu marynarki Wojennej turcji76.
 W oparciu o instrukcje sejmu Zakaukaskiego delegacja Zakaukazia 
domagała się utrzymania granicy turecko-rosyjskiej sprzed wybuchu 
wojny światowej oraz przyznania autonomii dla Ormian w imperium 
Osmańskim. Jednak stanowisko delegacji tureckiej było odmienne. 
Opierając się na postanowieniach traktatu brzeskiego podpisanego  
3 marca 1918 r. między rosją bolszewicką i państwami Centralnymi, 
turcy domagali się rezygnacji przez delegację sejmu Zakaukaskiego  
z okręgów: karskiego, batumskiego oraz ardahańskiego. ponadto zga-
dzali się na zawarcie traktatu pokojowego tylko z reprezentantami nie-
podległego państwa zakaukaskiego77.
 Gruzińscy i ormiańscy członkowie delegacji odrzucili propozycję tu-
recką, gdyż jej przyjęcie oznaczało prawdopodobne podporządkowanie 
w krótkim czasie całego Zakaukazia turcji. ponadto politycy ormiań-
scy byli przeciwni przekazaniu turcji Karsu, gdyż oznaczało to groźbę 
podporządkowania turcji Armenii rosyjskiej wraz z przebywającymi  

74 Закавказскій Сеймъ. Засъданіе пятое. Тифлисъ, 17 – го февраля 1918 года, s. 1-2.
75 mAe p, Guerre, Turquie, vol. 895, Arméniens du Caucase ii, télégramme de Attache à mini-
stre Guerre nr 1478, 19.03.1918 londres, s. 158; r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 133 – 134;  
t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan ..., s. 121-122.
76 r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 134.
77 mAe p, Guerre, turquie, vol. 895, Arméniens du Caucase ii, note de l’Ambassade de russie, 
02.04.1918 paris, s. 190; i b i d e m, note anonyme: les turcs et la Crimée, 15.04.1918 paris, s. 89 – 
91; Закавказскій Сеймъ. Засъданіе двадцать второе. Тифлисъ, 9 – го апръля 1918 года, s. 57-64.
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w niej tysiącami uchodźców ormiańskich z turcji. natomiast dyploma-
ci azerbejdżańscy proponowali przyjęcie propozycji tureckich78.
 rozbieżności między stanowiskiem gruzińsko – ormiańskim a azer-
bejdżańskim w trabzonie było analogiczne jak w przypadku stanowisk 
reprezentowanych przez przedstawicieli tych narodowości w obradują-
cym w tym czasie sejmie Zakaukaskim. podczas gdy Gruzini i Ormia-
nie domagali się odrzucenia żądań tureckich, liderzy polityczni Azer-
bejdżan proponowali przyjęcie osmańskich propozycji. Jednocześnie 
należy wskazać, że także część członków partii musawat była przez 
pewien czas przeciwna oddaniu turcji batumi, podkreślając jego zna-
czenie gospodarcze dla Zakaukazia i Azerbejdżanu79.
 Jednak w trakcie debaty w sejmie Zakaukaskim 13 kwietnia 1918 
r., gdy pod wpływem niemuzułmańskiej większości (głównie Gruzi-
nów i Ormian) przegłosowano decyzje o wypowiedzeniu wojny turcji, 
przedstawiciele musawatystów opowiedzieli się przeciwko tej decyzji, 
proponując swoje pośrednictwo w nawiązaniu ponownych negocjacji  
z turcją80. Ostatecznie sejm Zakaukaski podjął decyzję o zerwaniu ro-
kowań trabzońskich i wypowiedzeniu turcji wojny. stało się tak pod 
wpływem wzburzenia jego członków, spowodowanego informacją  
o ultimatum wystosowanym 12 kwietnia 1918 r. przez dowódcę armii 
osmańskiej na froncie kaukaskim gen. Vehiba paszy do dowódcy gru-
zińskich oddziałów broniących batumi gen. Aleksandra Gedewanowa 
(Gedewaniszwili), w którym domagał się oddania turcji batumi81.
 Zarazem trzeba podkreślić, że wprawdzie sejm Zakaukaski dopie-
ro 13 kwietnia 1918 r. wypowiedział wojnę turcji, jednak wojna ta 
faktycznie już trwała, gdyż jeszcze na początku konferencji w trab-
zonie wojska osmańskie 12 marca 1918 r. zajęły erzurum, w końcu 
marca 1918 r. przekroczyły dawną granicę rosyjsko – turecką, zajmując  
5 kwietnia 1918 r. sarykamysz, natomiast 14 kwietnia 1918 r. wojska 
tureckie zajęły batumi82. Zajęcie batumi przez turków oraz dalsze 

78 mAe p, Guerre, turquie, vol. 895, Arméniens du Caucase ii, télégramme de Attache à ministre 
Guerre nr 1478, 19.03.1918 londres, s. 158; r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 135.
79 t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 122 - 123.
80 mAe p, turquie, vol. 895, Arméniens du Caucase ii, du Consul de France à tiflis au ministre des 
Affaires Étrangères, la diète du transcaucase à tous les peuples du transcaucase, 13.04.1918 tiflis,  
s. 258-259; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 123-124.
81 А. Б. К а д и щ е в, op. cit., s. 49; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 123; p. O l -
s z e w s k i, Polityka …, s. 31.
82 AA, 16n, vol. 3184 nr 26 5bis, télégramme de gen. lavergne Chef mission militaire Française en 
russie à premier nr 270, 29.03.1918 moscou, s. 6; i b i d e m, vol. 3184 nr 26 6bis, rapport du l.Co-
lonel Chevalet relativement à la situation du Caucase, 11.04.1918, s.1-2; mAe p, turquie, vol. 895, 
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działania wojsk osmańskich w okręgach Kars oraz batumi spotkały się 
z poparciem lokalnej ludności muzułmańskiej83. było to zrozumiałe  
w świetle wspomnianej krwawej pacyfikacji ludności muzułmańskiej  
w Adżarii dokonanej przez wojska carskie w 1915 r.
 na niezbyt dobre relacje azerbejdżańsko – ormiańskie związane  
z różnymi stanowiskami liderów obydwu społeczności w kwestii 
przyszłości Zakaukazia miały także duży wpływ ormiańsko – azer-
bejdżańskie walki zbrojne w baku w dniach 31 marca – 2 kwiet-
nia 1918 r. Jedną z głównych przyczyn tych wydarzeń była podjęta 
24 marca 1918 r. decyzja bolszewików, dominujących we władzach 
baku, o rozbrojeniu 25 marca 1918 r. azerbejdżańskich oddziałów 
„dzikiej dywizji” przez oddziały bolszewickie. spowodowała ona 
protesty ludności azerbejdżańskiej miasta, która chciała posiadać 
własne siły zbrojne. protesty zamieniły się w walki zbrojne w któ-
rych 10 000 oddziały azerbejdżańskie walczyły z liczącymi 6 000 
żołnierzy siłami bolszewickimi84.
 Ormianie początkowo przyjęli pozycję neutralną wobec tego kon-
fliktu. Jednak 31 marca 1918 r. oddziały ormiańskie, liczące oko-
ło 4 000 żołnierzy przyłączyły się do bolszewickich sił „Czerwonej 
Gwardii”. 1 kwietnia 1918 r. doszło do zawieszenia broni i Azerbej-
dżanie zgodzili się na ultimatum bolszewików. Azerbejdżanie mieli 
uznać władzę zwierzchnią rady delegatów baku oraz zgodzić się na 
wycofanie żołnierzy „dzikiej dywizji” i innych oddziałów muzuł-
mańskich z miasta. postanowiono również, że siły zbrojne Ormian 
wycofają się z baku. Jednak wbrew przyjętym ustaleniom oddziały 
ormiańskie nie wycofały się z baku, natomiast zaczęły plądrować 
muzułmańskie dzielnice miasta i zabijać ich mieszkańców. spowo-
dowało to protesty ludności azerbejdżańskiej, które zamieniły się w 
regularne ormiańsko – azerbejdżańskie walki zbrojne, które trwały 
do 2 kwietnia 1918 r. W ich wyniku śmierć poniosło około 3 000 

Arméniens du Caucase ii, de lacomte à ministère des Affaires Étrangères. direction des Affaires poli-
tiques et Commerciales, 13.04.1918 teheran, s. 222; FrUs russia 1918, vol. i, s. 496; З. А в а л о в ъ, 
op.cit., s. 32-33; r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 137; p. O l s z e w s k i, Polityka …, s. 31;  
d. s i l a k a d z e, The Armaments of the Forces and People’s Guards of the First Republic of Georgia, 
tbilisi 2017, s. 29-31.
83 mAe p, turquie, vol. 895, Arméniens du Caucase ii, note de Consul de France au ministre de Af-
faires Étrangères nr 41, 25.04.1918 tiflis, s. 283; i b i d e m, Caucase – Kurdistan, vol. 1, note pour le 
ministre de ministère des Affaires Étrangères, direction des Affaires politiques et Commerciales, paris 
27.04.1918, s. 106-107; r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia ..., s. 158.
84 F. K a z e m z a d e h, op. cit., s. 70-71; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 115-
116; A. l. A l t s t a d t, op.cit., s. 86.
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Azerbejdżan. Wydarzenia te określono w historiografii mianem tzw. 
„dni marcowych w baku”85.
 efektem zakończenia walk było przejęcie władzy w baku przez 
bolszewików i stworzenie bakijskiej rady Komisarzy ludowych (tzw. 
„Komuny bakijskiej”). ponadto tysiące Azerbejdżan opuściło baku, 
bakijscy liderzy różnych azerbejdżańskich partii politycznych schronili 
się w tyflisie lub w Gandży86.
 pod naciskiem polityków azerbejdżańskich sejm Zakaukaski wysłał 
formacje gruzińsko – azerbejdżańskie z tyflisu w kierunku baku, aby 
obalić władzę bolszewików w tym mieście. Jednak siły te zostały od-
parte przez oddziały bolszewickie, które do końca kwietnia 1918 r. cza-
sowo opanowały dużą część dawnej guberni bakijskiej, zajmując m.in. 
Kubę, lenkoran, szemachę. ponieważ oddziały bolszewickie składały 
się w znacznym stopniu z Ormian, dlatego przy okazji zajmowania tych 
miast miały miejsce liczne represje ormiańskie przeciwko lokalnej lud-
ności muzułmańskiej87.
 należy podkreślić, że historycy proazerbejdżańscy winą za „dni 
marcowe w baku” i ofiary wśród ludności azerbejdżańskiej, jedno-
znacznie obarczają ormiańskich bolszewików na czele ze s. szau-
mianem. Wskazują, że na proormiańskie postawy bakijskich bolsze-
wików o wiele istotniejszy wpływ miało ich ormiańskie pochodzenie 
narodowe, niż bolszewicka przynależność partyjna. dlatego sprzyjali 
niewątpliwe interesom ormiańskiej ludności miasta, która dążyła do 
pacyfikacji muzułmańskich (azerbejdżańskich) sąsiadów w baku.
 Z kolei proomiańscy badacze opisanych wydarzeń w baku ba-
gatelizują znaczenie ormiańskiego pochodzenia s. szaumiana i jego 
współpracowników, wskazując przede wszystkim na ich dążenie do 
wzmocnienia swojej pozycji politycznej poprzez osłabienie lub nawet 
spacyfikowanie pozycji polityków azerbejdżańskich w baku. Wśród 
liderów Azerbejdżan w tym czasie opcja prorosyjska (podporządko-
wania się rządowi bolszewickiemu W. lenina) zaczęła stopniowo 
słabnąć. natomiast pojawiły dwa odmienne stanowiska: stworzenie 

85 mAe p, turquie, vol. 895, Arméniens du Caucase ii, de lacomte à ministère des Affa-
ires Étrangères. direction des Affaires politiques et Commerciales, 13.04.1918 teheran, s. 222;  
r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia ..., s. 148; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan ..., s. 116-117;  
A. l. A l t s t a d t, op.cit., s. 86 – 87.
86 F. K a z e m z a d e h, op. cit., s. 73-77; r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 148 – 149;  
t. Ś w i ę t o c h o w s k i, Azerbejdżan i Rosja …., s. 83-84; b. p i e t k i e w i c z, op. cit., s.128-131.
87 t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s.117-118; b. p a t l e w i c z, op. cit., s. 131-132; 
A. A d a m c z e w s k i, op. cit., s. 80-81.
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niepodległego Zakaukazia lub dążenia do nawiązania współpracy  
z turcją, które także nie wykluczało stworzenia niepodległej repu-
bliki, obejmującej obszar całego Kaukazu południowym lub tylko 
Azerbejdżanu88.
 paradoksalnie wydaje się, że zarówno ocena wydarzeń w baku 
proazerbejdżańska, jak i proormiańska może być słuszna i nawzajem 
się uzupełniająca, gdyż niewątpliwe swoista mieszanka postaw bol-
szewickich i narodowych s. szaumiana i współpracowników mogła 
skłonić ich do wykorzystania narastających antagonizmów między 
ludnością ormiańską i azerbejdżańską do swoich celów, czyli umoc-
nienia własnej pozycji polityczno – militarnej w baku, co udało im 
się osiągnąć, przynajmniej przez krótko okres od kwietnia do lipca 
1918 r.
 Z kolei ofiary wśród azerbejdżańskiej ludności baku dodatkowo 
pogłębiły i tak już złe stosunki między Ormianami i Azerbejdżanami 
w mieście, pośrednio przyczyniły się także do fiaska współpracy or-
miańsko – azerbejdżańskiej w trakcie obrad konferencji w trabzonie, 
a potem w baku oraz nieudanej próby współpracy w ramach republiki 
zakaukaskiej. ponadto spowodowały prześladowania ludności ormiań-
skiej w baku w przeddzień zajęcia miasta przez oddziały turecko – mu-
zułmańskie w połowie września 1918 r.
 Zajęcie batumi przez wojska osmańskie zmusiło polityków za-
kaukaskich do powrotu do rokowań z rządem w stambule. 22 kwiet-
nia 1918 r. propozycję wznowienia rokowań wysunęli turcy, którzy 
po stosunkowo łatwym zajęciu batumi natrafili na zaciekłą obronę  
twierdzy Kars przez wojska ormiańskie89. propozycję turecką poparli 
przywódcy polityczni Azerbejdżan. Wcześniej należało jednak speł-
nić jedno z podstawowych żądań tureckiej delegacji, która domagała 
się negocjacji z niepodległym państwem zakaukaskim. dlatego 22 
kwietnia 1918 r. sejm Zakaukaski proklamował powstanie Zakauka-
skiej Federacyjnej republiki demokratycznej. powołanie republiki 
nastąpiło przede wszystkim z inicjatywy gruzińskich mienszewików, 
których poparli posłowie azerbejdżańscy. Z kolei przedstawiciele 
ludności ormiańskiej w sejmie Zakaukaskim zgodzili się to stano-

88 AA, 16n, vol. 3184 nr 26 6bis, rapport du l.colonel Chevalet relativement à la situation du Cauca-
se, 11.04.1918, s. 3.
89 mAe p, turquie, vol. 895, Arméniens du Caucase ii, ministère des Affaires Étrangères. direction 
des Affaires politiques et Commerciales Asie Oceanie. note pour le ministre Action allemande au Cau-
case, 26.04.1918 paris, s. 299.
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wisko, zdając sobie sprawę z faktu, że od współpracy z Gruzinami  
i Azerbejdżanami zależy przyszłość Ormian na Zakaukaziu90.
26 kwietnia 1918 r. powołano rząd tymczasowy republiki pod przewod-
nictwem Akaki Czchenkeli. był on uważany za zwolennika niepodle-
głości Zakaukazia oraz sądził, że należy iść na maksymalne ustępstwa 
wobec turcji, aby jak najszybciej zawrzeć z nią traktat pokojowy91. 
Wśród trzynastu stanowisk w rządzie pięć objęli przedstawiciele Azer-
bejdżan, natomiast po cztery reprezentanci Gruzinów i Ormian. Świad-
czyło to o rosnącym znaczeniu polityków azerbejdżańskich w nowej 
sytuacji geopolitycznej Zakaukazia92. Co prawda najważniejsze sta-
nowiska: premiera, ministra spraw zagranicznych, ministra spraw we-
wnętrznych i ministra wojny zajęli politycy gruzińscy, jednak stanowi-
ska przypadające Azerbejdżanom: ministra handlu, ministra przemysłu, 
ministra transportu, ministra edukacji i ministra kontroli państwowej 
również należy uważać za stosunkowo istotne w istniejącej wówczas 
sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej Zakaukazia93. natomiast, 
oprócz ważnego stanowiska ministra finansów, Ormianom przypadły 
mniej istotne stanowiska ministrów: zaopatrzenia, opieki społecznej  
i pracy94.
 przed powstaniem rządu republiki zakaukaskiej 25 kwietnia 1918 r. 
oddziały tureckie zajęły ważną strategicznie twierdzę Kars. 28 kwietnia 
1918 r. dowódca wojsk tureckich gen. m. Vehib pasza poinformował wła-
dze w tyflisie o uznaniu republiki zakaukaskiej przez turcję oraz przyjął 
zakaukaską propozycję na temat wznowienia rokowań pokojowych.95

 Jednak turecko – zakaukaskie rozmowy pokojowe rozpoczęły się 
dopiero 11 maja 1918 r. w batumi, ponieważ rząd turecki chciał umoc-
nić swoją pozycję na okupowanych przez wojska osmańskie terenach 
Kaukazu południowego. podobnie jak w przypadku obrad konferen-
cji w trabzonie, także na konferencję batumską została wysłana licz-

90 Закавказскій Сеймъ. Засъданіе двадцать второе. Тифлисъ, 9 – го апръля 1918 года, s. 4-56;  
J. K a w t a r a d z e, op.cit., s. 142; r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia ..., s. 160-162; J. K a w t a r a d z e, 
op.cit., s. 142; p. O l s z e w s k i, Polityka ..., s. 31-32.
91 r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …., s. 158; W. m a t e r s k i, Gruzja ..., s. 65.
92 mAe p, turquie, vol. 895, Arméniens du Caucase ii, note de Consul de France au ministre de 
Affaires Étrangères nr 41, 25.04.1918 tiflis, s. 282; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan ...,  
s. 125; A. t e r  m i n a s s i a n, op. cit., s. 66.
93 t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 125
94 F. K a z e m z a d e h, op. cit., s. 107-108; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 125; 
A. t e r  m i n a s s i a n, op. cit., s. 66; W. m a t e r s k i, Georgia …, s. 44 – 45.
95 А. Б. К а д и щ е в, op. cit., s. 52-54; r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 172; W. m a t e r s k i, 
Georgia ..., s. 45.
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na, obejmująca 25 członków, delegacja republiki zakaukaskiej. Wśród 
nich sześć osób było oficjalnymi delegatami. Gruzinów reprezentował:  
A. Czchenkeli i niko nikoladze, Azerbejdżan: mahmed hasan hadżyń-
ski i mammad Amin rasulzade, natomiast przedstawicielami Ormian 
byli: hovhannes Kachaznuni i Aleksander Chatisjan. na czele delegacji 
stał A. Czchenkeli96. tak liczny skład delegacji, podobnie jak w trak-
cie konferencji trabzońskiej, utrudniał podejmowanie szybkich decyzji 
przez stronę zakaukaską w czasie batumskich negocjacji i również był 
spowodowany brakiem zaufania między przedstawicielami trzech za-
kaukaskich narodów.
 przystępując do obrad konferencji batumskiej delegacja zakauka-
ska chciała oprzeć negocjacje na żądaniach terytorialnych turków z 
trapezuntu. Jednak delegacja turecka pod przewodnictwem tureckie-
go ministra finansów halil beja wysunęła nowe żądania terytorialne 
wobec republiki południowokaukaskiej. Obok dawnych okręgów: Kars, 
Ardahan i batumi zajętych już przez wojska osmańskie, turcy doma-
gali się przekazania pod ich władzę powiatów: achałkałaksiego i achal-
cychskiego wchodzących w skład dawnej guberni tyfliskiej. ponadto 
domagali się zachodniej części guberni erywańskiej, obejmującej po-
wiaty: surmal, Aleksandropol i etchimadzyn, a także wyrażenia zgody 
na kontrolę przez wojska tureckie linii kolejowej Kars – Aleksandropol 
– dżulfa na granicy z persją. ponadto turcy żądali prawa do swobod-
nego transportu osmańskich wojsk i materiałów wojennych wszystkimi 
liniami kolejowymi Zakaukazia97.
 spełnienie tych żądań oznaczało faktyczną kontrolę polityczną  
i militarną turcji nad Kaukazem południowym, zagrażało integralności 
terytorialnej Gruzji, oznaczało faktyczne podporządkowanie Armenii 
stambułowi oraz umożliwiało turkom uzyskanie połączeń z rosyjskim 
i perskim Azerbejdżanem. Członkowie ormiańskiej i gruzińskiej części 
delegacji zakaukaskiej próbowali przeciwstawić się żądaniom teryto-
rialnym turków99.
 starano się także odwołać do pośrednictwa przedstawiciela niemiec 
gen. mjr Ottona von lossowa, który uczestniczył w konferencji batum-

96 F. K a z e m z a d e h, op. cit., s. 109 – 109; W. m a t e r s k i, Georgia …, s. 46.
97 З. А в а л о в ъ, op. cit., 46, J. K a w t a r a d z e, op.cit., s. 143; F. K a z e m z a d e h, op. cit., 
s.109-112; r. G. h o v a n n i s i a n, The Republic …, Vol. i, s. 28; W. m a t e r s k i, Georgia …, s. 47;  
p. O l s z e w s k i, Polityka …, s. 32 - 33.
98 mAe p, Caucase – Kurdistan, vol. 1, bulletin de renseigments nr 3, 28.05.1918 londres, s. 68.
99 AA, 16n vol.3184 26d nr 2, Situation du Caucase rapport du colonel Chardigny (12.05-2.06.1918), 
s. 3-4; З. А в а л о в ъ, op. cit., s. 54; p. O l s z e w s k i, Polityka …, s. 34.
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skiej jako obserwator z ramienia rządu w berlinie. Gen. mjr O. von 
lossow 19 maja 1918 r. zaoferował swoją mediację. rząd niemiecki 
próbował ograniczyć nadmierne żądania terytorialne turcji kosztem 
Zakaukazia, mając nadzieję na zapewnienie sobie możliwości udział w 
eksploatacji bogactw naturalnych regionu99. ponadto chciał, aby turcja 
skupiła swój wysiłek militarny na innych frontach walki z mocarstwami 
ententy (froncie: palestyńskim i mezopotamskim) oraz nie angażowała 
się militarnie aż w tak dużym zakresie jak do tej pory na Kaukazie po-
łudniowym. dyplomaci i wojskowi niemieccy obawiali się również, że 
może dojść do konfliktu między rosją bolszewicką a turcją w przypad-
ku zajęcia baku przez oddziały osmańskie, co spowoduje konieczność 
zaangażowania rzeszy w rozwiązanie tego konfliktu100.
 Jednak pośrednictwo niemieckie przyjęte przez gruzińską i ormiań-
ską część delegacji zakaukaskiej w batumi zostało odrzucone zarówno 
przez turków, jak i azerbejdżańskich przedstawicieli republiki zakau-
kaskiej101. politycy azerbejdżańscy domagali się przyjęcia żądań tery-
torialnych turków. taka postawa m. h. hadżyńskiego i m. e. rasulza-
de wynikała z faktu, że żądania terytorialne turcji obejmowały przede 
wszystkim tereny zamieszkałe przez Ormian, natomiast nie dotyczyły 
azerbejdżańskiej, wschodniej części republiki zakaukaskiej. ich przy-
łączenie do imperium Osmanów zwiększało odsetek populacji w repu-
blice południowokaukaskiej. taka postawa polityków azerbejdżańskich 
spowodowała, że gruzińscy i ormiańscy członkowie delegacji oskarżali 
Azerbejdżan o sprzyjanie bardziej interesom turcji, niż Zakaukazia w 
trakcie rokowań dyplomatycznych w batumi102.
 ponieważ już po pierwszym oficjalnym posiedzeniu konferencji 
batumskiej z powodu różnicy zdań między obydwiema stronami ne-
gocjacji doszło do zawieszenia rokowań, dlatego turcy próbowali wy-
wierać naciski na delegację zakaukaską, wznawiając działania militarne 
przeciwko republice zakaukaskiej. W ich wyniku 15 maja 1918 r. siły 
osmańskie zajęły Aleksandropol w dawnej guberni erywańskiej, uzy-
skując dogodną podstawę do ataku w kierunku erywania i tyflisu.
 pomimo zawieszenia turecko – zakaukaskich rozmów dyploma-
tycznych w batumi toczyły się równoległe, oddzielne, zakulisowe per-
traktacje między gruzińską i ormiańską częścią delegacji zakaukaskiej  

100 t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 126-27; W. m a t e r s k i, Georgia …, s. 48.
101 t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 127 A. t e r  m i n a s s i a n, op. cit., s. 67-68.
102 F. K a z e m z a d e h, op. cit., s. 113-115; t. s w i e t o c h o w s k i, russian Azerbaijan …, s. 126-
127.
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a przedstawicielami rzeszy na temat nawiązania bliższej współpracy  
z niemcami. sukcesem zakończyły się gruzińsko – niemieckie negocja-
cje prowadzone przez gen. mjr O. von lossowa oraz A. Czchenkeli i Zu-
raba Awałowa (Awaliszwili) – doradcy gruzińskiej części zakaukaskiej 
delegacji. brał w nich także udział przewodniczący Gruzińskiej rady 
narodowej n. Żordania, który przez kilka dni przebywał w batumi. 
rozmowy te zakończyły się ostatecznie uzgodnieniem 24 maja 1918 
r. szczegółów przyszłego porozumienia gruzińsko - niemieckiego103.
 także delegaci azerbejdżańscy utrzymywali tajne kontakty z dele-
gacją osmańską w batumi, prawdopodobnie informując ją o poufnych 
dyskusjach wśród członków delegacji zakaukaskie na temat przyjęcia 
wspólnego stanowiska w negocjacjach z turkami. ponadto politycy tu-
reccy i azerbejdżańscy rozmawiali w batumi na temat udzielenia przez 
turków pomocy Azerbejdżanom w odzyskaniu władzy nad baku104. 
poza tym wchodzący w skład licznej delegacji zakaukaskiej w batumi 
przedstawiciele muzułmańskiej ludności Adżarii oraz republiki Górali 
północnego Kaukazu negocjowali z politykami tureckimi kwestię bez-
pośredniego włączenia ich terytoriów do turcji105.
 U schyłku konferencji batumskiej delegaci azerbejdżańscy rozma-
wiali także z politykami gruzińskimi na temat możliwości stworzenia 
dualistycznego, azerbejdżańsko – gruzińskiego państwa na Kaukazie 
południowym. Jednak Gruzini odrzucili tę propozycję, co wskazywało 
na ich dążenie do stworzenia własnego państwa. ponadto już w tym 
czasie zakończyli oni wspomniane negocjacje z niemcami106. W istnie-
jącej wówczas sytuacji geopolitycznej dla polityków gruzińskich słusz-
ne wydawało się nawiązanie bliższej współpracy z niemcami, którzy 
dążyli do ograniczenia ekspansji turcji na Kaukazie południowym107.
 brak możliwości wypracowania porozumienia między delegacjami 
republiki zakaukaskiej i turcji spowodowało, iż halil bej 26 maja 1918 
r. wystosował ultimatum do delegacji zakaukaskiej. domagał się w nim 
przyjęcia osmańskich żądań terytorialnych, poszerzonych o zgodę na 
włączenie do turcji powiatu nachiczewańskiego. W przypadku braku 

103 З. А в а л о в ъ, op. cit., s. 59-60; F. K a z e m z a d e h, op. cit., s. 119-120; r. G. h o v a n n i s i a n, 
Armenia …, s. 183-184; W. m a t e r s k i, Georgia …, s. 49; O. J a n e l i d z e, The Democratic Repu-
blic of Georgia, “pamięć i sprawiedliwość” 2018 nr 1 (1), s. 168-169.
104 F. K a z e m z a d e h, op. cit., s. 114; r. G. h o v a n n i s i a n, Armenia …, s. 181; t. s w i e t o -
c h o w s k i, Russian Azerbaijan …., s. 126.
105 А. Б. К а д и щ е в, op. cit., s. 79; t.s w i e t o c h o w s k i, in …, s.126-127.
106 А. Б. К а д и щ е в, op. cit., s. 65-66; t. s w i e t o c h o w s k i, Russian Azerbaijan …, s. 127.
107 W. m a t e r s k i, Georgia …, s. 51-54.
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akceptacji ultimatum przez stronę zakaukaską w ciągu 72 godzin turcy 
grozili wypowiedzeniem wojny108.
 Jednak ultimatum nie zostało przyjęte przez władze republiki za-
kaukaskiej, ponieważ tego samego dnia została ona rozwiązana z ini-
cjatywy gruzińskich mienszewików i ogłoszono powstanie niepodległej 
demokratycznej republiki Gruzji. Z kolei 28 maja 1918 r. powołano 
demokratyczne republiki Azerbejdżanu i Armenii109. przyczyną roz-
wiązania Zakaukaskiej Federacyjnej republiki demokratycznej były 
zbyt duże różnice interesów między ludnością gruzińską, ormiańską  
i azerbejdżańską. powodowały one, że republika południowokaukaska 
nie była w stanie wypełnić jednej z podstawowych funkcji jakie legły 
u podstaw jej stworzenia, a mianowicie zabezpieczenia ludności tego 
regionu przed turecką ekspansją.
 Ogłoszenie niepodległości Gruzji, a następnie proklamowanie nie-
podległości Armenii i Azerbejdżanu oznaczało zakończenie formalnej, 
instytucjonalnej współpracy między liderami ludności gruzińskiej, or-
miańskiej i azerbejdżańskiej. Od schyłku maja 1918 r. trzy najliczniej-
sze narodowości Kaukazu południowego rozpoczęły tworzenie wła-
snych niepodległych państw narodowych.
 podsumowując kwestię relacji gruzińsko – ormiańsko – azerbej-
dżańskich od wybuchu rewolucji lutowej w rosji do rozwiązania Za-
kaukaskiej Federacyjnej republiki demokratycznej należy podkreślić, 
że miały one zasadniczy wpływ na przeobrażenia wewnętrzne i sytuacją 
międzynarodową Kaukazu południowego w przedstawionym okresie. 
Zamieszkiwanie przez ludność gruzińską, ormiańską i azerbejdżańską, 
a także inne, mniej liczne narody, Zakaukazia, tworzącego jeden region 
geopolityczny, sprawiło, że stabilizacja sytuacji wewnętrznej na tym 
obszarze w dużym stopniu zależała od współpracy między członkami 
tych trzech największych społeczności etnicznych. Zdawali sobie z tego 
sprawę politycy gruzińscy, ormiańscy i azerbejdżańscy, którzy, szcze-
gólnie, po rewolucji październikowej, gdy doszło do pogłębienia cha-
osu wewnętrznego w rosji, próbowali stworzyć instytucjonalne ramy 
współpracy między tymi narodami, powołując najpierw Komisariat Za-
kaukaski, następnie tworząc sejm Zakaukaski, aż w końcu proklamując 
108 mAe p, série: europe 1918-1940, Urss (Urss), vol. 833, dossier Géorgie, rapport de  
p. A. C h a r d i g n y, 26.05.1918, s. 436; Les Grandes Puissances ..., s. 609; З. А в а л о в ъ, op. cit.,  
s. 61; А. Б. К а д и щ е в, op. cit., s. 58. 
109 mAe p, Urss, vol. 833, dossier Géorgie, rapport de p. A. C h a r d i g n y, 26.05.1918, s. 436,  
W. m a t e r s k i, Gruzja ..., s. 66-67; t. Ś w i ę t o c h o w s k i, Azerbejdżan ..., s. 67-68; O. J a n e l i -
d z e, op. cit., s.168.
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Zakaukaską Federacyjną republikę demokratyczną. Jednak silne an-
tagonizmy narodowościowe, religijne, terytorialne, gospodarcze i poli-
tyczne występujące między Gruzinami, Ormianami i Azerbejdżanami, 
które przedstawiono w artykule, spowodowały, że próby tej współpracy 
zakończyły się fiaskiem.
 istniejąca jeszcze przed wybuchem i wojny światowej wrogość, 
przede wszystkim między Ormianami i Azerbejdżanami, która uległa 
pogłębieniu w wyniku istniejących napięć religijno – etnicznych w la-
tach wojny, spowodowała, że próba stworzenia federacyjnego państwa 
na Kaukazie południowym po zaledwie 35 dniach jego istnienia zakoń-
czyła się fiaskiem. różnice interesów trzech narodów południowokau-
kaskich, a także odmienne plany dotyczące ich przyszłości prezentowa-
ne przez liderów politycznych tych wspólnot, były tak duże, że nie było 
w stanie ich przeważyć nawet zagrożenie ze strony turcji, która dążyła 
do faktycznego podporządkowania swojej władzy tego regionu.
 ponadto negatywne doświadczenia dotyczące relacji między naro-
dami południowokaukaskimi w 1917 r. i w pierwszej połowie 1918 r. 
niekorzystnie wpłynęły na stosunki między niepodległymi republikami 
zakaukaskimi w latach 1918 – 1920. dotyczyło to szczególnie relacji 
azerbejdżańsko – ormiańskich.
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On the eve of the independence of the south Caucasian 
republics – the Georgian – Armenian – Azerbaijani relations

from the march 1917 till the end of may 1918

 the main subject of this article was the analysis of the Georgian – Armenian – 
Azerbaijani relations from the march 1917 till may 1918. these relations had the 
very important influence on the political, military, economical and social changes 
in the south Caucasus in the period from the February revolution in march 1917 
till the dissolution of the south Caucasian Federative democratic republic on may 
26 1918. moreover the relations among the Georgian, Armenian and Azerbaijani 
peoples had the enormous influence on the existence of the independent republics 
of Georgia, Armenia and Azerbaijan in 1918 – 1920/1921.
 because the Georgians, Armenians and Azerbaijanis were (and are) the most 
numerous nations inhabiting the transcaucasia, therefore the stabilization of in-
ternal situation in this geopolitical region depended on the cooperation among the 
Georgian, Armenian and Azerbaijani politicians. they knew about it and, espe-
cially after the October revolution, they tried to create the institutional basis for 
the cooperation among these nations. that’s why they created the transcaucasian 
Commissariat, and then the transcaucasian seim and they proclaimed the trans-
caucasian Federative democratic republic. 
 Unfortunately, the strong national, religious, territorial, economic and political 
Georgian – Armenian – Azerbaijan hostilities, which were presented in the article, 
caused the attempts of this cooperation failed. this antagonism had been especially 
acute between the Armenians and Azerbaijanis and it started before the First World 
War. these hostilities caused the resolving the federative republic in the south 
Caucasus after only 35 days of its existence.
 the difference of the projects of the political future of the three south Cauca-
sian nations presented by the Georgian, Armenian and Azerbaijani politicians had 
been so enormous that they couldn’t cooperate with each other, despite the threat 
from turkey which wanted to conquest the south Caucasus. 
 the bad experiences of the relations among the south Caucasian nations in 
1917 and in the first half of 1918 had the negative impact on the relations among 
the independent south Caucasian republics in 1918 – 1920, especially on the Azer-
baijani – Armenian relations.
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WitAlis UGreChelidZe-UGOrsKi (1902-1983) 
OFiCer, JeŹdZieC i tŁUmACZ

Diana Zadura
Biblioteka Narodowa 

Warszawa

 Witalis Ugrechelidze1 przybył do polski w 1921 roku wraz z grupą 
podchorążych oraz starszych rangą oficerów gruzińskich, którzy wraz  
z większością elity politycznej Gruzji tuż po zajęciu kraju przez bolsze-
wików ewakuowali się na Zachód. Ośrodek polityczny emigracji i sie-
dzibę gruzińskiego rządu na uchodźstwie utworzono we Francji2, rzecz-
pospolita polska zaś stała się jedynym ośrodkiem, w którym oficerowie 
oraz młoda kadra gruzińskiej armii mogli na większą skalę kontynuować 
szkolenie wojskowe3. stało się to możliwe dzięki przychylności mar-
szałka J. piłsudskiego, a formalnie w wyniku decyzji szefa sztabu Gene-
ralnego Wojska polskiego. ten gest ze strony polskich władz był wów-
czas niezwykle ważny wobec założeń o możliwości rychłego odzyskania 
przez Gruzję niepodległości. Założenia te wkrótce okazały się mrzonka-
mi. Witalis Ugrechelidze był jednym z blisko stu gruzińskich oficerów 
kontraktowych, którzy w okresie międzywojnia służyli w polskiej armii. 
była to w tym czasie największa grupa oficerów kontraktowych, a więc 
nie posiadających polskiego obywatelstwa. Gruzini wówczas zafascyno-
wani byli polskim sukcesem militarnym w starciu z bolszewicką rosją, 
polaków z kolei żywo interesowały losy upadłej gruzińskiej republiki, 
czego dowody można znaleźć w doniesieniach polskiej prasy4. nigdy 
wcześniej idea polsko-gruzińskiego sojuszu nie zyskała tak wymiernego 
kształtu, jak właśnie w formie międzywojennej współpracy. 

pro Georgia, 2019, t. 29, s. 193-215

1 W polskim zapisie występują formy: Vitali, Witalis, Witaliusz, Witalius. 
2 siedziba rządu mieściła się w leuville sur Orge, pod paryżem. Większa część gruzińskiej emigra-
cji cywilnej osiedliła się we Francji. 
3 niewielka liczba Gruzinów została przyjęta na szkolenie wojskowe w Grecji, które wkrótce kon-
tynuowali w polsce, kilkunastu przyjęto do legii Cudzoziemskiej we Francji. 
4 l. p i ą t k o w s k i, Gruzja w publicystyce polskiej lat dwudziestych XX w., „pro Georgia” 1993, 
nr 3. 
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5 Ukazały się artykuły biograficzne dotyczące losów mikołaja bagrationi, Józefa Zautaszwili, gen. 
Aleksandra Czcheidze, Jerzego tumaniszwili oraz opracowania książkowe o mjr. Walerym tewzadze 
i Azerbejdżaninie z Gruzji Velim Jedigarze. J. O s t a p c z u k, Z życia prawosławnej emigracji gru-
zińskiej w międzywojennej Polsce na przykładzie rodziny Bagrationich, „rocznik teologiczny” 2016,  
lViii, z. 2. Z. K a r p u s, m. Wo ł o s, Polityka władz komunistycznych wobec emigrantów gruzińskich  
na przykładzie sprawy mjra Józefa Zautaszwili, [w:]  Opór społeczny i konspiracja w województwie 
pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956, red. t. C h i n c i ń s k i, Z. K a r p u s, bydgoszcz 2007.  
Z. G. K o w a l s k i, Pamięci generała Aleksandra Czcheidze w osiemdziesiątą rocznicę śmierci, „rocz-
nik przemyski” 2002, z. 3. J. r o m a n o w i c z, Kontradmirał w stanie spoczynku Jerzy Tumaniszwili 
(1916-2010), „przegląd historyczno-Wojskowy” 2011, nr 2. J. K r e s a, Tewzadze: gruziński obrońca 
Warszawy, dzierżoniów 2012. Veli bej J e d i g a r: Azerbejdżanin, pułkownik Armii Krajowej /[autor 
wyboru i dokumentacji materiałów archiwalnych samir r z a y e v], Warszawa 2015.
6 Jedyną dotychczas próbę zarysu biografii Witalisa Ugrechelidze (w oparciu wyłącznie o źródła 
gruzińskie, a zatem bardzo cząstkową i niewolną od błędów) podjął badacz gruzińskiej emigracji  
w: G. s z a r a d z e, Pod obcym niebem. t. 3, tbilisi 1993 s. 221-227 (w języku gruzińskim). 
7 Kwerendę w londynie przeprowadziłam w 2016 r. 
8 Kwerendę w muzeum emigracji w tbilisi przeprowadziłam w październiku 2016 r. materiały 
archiwalne dotyczące Ugrechelidze w tbiliskiej szkole junkrów nie zachowały się.
9 Korespondencja z lat 2016-19, oraz wywiad przeprowadzony w londynie w kwietniu 2016 r. 
10 s. d. l u k a c, Witalis Ugrechelidze-Ugorski, „pro Georgia” 1999, nr 8. 

 W ostatnich latach tematyka gruzińskich oficerów jest coraz częściej 
naświetlana w kontekście stosunków polsko-gruzińskich. O ile w pol-
skiej historiografii zaczęto zapełniać lukę poświęcając nieco uwagi całej 
tej grupie oficerów, na tle historii wojskowości, a także w kontekście pol-
skiej polityki wschodniej i ruchu prometejskiego, tylko kilka postaci z tej 
grupy doczekało się opracowania biograficznego5. Witalis Ugrechelidze, 
jako tłumacz, publicysta, pasjonat koni i zajadły antykomunista jawi się 
jako jedna z barwniejszych postaci w tym gronie. był również jednym 
z tych oficerów, których losy pozostały silnie związane z polską, nawet 
mimo powojennej emigracji. Jego odkryta po latach amatorska działal-
ność translatorska uświadamia jak powierzchownie zbadane pozostają 
powojenne losy gruzińskiej grupy oficerów kontraktowych. 
 dotychczas Ugrechelidze znany był jedynie ze wzmianek i biogra-
mów, streszczających jego karierę wojskową w polsce. Artykuł ten 
jest próbą możliwie kompletnego zarysu jego biografii6, na podstawie 
materiałów archiwalnych, zachowanych w polsce i londynie7, kwe-
rendy w tbilisi8, a także relacji córki oficera9. Witalis Ugrechelidze 
pochodził z rodziny prawniczej, ukończył Gruzińskie Gimnazjum szla-
checkie w Kutaisi. pierwsze lata jego dorosłego życia zbiegły się z od-
zyskaniem przez Gruzję niepodległości (1918-21). W 1919 r. wstąpił 
do nowo utworzonej w tbilisi Gruzińskiej szkoły podchorążych, która 
wychować miała pierwsze pokolenie oficerów w niepodległej Gruzji. 
prawdopodobnie, ze względu na inklinacje literackie10, jednocześnie 
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11 Wzmianka w: Polskie życie kulturalne: dożynki i mikrofony, „Orzeł biały” 1957, nr 36, londyn. 
12 W. U g r e c h e l i d z e-U g o r s k i, Pierwsze kroki, „Orzeł biały” 1978, nr 169. 

wieczorowo studiował historię literatury na nowo otwartym tbiliskim 
Uniwersytecie państwowym11. W lutym 1921 tbiliska szkoła podcho-
rążych, zgodnie z rozkazem, wsparła młodą armię gruzińską w związku 
z  natarciem bolszewików na stolicę. Witalis wziął udział w walkach w 
obronie tbilisi, jakie rozegrały się na wzgórzach Kodżori i tabachme-
la. bitwa została przegrana, dowództwo wydało rozkaz wycofania się,  
w marcu zaś kadra oficerska ewakuowała się do batumi, skąd wkrótce 
wraz z gruzińskim rządem udała się drogą morską do stambułu, wów-
czas pod okupacją wojskową państw ententy. 
 pozostając razem z innymi oficerami na utrzymaniu uchodźczego 
rządu gruzińskiego, Witalis spędził tam ponad pół roku zanim otrzymał 
decyzję o przyjęciu do szkoły wojskowej w polsce. Ugrechelidze jesz-
cze w młodości zetknął się z literaturą polską i etosem polskiej husarii. 
Za sprawą powstań i licznych polskich zesłańców wojskowych na Kau-
kazie, polska była dla Gruzinów symbolem oporu i dążeń wolnościo-
wych. podobieństwo narodowych losów, wzajemna sympatia i antybol-
szewizm czyniły z polski dobry cel emigracji dla Gruzinów. na temat 
nauki i służby wojskowej Ugrechelidze w polsce wnosi nieco wiedzy 
jego własna relacja, którą opublikował w londyńskim „Orle białym”  
w latach 1978-80. W dwóch cyklach: „Gruzini w Wojsku polskim” oraz 
„W Ostrogu kończył się Zachód” opisał pierwsze lata życia na emigra-
cji: „szkoła podchorążych mieściła się w Alejach Ujazdowskich. nada-
no nam nazwę: Kompania 1/41, pluton Gruzinów. Ćwiczenia nie sta-
nowiły dla nas nowości, a zmiana musztry wielkiej różnicy nie robiła, 
natomiast z językiem było słabo. (…) Wobec tego, po kolacji mieliśmy 
naukę języka polskiego”12. 
 po ukończeniu szkoły unitarnej w Warszawie, odbyciu letnich ćwi-
czeń w rembertowie i praktyki w 4. pułku strzelców konnych w płoc-
ku13, Ugrechelidze wybrał specjalizację kawaleryjską. W Centrum Wy-
szkolenia Kawalerii uczył się nie tylko historii polski i oręża polskiego, 
ale też przesiąkł polskim patriotyzmem. „Grudziądz!... magiczne, ko-
chane, do grobowej deski niezapomniane przez polskich kawalerzystów 
miasto. tutaj się odradzał polski, stary, ułański duch szablą wyrąbanego 
na nowo powstałego państwa. Jestem wychowankiem pierwszego po-
kojowego kursu 1922-1923 tej ukochanej szkoły. miałem tam wspania-
łych wychowawców i instruktorów wojskowej sztuki kawaleryjskiej.
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13 Arkusz ewidencyjny W. Ugrechelidze, (zbiory ministry of defence (mOd) / national Archives, 
londyn).
14 W. U g r e c h e l i d z e-U g o r s k i, W kochanej szkole, „Orzeł biały” 1979, nr 174. 
15 W. U g r e c h e l i d z e-U g o r s k i, Pierwsza jesień, „Orzeł biały” 1979, nr 176. 
16 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), obecnie Wojskowe biuro historyczne, sygn. Ap 177,  
Ap 775. 
17 Feliks Jaworski (1892 – post 1933) - kawalerzysta, pierwszy dowódca 19 pułku ułanów, zasłynął 
na Wołyniu zaciekłą obroną granicy w latach 1917-1921. 
18 W. U g r e c h e l i d z e-U g o r s k i, Zanim granicę objął KOP, „Orzeł biały” 1980, nr 185. 
19 Wspomnienie dotyczy 1924 r., za: F. K o r c z y ń s k i, pamiętnik, cz.1, „Kresowe stanice” 2007, 
nr 3. 

(…) W Grudziądzu ziściły się moje marzenia z lat dziecinnych w Gru-
zji, a to rzadko się zdarza w życiu człowieka”14 „szkoła podchorążych 
Kawalerii w Grudziądzu dała mi dużo i to pod każdym względem.(...) 
Kochałem swój rycerski fach. Jakże byłem szczęśliwy i lekki, kiedy 
we wrześniu 1923 r. jechałem gdzieś na najdalsze na wschodzie krańce 
rzeczypospolitej, do zupełnie mi nieznanego Ostroga, z przydziałem 
do 19 pułku ułanów”15. 
 W marcu 1924 r. został zakontraktowany jako oficer Wojska pol-
skiego w stopniu podporucznika16. Jednym z jego pierwszych zadań 
było patrolowanie granicy w związku z napadami bolszewickich band, 
rabujących polskie dwory: „Jeżdżę wzdłuż granicy i po wioskach  
w pogoni za dywersantami, otrzymując często sprzeczne rozkazy, po-
nieważ jako wojsko podlegam ministerstwu spraw Wojskowych, a jako 
odkomenderowany czasowo do pełnienia służby wewnętrznej, podle-
gam ministerstwu spraw Wewnętrznych. nieraz i ja bywam w kolizji  
z rozkazami. (…) nikt mnie nie pouczył jakie są prawa i konsekwencje, 
więc fruwałem według własnej fantazji. (…) postanowiłem być takim sa-
mym zagończykiem jak Jaworski17. teraz dopiero zapanuje porządek na 
granicy”18. po utworzeniu Korpusu Ochrony pogranicza w październiku 
1924, Ugrechelidze rozpoczął regularną służbę koszarową. W 19. pułku 
ułanów wołyńskich służył przez dziesięć lat. Z tego okresu wspominany 
był jako srogi instruktor jazdy konnej: „największy postrach wśród re-
krutów szerzył ppor. Ugrechelidze, z pochodzenia Gruzin. był to wyso-
ki i chudy oficer, z czarnymi wąsikami, operujący „łaciną” zaczerpniętą  
z carskiej armii. na ujeżdżanie uzbrajał się w długi bat, którym niemiło-
siernie częstował każdego kto mu podpadł”19. 
 Choć Ugrechelidze nie służył w carskiej armii, przedstawiony tu 
rys charakterologiczny zdają się potwierdzać jego akta osobowe. mimo 
ogólnie pozytywnych opinii przełożonych, pojawiają się też wzmianki 
o jego impulsywności, nierównym usposobieniu, charakterze wybucho-
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20 CAW, sygn. Ap 177, Ap 775.
21 Gen. Aleksander Zakariadze (1884-1957) – oficer kontraktowy w Wp, pełnił obowiązki nieformal-
nego przedstawiciela na polskę emigracyjnego rządu gruzińskiego z siedzibą w paryżu. 
22 Zawody konne, 19 p. ułanów wołyńskich, „polska Zbrojna” 1924, nr 230. 
23 Ugrechelidze brał udział głównie w gonitwach z przeszkodami, płotami i w gonitwach płaskich. 
24  Jako jeźdźcy w wyścigach startowali najczęściej Jerzy turaszwili, dawid Czcheidze, Jerzy Jaszwi-
li, michał Kwaliaszwili – na podstawie „Wiadomości Wyścigowych”. 
25 prywatne konie posiadali dawid Czcheidze, Jerzy Jaszwili i dawid Wacznadze, za: „Wiadomości 
Wyścigowe”, 1934, nr 43; „Wiadomości Wyścigowe” 1934, nr 6; „Wiadomości Wyścigowe” 1934,  
nr 43. 
26 W 1936 r. Ugrechelidze był właścicielem ogierów: „Olkusz”, „raptus ii”, „rim”, które zostały 
niedopuszczone do wyścigów z powodu wykrytych oszustw i dyskwalifikacji hodowcy, za: „Wiado-
mości Wyścigowe” 1936, nr 21. W 1939 r. posiadał klacz wyścigową „decobra”, za: „Wiadomości 
Wyścigowe” 1939, nr 16. 
27 Witaliusz U g r e c h e l i d z e-U g o r s k i, Kilka uwag i sprostowań, „przegląd Kawalerii i broni 
pancernej” 1971, nr 73 (londyn). 
28 Gen. Władysław Anders (1892-1970) - w 1932 r. wiceprezes Wołyńskiego Klubu Jeździeckiego, 
od 1934 r. w randze generała, od 1937 członek zarządu towarzystwa Zachęty do hodowli Koni. 

wym i niewyrobionym, oraz braku podejścia do podwładnych. W jego 
aktach zachowała się dokumentacja postępowań karnych z zarzutem 
przekroczenia uprawnień, wystąpienia przeciwko wolności osobistej 
szeregowych, oraz pogwałcenia przepisów porządku publicznego20. 
Jednym z ciekawszych wątków życia Ugrechelidze jest wątek jeź-
dziecki. Z relacji córki wynika, że po przybyciu do polski, z powodu 
zamiłowania do koni Witalis rozważał podjęcie studiów na kierunku 
weterynarii, pomysł ten jednak nie uzyskał akceptacji gen. Aleksandra 
Zakariadze21, opiekuna gruzińskich oficerów i nieformalnego przedsta-
wiciela gruzińskiego emigracyjnego rządu na polskę. 
 pierwsza wzmianka o Ugrechelidze w prasie polskiej pojawiła się  
w prawdopodobnie w 1924 roku w kontekście pułkowych zawodów 
konnych w Ostrogu22. W połowie lat dwudziestych rozpoczął on karierę 
w sporcie konnym, która sądząc po statystykach trwała do 1931 roku23.  
Ugrechelidze znakomicie prezentował się jako jeździec, obok kilku in-
nych gruzińskich oficerów24. był jednym z czterech25, którzy posiadali 
własne konie wyścigowe26. Aktywność jeździecka wśród oficerów ka-
walerii nie była rzadkością. tutaj pasji często towarzyszyły motywacje 
zarobkowe. W międzywojniu wyścigi były nie tylko sportem i popu-
larną rozrywką wśród kawalerzystów, ale też okazją do spotkań towa-
rzyskich. Właśnie w kontekście wyścigów Ugrechelidze miał okazję 
nawiązania znajomości27 z tadeuszem Komorowskim i Władysławem 
Andersem28. tego drugiego poznał także w kontekście zawodowym.  
W aktach osobowych Gruzina zachowała się opinia z 1927 roku, podpi-
sana przez dowódcę 2. samodzielnej brygady Kawalerii (stacjonującej 
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w równem) pułkownika W. Andersa: „Dobry i zamiłowany oficer ka-
walerii. B. dobry jeździec wyścigowy”. 
 na podstawie rubryk sportowych w prasie codziennej oraz „Wia-
domości Wyścigowych” można częściowo zrekonstruować listę wyści-
gów, w których zajmował dobre lokaty. między innymi: w 1926 roku  
w biegu z przeszkodami na 3 km w pośpieszce pod Wilnem Ugreche-
lidze zajął i miejsce na klaczy „delfin”29, w 1929 roku w poznaniu  
i miejsce na klaczy „dziuchna”30. Według statystyki jazd w gonitwach 
rozegranych na torach polskich w 1926 r, Ugrechelidze dosiadał konia 
9-krotnie31, zaś w 1929 roku 18-krotnie32. W maju 1930 r. podczas 
wyścigów w Łucku Ugrechelidze doznał na torze poważnego upadku, 
a jego koń skręcił kark33. dokładnie rok później w Ławicy pod po-
znaniem, Ugrechelidze ponownie spadł z konia podczas gonitwy cross 
country na 8 km34.  
 Według opublikowanej w 1928 roku listy „kolorów stajen”, staj-
nię wyścigową Ugrechelidze reprezentować miano w zestawie: kurtka 
granatowa, czapka granatowa z białym35. na tej podstawie należałoby 
sądzić, że co najmniej od kwietnia 1928 jeździł na własnych koniach, 
jednak brak na to potwierdzenia w materiałach historycznych. W wy-
nikach gonitw nie pojawia się też jego nazwisko jako właściciela, co 
może oznaczać, że jego konie nie startowały, lub nie zajmowały miejsc 
nagradzanych. Jedynym wyjątkiem jest wzmianka o Ugrechelidze jako 
właścicielu klaczy decobra, która zajęła 4 m-ce w gonitwie pod rtm 
michałem bohdanowiczem w 1939 r. 36. (Z relacji córki wynika, że ko-
nie Ugrechelidze  zarekwirowane zostały przez niemców we wrześniu 
1939 roku). 
 W czasie swej kariery sportowej, Gruzin jako dżokej najczęściej 
występował na koniach grona oficerskiego 19 pułku ułanów oraz ko-
niach prywatnych swoich kolegów. Jeździec i sędzia wyścigowy, płk 
Janusz Kapuściński37 po latach wymieniał Ugrechelidze wśród trzy-

29 „słowo” 1926, nr 129, 5 czerwca (Wilno). 
30 „Wiadomości  Wyścigowe” 1929, nr 11. 
31 „Wiadomości Wyścigowe” 1926, nr 65. 
32 „Wiadomości Wyścigowe” 1929, nr 30. 
33 Wypadek na wyścigach (Łuck), „Kurier Warszawski” 1930, nr 131, 15 maja. 
34 Wyścigi konne, „Kurier poznański” 1931, nr 221, 15 maja.
35 „Wiadomości Wyścigowe” 1928, nr 7. Kolory stajni Ugrechelidze opublikowano również w 1929 
i 1931 r. 
36 „Wiadomości Wyścigowe” 1939, nr 16. 
37 Janusz Kapuściński (1898-1998) – pułkownik, oficer kawalerii Wp, po 1945 r. na Zachodzie.
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dziestu najbardziej doświadczonych polskich jeźdźców międzywojnia, 
z których każdy wygrywał rocznie około 25 gonitw z przeszkodami38. 
Jak wspominał Ugrechelidze po latach: „W konkursach krajowych (za-
wodach hippicznych – przyp.) występowałem tylko 5 razy i ani razu nie 
wygrałem. Odznakę (złotą) zdobyłem tylko wyścigami”39. 
 Ugrechelidze otrzymał dwie odznaki jeździeckie: „Złotą” i „Złotą 
Wielką”, przyznawane przez polski Związek Jeździecki. do noszenia 
każdej z odznak uprawniała oddzielna legitymacja. Obie (zachowane) 
legitymacje nie noszą daty wydania, na jednej z nich widnieje przyna-
leżność klubowa: „WKJK” - Wielkopolski Klub Jazdy Konnej, na dru-
giej przydział wojskowy: 7. pułk strzelców konnych. na tej podstawie 
można wnioskować, że obie odznaki zdobył w latach 1937-1939. 
 Wracając do kariery wojskowej, w 1927 r. kontrakt Ugrechelidze 
został odnowiony, tym razem w stopniu porucznika. W 1928 r. odko-
menderowany na kurs oficerski do szkoły czołgów i samochodów pan-
cernych w Warszawie, następnie odbył także kurs taktyczny samocho-
dów pancernych w Grudziądzu. 
 W 1934 r. Ugrechelidze zawarł związek małżeński się z polką, 
„uciekinierką z bolszewii”, haliną troicką40. Łączyło ich staranne wy-
kształcenie, pochodzenie szlacheckie i antykomunizm. Ojciec haliny 
był rosyjskim generałem o grecko-niemieckich korzeniach, matka mia-
ła pochodzenie polskie. Obie wróciły do polski w latach 20. XX w. 
halina troicka, będąc panną, pracowała w Warszawie jako pielęgniarka 
w szpitalu Ujazdowskim i instruktorka w szkole pielęgniarskiej. 
 Jak wspomina córka, rodzice poznali się w Warszawie, w domu 
gruzińskich emigrantów, księstwa barbary i Aleksandra bagrationi41, 
którzy gościli u siebie wszelkich wychodźców z byłego imperium 
rosyjskiego. Witalis przylatywać miał do nich z Kresów awionetką  
ks. romana sanguszki42. Znajomość z arystokratą Ugrechelidze mógł 
zawrzeć w kontekście wyścigów konnych. sanguszko był wówczas 
znanym hodowcą koni arabskich, a stąd także bywalcem wyścigów  
i fundatorem nagród. młoda para miała się lepiej poznać przy okazji po-
bytu oficera w szpitalu w 1933 r., gdzie trafił zapewne po upadku z ko-

38 J. K a p u ś c i ń s k i, O sporcie konnym, „przegląd Kawalerii i broni pancernej” 1979, nr 94. 
39 Witaliusz U g r e c h e l i d z e-U g o r s k i, Kilka uwag i sprostowań, op. cit. 
40 J. O s t a p c z u k, Emigracja gruzińska w księgach metrykalnych parafii prawosławnej św. Trójcy 
przy ulicy Podwale 5 w Warszawie w latach 1922-1944, „pro Georgia” 2014, nr 24. 
41 J. O s t a p c z u k, op. cit.
42 roman sanguszko (1901-1984) – ziemianin, filantrop, jego stadnina w Gumniskach była jednym 
z głównych dostawców koni remontowych dla polskiej armii, po 1945 r. na emigracji. 
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nia. Ślubu udzielił im opiekun duchowy gruzińskiej diaspory w polsce  
archimandryta Grigol (Grzegorz) peradze43. 
 Z majem 1934 roku, po dziesięciu latach służby w Ostrogu, Ugre-
chelidze przeniósł się do stacjonującego we lwowie 14. pułku ułanów 
jazłowieckich, zostając dowódcą plutonu. We lwowie w 1935 roku 
urodziła się jego jedyna córka sewdia daredżan44. Jak można wniosko-
wać z akt sprawy sądowej, toczącej się przeciwko niemu w 1936 roku, 
ze względu na swoją surowość Gruzin popadł w konflikt z podwładny-
mi45. być może właśnie dlatego, w lipcu 1937 roku rodzina Ugreche-
lidze przeniosła się do biedruska pod poznaniem. Odtąd Gruzin służył 
w 7. pułku strzelców konnych jako z-ca dowódcy szwadronu gospodar-
czego46. W lipcu 1938 r. mianowany został rotmistrzem. 
 Ugrechelidze, w miarę możliwości, mimo rozproszenia gruzińskich 
kolegów oficerów47, brał aktywny udział w życiu emigracji gruzińskiej. 
Wiadomo, że uczestniczył w obchodach jubileuszowych ku czci narodo-
wego wieszcza szoty rustawelego (1172-1216), organizowanych w War-
szawie w 1937 roku, podczas których recytował48 w oryginale fragmenty 
średniowiecznego gruzińskiego poematu „rycerz w tygrysiej skórze”.  
W gruzińskim,  emigracyjnym  czasopiśmie „mkhedari” (gruz. Jeździec), 
będącym organem Związku podchorążych Gruzińskich49, Ugrechelidze 
opublikował swój (jedyny zachowany) artykuł o tematyce konnej50. Ar-
tykuł w pierwszej części opisuje znaczenie konia w cywilizacjach świata, 
w drugiej części zasady hodowli i rozrodu konia wyścigowego. drobia-
zgowość opisu świadczy o nagromadzonej przez lata wiedzy. 
 W sierpniu 1939 r. Ugrechelidze został skierowany do ośrodka za-
pasowego Wielkopolskiej brygady Kawalerii w Kraśniku, zostając 
dowódcą szwadronu zapasowego51 7. pułku strzelców konnych52.  

43 Grigol (Grzegorz) peradze (1899-1942) – mnich prawosławny, wykładowca patrologii, zginął  
w obozie Auschwitz, uznany przez Kościół Gruziński za świętego-męczennika. 
44 sewdia daredżan Ugrechelidze, w Anglii s. d. Ugrechelidze-Ugorska, po mężu s.d. lukac. 
45 CAW, sygn. Ap 177, Ap 775. 
46 ryszard rybka, Kamil stepan, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939. - Kraków, 
Fundacja Centrum dokumentacji Czynu niepodległościowego, 2006. 
47 A. Wo ź n i a k, Międzywojenna Warszawa jako centrum myśli politycznej i ośrodek kulturalny 
emigracji gruzińskiej w Polsce, „pro Georgia” 2013,  t. 23. 
48 Akademia gruzińska w sali Rady Miejskiej, „Gazeta polska” 1937, nr 344, (12 grudnia);  Akademia 
gruzińska w Warszawie, „polska Zbrojna” 1937, nr 343 (12 grudnia). 
49 Założona w 1928 roku organizacja oficerów, którzy w 1921 roku jako podchorąży brali udział  
w wojnie obronnej Gruzji. 
50 V. U - d z e, Koń, „mckhedari” 1936-1937, no 20-21 (po gruzińsku). 
51 W szwadronach zapasowych kawalerii szkolono młode, nowo nabyte dla pułku konie. 
52 l. G ł o w a c k i, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, lublin 1976, s. 309.
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W kampanii wrześniowej walczył na lubelszczyźnie, na terenie działa-
nia Grupy „dubno”, oraz grupy „Chełm”. „po suchowolskiej bitwie cały 
Ośrodek znalazł się na terenie grupy operacyjnej, której dowódcą był płk. 
Władysław płonka53. (…) dnia 20.iX.1939 przyjechał rtm. najnert wraz 
z por. Górskim i doręczył mi rozkaz o natychmiastowym rozformowaniu 
oddziału, napisany przez płk. płonkę. W rozkazie podkreślone było, że ofi-
cerowie Gruzini natychmiast mają przejść do niemców, bo z tyłu mamy 
już sowieckie wojska. Oddział szybko zebrałem, rozkazy odczytałem (…). 
ponieważ wojska sowieckie widziałem już blisko, podniosłem białą cho-
rągiew i przeszedłem rzekę, zgłaszając się do niemców (…). płk. płonka, 
rtm. najnert i por. Górski są wymienieni wśród ofiar rzezi katyńskiej”54. 
płk. płonka przedstawił Ugrechelidze do orderu Virtuti militari V klasy55. 
Jak wynika z relacji córki wniosek pisany ręką pułkownika przechował  
w bucie jeden z żołnierzy dowodzonych przez Gruzina. 
 1 października 1939 w miejscowości nisko Ugrechelidze trafił do 
niewoli niemieckiej. początkowo przez miesiąc przebywał w obozie 
Kraków-Łobzów56, kolejne 5 m-cy spędził w Oflagu ii b Arnswalde 
(Choszczno), następnie razem z innymi oficerami kontraktowymi Wp 
przewieziony został do Oflagu iii A w luckenwalde57. Jak zadekla-
rował po wojnie w jednym z kwestionariuszy osobowych, w obozie 
jenieckim nauczył się języka niemieckiego58. po roku Ugrechelidze 
otrzymał dokumenty nansenowskie i został zwolniony, zapewne dzię-
ki wstawiennictwu emigracyjnych organizacji kaukaskich.
 Jesienią 1940 r. wrócił do polski i zaangażował się w konspirację. 
potwierdzenie tego faktu znajdujemy m.in. w relacji m. Kwaliasz-
wilego - byłego oficera kontraktowego, zaangażowanego w podzie-
miu59. Wraz z rodziną zamieszkał w Warszawie przy ul. Koszykowej.  
W maju 1941 roku przyjął pseudonim „Ugorski”60, vel rotmistrz 

53 płk. Władysław płonka (1895-1940) - w czasie kampanii wrześniowej dowodził 22 pułkiem uła-
nów podkarpackich, a następnie improwizowaną Grupą Kawalerii „Chełm”, zginął w Katyniu. 
54 W. U g r e c h e l i d z e-U g o r s k i, Z działań O/Z Wielkopolskiej B. K. w Kampanii Wrześniowej, 
„przegląd Kawalerii i broni pancernej” 1972, nr 65 (londyn).  
55 informacja zamieszczona we wniosku awansowym na majora: sygn. A.Xii.86/43/17 instytut pol-
ski i muzeum gen. sikorskiego (ipms). 
56 na podstawie akt polskiego Czerwonego Krzyża; nr jeńca 491. 
57 data, miejsce wzięcia w niewolę, oraz nazwy obozów za informacją z Centralnego Archiwum 
Jeńców Wojennych Łambinowice-Opole. 
58 Kwestionariusz osobowy (zbiory mOd, londyn). 
59 michał K w a l i a s z w i l i, Końska siatka [w:] W konspiracji wielkopolskiej 1939-1945: wybór 
wspomnień, zebr. Z. s z y m a n k i e w i c z, poznań 1993. 
60 Szlakiem Ułanów Chrobrego: zarys historii 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława 
Chrobrego /pod red. stanisława Z a k r z e w s k i e g o  i Zygmunta G o d y n i a, londyn 1973, s. 179. 
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„U”61, używał również nazwiska „Karol/ Wiktor nagalski”. Według 
relacji córki: „Jako Gruzin, był stosunkowo bezpieczny, chociaż - jak 
pokazał przykład kolegi ojca Geno Chundadze62, którego niemcy 
złapali ‚na robocie’ i następnie rozstrzelali – daleko mu było do nie-
tykalności. dodatkowy kłopot był w tym, że prezes Komitetu Gru-
zińskiego dr. Alszybaja i jego prawa ręka płk. Kandelaki przysta-
li sercem i duszą do niemców i namawiali wszystkich Gruzinów, 
żeby wstępowali do wojska niemieckiego63. ponieważ wezwania na 
al. szucha, różne szykany nie skutkowały, zaczęła się inwigilacja. 
mieszkanie naprzeciw zostało zajęte przez grupę obserwatorów, któ-
rzy śledzili co się dzieje u nas. mimo to ojciec prowadził dalej swoją 
działalność: spotykał skoczków z Anglii, organizował akcje zama-
chowe i sabotażowe, ukrywał Żydów, (…) kopał tunel wiodący z na-
szej piwnicy do Śniadeckich (...)64. 
 W czasie ii wojny światowej wielu gruzińskich emigrantów z nie-
miec i Francji zdecydowało się walczyć po stronie hitlera, wybór 
frontu był dla nich wyborem lepszego sposobu służenia sprawie gru-
zińskiej. Wierzono wówczas w zwycięstwo niemiec, które oznacza-
łoby pokonanie Zsrr i dawało szansę na odzyskanie niepodległości 
Gruzji. Większość gruzińskich oficerów kontraktowych Wp pozostała 
lojalna wobec polski. 
 O stanowisku Ugrechelidze względem współpracy „polskich” 
Gruzinów z niemcami możemy wnioskować z artykułu córki oficera: 
„bardzo niewielu [gruzińskich oficerów Wp – przyp.] wdziało na sie-
bie mundury feldgrau. Ci ze znajomych i kolegów mego ojca, którzy 
to zrobili, powzięli tę decyzję raczej à contre coeur: nie ze względów 
oportunistycznych, lecz z pobudek czysto patriotycznych. (…) Ojciec 
mój (…) chociaż nie pochwalał tych, co włożyli niemiecki mundur, to 

61 rtm. ”U” wzmiankuje Veli bek J e d i g a r: Kawaleria w szeregach AK [w:] Jazda polska  
w II wojnie światowej/ red. Kornel K r z e c z u n o w c z. - londyn 1953, s. 100. 
62 Gedeon Chundadze (1901-1943) – oficer piechoty Wp, przed wojną służył w 44. pułku strzelców 
w równem. 
63 Komitet Gruziński w polsce – działający w Warszawie od 1922 roku pełnił rolę nieformal-
nego przedstawicielstwa gruzińskiego rządu emigracyjnego (z siedzibą w paryżu). W czasie  
ii wojny światowej na ul. smolnej w Warszawie działał, zrzeszający emigrantów i współpra-
cujący z okupantem Komitet Kaukaski (Kaukasische Vertrauenstelle) z Grigolem Alszybają 
na czele. Grigol Alshibaia (1881-1957) lekarz, dyplomata, od lat 20tych XX w. zamieszkiwał  
w polsce i w niemczech, po wojnie wyemigrował do stanów Zjednoczonych. mikołaj Kande-
laki (1886-1965) – do 1931 r. oficer kontraktowy Wp, po wojnie w pKpr w Wielkiej brytanii, 
zmarł w obozie dla polskich żołnierzy w penley.
64 s. d. l u k a c, op. cit. 
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jednak ich nie potępiał, zastrzegł sobie tylko, żeby nie spotykali się  
z nim w mundurze i nie przychodzili do nas do domu”65.  
 Zaskakujące informacje o konspiracyjnej działalności Gruzina znaj-
dujemy w relacji tomasza reutta - oficera wywiadu AK: „rtm. Wi-
taliusz Ugrechelidze pracował u mnie w grupie „hanka”, a następnie  
w tymże roku u „stragana”, podległej komórce Gł. Komendy AK. On 
był agentem gruzińskiego Komitetu [od 1941 r. współpracującego  
z niemcami – przyp.]. materiały dawał dobre, które nam dawały orien-
tację, co się tam dzieje. Kiedy w tym komitecie zaproponowano mu 
wstąpienie do armii niemieckiej on kategorycznie odmówił. Za to miał 
być skazany na karę śmierci, czego wymagał prezes Komitetu dr. Al-
szybaja. Jednak skończyło się na tym, że tylko został pozbawiony kart 
żywnościowych niemieckich, a musiał żywność brać ze sklepów i przy-
działów ludności polskiej. tenże rtm. Ugrechelidze ukrywał w swoim 
mieszkaniu zbiegłych naszych oficerów”66.

 relacja ta stawia Gruzina w zupełnie nowym świetle. przede wszyst-
kim poświadcza jego lojalność wobec polski. po drugie powierzone mu 
w głębokim wywiadzie zadania oznaczały określone predyspozycje 
osobowościowe i psychologiczne, które musiał spełniać. 
 podwójną rolę Ugrechelidze w strukturach AK potwierdza przebieg 
służby zadeklarowany po wojnie, zgodnie z którym od lutego do lipca 
1944 był oficerem informacyjnym Oddziału ii AK, od 1941 roku zaś był 
dowódcą 17. pułku ułanów wielkopolskich67, odtwarzanego w Warsza-
wie. niewykluczone, że Gruzin w wywiadzie AK działał już wcześniej. 
Zachował się (wydany po wojnie) dokument zaświadczający o odbyciu 
przez Gruzina kursu przeszkolenia dla oficerów komend obwodowych 
AK w grudniu 1942 r, podpisany przez oficera informacyjnego ignace-
go Junoszę-Wierzbickiego.68

 Jednym ze zwierzchników Gruzina w AK był płk. Janusz boksz-
czanin69, który w historii zapisał się swym sprzeciwem wobec planów 
65 s. d. l u k a c, Losy polskich Gruzinów, „tydzień polski” 1995, 9 września (londyn). 
66 tomasz reutt (1899-1963) ps. „tarnawa” – oficer wywiadowczy batalionu KOp Ostróg, w 1939 r. 
d-ca kompanii w 45 pułku piechoty w równem, podczas okupacji Okręg Warszawski Armii Krajowej, 
współpracował z wywiadem KG AK, uczestniczył w powstaniu Warszawskim, trafił do obozu niemiec-
kiego, w 1945 r. przedostał się do ii Korpusu, później osiedlił się w londynie. Jego relacja znajduje się 
w studium polski podziemnej, sygn. bi 0947.
67 Oddział został rozformowany po kampanii wrześniowej, w ramach AK pułk był odtwarzany, po-
czątkowo licząc 6 osób, w okresie bytności w Warszawie rozrósł się do liczby 36 „szabel”. Za: Szlakiem 
Ułanów Chrobrego, op. cit., s. 179.
68 Zaświadczenie z datą 1956 r. znajduje się w archiwum rodziny Ugrechelidze. ignacy Wierzbicki 
(1900-1970) ps. „Junosza”, oficer informacyjny AK w Warszawie, po powstaniu warszawskim w nie-
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wybuchu powstania warszawskiego. Jak wspominał po latach były ofi-
cer kontraktowy Wp, Azerbejdżanin z Gruzji Veli bek Jedigar70: [„dnia  
17 lipca 1944 r. spotyka nas rycerski gest z dowództwa bohaterskiej  
Armii Krajowej, w postaci rozkazu dla oficerów kontraktowych Kau-
kazu opuszczenia Warszawy i odejścia na Zachód, bowiem [jak nam 
powiedziano – przyp.] liczymy się z możliwością porozumienia się  
z nadchodzącą Armią Czerwoną – a przecież was im nie oddamy”]71. 
Jak wynika z relacji s.d. Ugrechelidze jeszcze przed tym Gruzin miał 
na odprawie wprost odmówić wykonania rozkazu współpracy z wojska-
mi sowieckimi i dobrowolnie poddać się pod sąd wojskowy AK. Osta-
tecznie jednak płk. bokszczanin, który co do sowietów także nie miał 
złudzeń, znalazł dla Kaukazczyków rozwiązanie pośrednie, wysyłając 
obydwu z misją do gen. Andersa. 
 Opuszczenie Warszawy i polski tuż przed wybuchem powstania war-
szawskiego wyznacza nowy etap w życiu gruzińsko-polskiego oficera. 
tą samą drogą z polski, zajmowanej właśnie przez Armię Czerwoną, 
uciekło kilkunastu innych gruzińskich oficerów kontraktowych72. Kil-
ku oficerów pozostało w komunistycznej polsce, dwóch zostało zesła-
nych na syberię, kilku innych zginęło w wyniku zetknięcia z sowiec-
kim aparatem represji, większość jednak emigrowała na Zachód i nigdy 
nie powróciła do polski, ani do Gruzji. 
 przez Wiedeń Ugrechelidze udał się z rodziną, do mediola-
nu. po kapitulacji niemiec i zarazem wyzwoleniu Włoch zamel-
dował się u gen. Andersa w dowództwie 2. Korpusu w Anconie  
i z początkiem maja 1945 r. dołączył do polskich sił Zbrojnych na  
Zachodzie, pozostających pod dowództwem brytyjskim. Z ankiet oso-
bowych wynika, że przez okres prawie 3 m-cy Ugrechelidze pełnił 
służbę w Oddziale informacyjnym 2. Korpusu, tzw. ekspozyturze „W”. 
następnie jako oficer rezerwy objął stanowisko instruktora w Centrum 

woli niemieckiej, zmarł w londynie. Za: Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej/ pod red. Władysława 
bułhaka. - Warszawa, 2008, s. 224, oraz https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/ignacy-wierzbic-
ki,48408.html
69 płk. Janusz bokszczanin (1894-1973), kawalerzysta, podczas okupacji w Komendzie Głównej AK, 
kierownik Wydziału broni szybkich (Oddział iii), po wojnie we Francji. 
70 płk. Veli bek J e d i g a r - oficer dyplomowany, dowódca 7 pułku ułanów AK, szef wydziału kawa-
lerii AK, od 1945 w ii Korpusie, przeszedł pKpr w Anglii, od 1949 roku w Argentynie. 
71 Veli bek J e d i g a r, Kontraktowi w kawalerii polskiej, „przegląd Kawalerii i broni pancernej” 
1969, nr 53 (londyn). 
72 p. A d a m c z e w s k i, Listy dotyczące osób pochodzenia kaukaskiego służących w Wojsku Polskim 
i działaczy ruchu prometejskiego przechowywane w polskich archiwach w Londynie, „studia z dziejów 
rosji i europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. 50, z. 2.
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Wyszkolenia Wojsk pancernych w Gallipoli. Od stycznia 1946 r. służył 
w 26, 13. i 17. kompanii zaopatrzenia73. We Włoszech Ugrechelidze 
posługiwał się legitymacją wojskową, w której konspiracyjny pseudo-
nim „Ugorski” widnieje jako drugie nazwisko: Ugrechelidze-Ugorski. 
W ten sposób Gruzin będzie podpisywać się już do końca życia, za-
wsze gdy będzie pisał w języku polskim. niewykluczone, że było to 
tylko wyrazem swoistej mody, panującej wówczas w polskim środowi-
sku wojskowym. Chociaż trudno nie dostrzec w tym również pewnej 
deklaracji tożsamościowej. W listopadzie 1946 r. został ewakuowany 
do Wielkiej brytanii jako przesiedleniec i polski emigrant wojskowy, 
razem z ponad 100 tysiącami polskich oficerów i żołnierzy, którzy oba-
wiali się powrotu do polski, kontrolowanej przez Zsrr74.  
 po okresie utrzymywania stosunków sojuszniczych z polskim rzą-
dem na Uchodźstwie z siedzibą w londynie, Wielka brytania w lip-
cu 1945 r. oficjalnie uznała tymczasowy rząd Jedności narodowej  
w Warszawie. Ku rozgoryczeniu polskiej emigracji wojskowej, rozcza-
rowanej postanowieniami konferencji jałtańskiej, podjęto decyzję o de-
mobilizacji polskich sił Zbrojnych na Zachodzie. rząd brytyjski powo-
łał polski Korpus przysposobienia i rozmieszczenia75, którego celem 
było przygotowanie zdemobilizowanych żołnierzy do życia cywilnego, 
osiedlenia i zatrudnienia na Wyspach poprzez naukę języka i zawodu. 
W ten sposób zapewniono im „okres ochronny” zanim zdecydowali co 
robić dalej. niektórzy zmienili cel emigracji, inni postanowili wrócić 
do polski. Ugrechelidze rozważał wyjazd do rpA lub Argentyny, osta-
tecznie pozostał w Wielkiej brytanii. W ramach pKpr służył przez dwa 
lata (maj 1946 - maj 1949), formalnie będąc oficerem kontraktowym 
Armii brytyjskiej w stopniu podporucznika i randze kapitana. Zgodnie 
z relacją córki, pełnił funkcję kwatermistrza. Zamieszkiwał m.in. w wa-
lijskich obozach przejściowych matapan, oraz penrhos, a w 1949 roku 
osiedlił się w londynie. 
 W jednym z kwestionariuszy ewidencyjnych, wypełnianych po 
przybyciu na Wyspy brytyjskie, w rubrykach: 1. Jaką pracę wy-

73 Zgodnie z zadeklarowanym przebiegiem służby i dokumentami mOd, (londyn). 
74 na ogólną liczbę 249 tys. żołnierzy psZ na Zachodzie (stan na grudzień 1945 r.), do polski powró-
ciło 105 tys. (z tego 86 tys. z Wielkiej brytanii). Za: J. A. r a d o m s k i, Demobilizacja Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951. - Kraków 2009, s.102. 
75 polish resettlement Corps istniał w latach 1946-1949 i formalnie podlegał brytyjskim siłom 
zbrojnym. Wstąpienie do pKpr nie było obowiązkowe, ale było główną formą wsparcia Wielkiej 
brytanii dla zdemobilizowanych żołnierzy polskich. W ewidencji pKpr znalazło się 120 tys. osób.  
Za: J. A. r a d o m s k i, op. cit. 
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brałbyś po demobilizacji, jeżeli nie będzie możliwe żadne szkolenie 
zawodowe? oraz 2. Gdybyś miał możliwość szkolić się zawodowo, 
jakiego zawodu cywilnego chciałbyś się nauczyć? - Ugrechelidze 
wpisał znak zapytania. W uwagach dodał: „Pragnę być zatrudniony 
jako instruktor jazdy konnej lub też wykonawca”76. Kariery związanej  
z jeździectwem i końmi nie udało mu się kontynuować. podobnie jak 
rzesze jemu podobnych oficerów w obcym kraju zmuszony był do 
przekwalifikowania się i zarobkowania w charakterze robotnika. Jako 
zdeklasowany ex-oficer, obracał się głównie w środowisku polskiej 
emigracji, próbował odnaleźć zagubionych w wojennej zawierusze 
kolegów, ustalić ich losy, nawiązać kontakt. Wiele osób z jego naj-
bliższego środowiska zginęło w kampanii wrześniowej, w Katyniu, 
lub powstaniu warszawskim. 
 Ugrechelidze był członkiem stowarzyszenia polskich Kombatan-
tów, udzielał się w Kole pułkowym Ułanów Jazłowieckich79, oraz Kole 
17. pułku ułanów wielkopolskich78. W 1962 roku Gruzin otrzymał 
awans na majora78. prawdopodobnie było to zatwierdzenie nominacji 
uzyskanej jeszcze w konspiracji. Według relacji córki, Ugrechelidze nie 
przyjął nominacji na podpułkownika, twierdząc, że uznaje awanse woj-
skowe jedynie w służbie czynnej. Kilka lat później Ugrechelidze uzy-
skał obywatelstwo brytyjskie. W 1978 w londynie został odznaczony 
Krzyżem Armii Krajowej. 
 Jego pierwszą cywilną pracą w londynie była posada sprzątacza 
na stacji metra earl’s Court w sercu dzielnicy Kensington, wówczas 
nie tylko pełnej polaków, ale też usianej emigracyjnymi instytucjami, 
klubami kombatantów, polskimi księgarniami. W kolejnych latach pra-
cował na stałej posadzie w fabryce gumy do żucia, następnie w fabry-
ce lodów Wall’sa. W czasie wolnym czytywał literaturę polską, brał 
udział w bogatym życiu kulturalnym polskiego londynu oraz śledził 
prasę emigracyjną: gruzińską i rosyjską, ale przede wszystkich polską. 
W roku 1955 donosiła ona o organizacji obchodów z okazji setnej rocz-
nicy śmierci Adama mickiewicza. Ugrechelidze wziął udział w jubile-
75 dokumenty ze zbiorów mOd, londyn.
76 na podstawie dokumentów Koła Jazłowiaków w zbiorach ipms, londyn. 
77 piotr laskowski, 50-lecie 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, „dziennik polski i dziennik Żołnie-
rza” 1969, nr. 138 (londyn). 
78 dziennik Ustaw rp, londyn, dnia 30 czerwca 1969 roku, nr 4. Wniosek awansowy na majora: 
sygn. A.Xii.86/43/17 (ipms). Wniosek awansowy wystawiono w 1951 roku. 
79 Polskie życie kulturalne: Pan Tadeusz po gruzińsku, „Orzeł biały” 1955, nr 28 (londyn). Trzech 
tłumaczów Mickiewicza: na angielski, francuski, gruziński, „dziennik polski i dziennik Żołnierza” 1956,  
nr 455, 5 marca (londyn). przekłady z mickiewicza, „Wiadomości” 1956, nr 14-15, 1 kwietnia (londyn). 
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80 pierwszy opublikowany przekład „pana tadeusza” na gruziński ukazał się w antologii i dokonany 
został z języka rosyjskiego. Utwory wybrane /A d a m  m i c k i e w i c z ; [opracowanie i. Kemerteli-
dze], tbilisi 1986.
81 Polskie życie kulturalne: pomoc nauce i tłumacze Mickiewicza. „Orzeł biały” 1956, nr 9.
82 Polskie życie kulturalne: dożynki i mikrofony, op. cit. 
83 „Pan Tadeusz” po gruzińsku: bolszewicy chcieli wykupić rękopis, „dziennik polski i dziennik 
Żołnierza” 1955, nr 163 (londyn). 

uszu wieszcza, prezentując swój gruziński przekład „pana tadeusza”80, 
którego dokonał - jak twierdził w lakonicznej przedmowie – w podzię-
kowaniu polakom za wieloletnią gościnę. W ten sposób debiutował 
jako tłumacz. Jego przekład był pierwszym gruzińskim przekładem pol-
skiego eposu81. mickiewiczowski trzynastozgłoskowiec tłumacz oddał 
gruzińskim czternastozgłoskowcem oraz opatrzył 100-stronicowym ko-
mentarzem, wprowadzającym gruzińskiego czytelnika w realia polskie. 
podczas prezentacji, odbywającej się w instytucie im. gen. sikorskiego, 
„Ugrechelidze w interesującym szkicu przedstawił słuchaczom koleje 
swej pracy literackiej nad przekładem, (…) przytoczył też jak rozwiązał 
różne trudności z oddaniem po gruzińsku słów takich jak bigos, chłod-
nik i różne tytuły urzędowe (...)”82. 
 Co do ówczesnych możliwości wydania gruzińskiego przekładu je-
dynej wiedzy dostarczają lakoniczne dywagacje prasowe: „na życzenie  
p. Ugrechelidze rękopis ma być przekazany muzeum mickiewiczowskie-
mu przy Fundacji Kościuszkowskiej, gdzie ma oczekiwać na ewentual-
ne wydanie, gdyby pokonane zostały związane z tym trudności. (…)”. 
„O wydaniu tak dużego utworu jak pan tadeusz (...) tutaj nie może być 
mowy, gdyż wymaga to specjalnie zaopatrzonej w czcionkę gruzińską 
drukarni, która jest bardzo rzadko spotykana”83. Gdzie indziej, wtrącono 
enigmatyczną uwagę: „Gdy władze sowieckie dowiedziały się o istnieniu 
tego przekładu i starały się go nabyć, p. Ugrechelidze kategorycznie od-
mówił”83. brak wyjaśnienia kulisów tej budzącej wątpliwości próby so-
wieckiego przejęcia wówczas jedynego gruzińskiego tłumaczenia „pana 
tadeusza”. brak też wzmianki dlaczego nie było możliwe wydanie utwo-
ru we Francji czy niemczech, posiadających znaczną gruzińską diasporę, 
z całą pewnością zaopatrzoną w gruzińską czcionkę drukarską. 
 nie wiemy dokładnie w jaki sposób były oficer zawodowy stał się 
człowiekiem pióra. Z relacji córki wiadomo, że pod koniec lat 50-tych 
na temat swojej pracy nad tłumaczeniem „pana tadeusza” Ugreche-
lidze udzielił wywiadu tadeuszowi nowakowskiemu z monachijskiej 
rozgłośni polskiej radio Wolna europa. nagranie to niestety nie za-
chowało się. Zapomniany rękopis gruzińskiego przekładu przeleżał 
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kilkadziesiąt lat w zbiorach biblioteki polskiej w londynie, zanim 
ukazał się drukiem w polsce84. W kolejnych latach Ugrechelidze tłu-
maczył na gruziński swych ulubionych autorów: komedie Aleksandra 
Fredry („damy i huzary” i „Zemsta”) oraz Jana parandowskiego bele-
tryzowaną biografię pt. „petrarka”. 
 W przypadku mickiewicza i Fredry motywacją Ugrechelidze mógł 
być sentyment do opowieści szlacheckich, podobnych w stylistyce 
do utworów na których wychował się w Gruzji. tym co mogło połą-
czyć tłumacza z Janem parandowskim było zamiłowanie do kultury 
antycznej. Ugrechelidze przetłumaczył również z oryginału „Folwark 
zwierzęcy” George’a Orwella (1966), wcześniej zaś opracował książ-
kę poświęconą angielskiemu parlamentaryzmowi pt. „najlepszy par-
lament świata” (1957). Ze wzmianki w prasie londyńskiej85 wiemy, 
że ex-oficer pracował nad przekładem na język polski gruzińskiego 
zbioru bajek sulchana saby Orbelianiego (1658-1725)86. rękopisy 
swych przekładów ofiarował w wieczystą opiekę bibliotece polskiej, 
wierząc zapewne, że polska instytucja zapewni jego spuściźnie sku-
teczną ochronę. 
 Z relacji córki wynika, że Gruzin uważał wydanie swych tłuma-
czeń w Gruzji za niemożliwe, ze względu na jej przynależność do 
Zsrr, a także swoje nazwisko „spalone” walką przeciwko bolsze-
wikom w roku 1921, a potem w armii rp. Chociaż mogłoby się wy-
dawać, że w związku z tym Ugrechelidze tłumaczył do szuflady, są 
dowody świadczące o podejmowanych przez niego próbach dotarcia 
z wynikami swej pracy do szerszej publiczności. W kontekście ukoń-
czenia przez Ugrechelidze przekładu „Zemsty” w 1957 roku pra-
sa donosiła: „[tłumacz] nie tylko przygotował cały tekst komedii, 
ale zaopatrzył go komentarzami, podał wszystkie warianty, trady-
cję sceniczną poszczególnych postaci na scenach polskich, w ogóle 
cały materiał, który może być użyteczny reżyserowi. (…) [tłumacz] 
rozpoczął starania o udostępnienie swego przekładu teatrowi gru-
zińskiemu w Kutaisi, gdzie chodził za młodu do szkół. i tu zaczęły 
się kłopoty. trudno człowiekowi z Zachodu przez żelazną kurtynę 
nawiązać bezpośredni kontakt z ludźmi skazanymi na odosobnienie 

84 nina t a y l o r-t e r l e c k a, Mickiewicz na Kaukazie: dzieje zagubionego rękopisu: Pan Tadeusz 
po gruzińsku, „pro Georgia” 2012, nr 22. 
85 „Pan Tadeusz” po gruzińsku: bolszewicy chcieli wykupić rękopis, op. cit. 
86 tłumaczenie tego utworu nie zachowało się. W języku polskim utwór ukazał się w tłumaczeniu  
z rosyjskiego: s. O r b e l i a n i, O mądrości rzeczy zmyślonych, Warszawa 1954. 
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na wschodzie, a zwłaszcza trudno powierzyć tak mozolnie pisany 
rękopis na wątpliwe flukta poczty i cenzury pocztowej (…) pilną 
jest sprawa powielenia Zemsty w postaci mikrofilmu, gdyż o ile 
wiadomo teatr gruziński jeśli nie natrafi na jakieś nieprzewidzia-
ne przeszkody natury artystycznej gotów byłby wystawić komedię 
Fredy, tak podobno blisko odpowiadającą duchowi Gruzinów już w 
przyszłorocznym sezonie teatralnym”87. 
 Ugrechelidze podjął również starania na rzecz wydania swego tłu-
maczenia „petrarki” Jana parandowskiego. W tym celu w 1962 roku 
nawiązał kontakt z autorem, w owym czasie pełniącym funkcję prezesa 
polskiego pen Clubu. na podstawie zrekonstruowanej korespondencji 
tłumacza z pisarzem wiadomo, że poprzez zaufanego kuriera Ugrecheli-
dze przekazał parandowskiemu w polsce rękopis swego tłumaczenia88. 
pisarz ujęty historią gruzińskiego ex-oficera/tłumacza i jego „egzotycz-
nym” przekładem obiecał zorientować się w możliwościach wydania, 
ostatecznie jednak sprawa spełzła na niczym. 
 W latach 1950. Ugrechelidze równolegle z działalnością translator-
ską zaczął udzielać się jako publicysta, przede wszystkich w polskich 
czasopismach emigracyjnych. tu również z grupy byłych gruzińskich 
oficerów kontraktowych, był jedną z aktywniejszych postaci. można 
domniemywać, że jego pierwsze próby publicystyczne zaistniały na 
fali zainteresowania mediów jego osobą. po doniesieniach o gruziń-
skich przekładach „pana tadeusza” (1955-1956) i „Zemsty” (1957), 
prasa polska w plotkarskim tonie89 wzmiankowała z kim Ugrecheli-
dze ma zwyczaj rozmawiać w londynie po gruzińsku, o jego przyjaź-
ni z brytyjskim kaukazologiem d.m. langiem90, a także o wypadku 
Gruzina podczas pracy w fabryce. (maszyna krojąca strzaskała mu 
dłoń). 
 W 1957 roku Ugrechelidze opublikował dwa artykuły publicystyczne, 
w których liczne nawiązania do historii Gruzji dały mu pretekst do emo-
cjonalnej krytyki aktualnej sytuacji społecznej i politycznej w kraju pod 
rządami komunistycznymi91. Jednocześnie śledził i komentował artyku-
87 Polskie życie kulturalne: dożynki i mikrofony, „Orzeł biały” 1957, nr 36. 
88 listy pisarza zachowały się w zbiorach rodzinnych tłumacza, listy od tłumacza jako część Archi-
wum Jana parandowskiego znajdują się w zbiorach biblioteki narodowej (Warszawa). sygn. rps. akc. 
17693/40. 
89 Dee ikwes ghwtisa neba, „dziennik polski i dziennik Żołnierza” 1957, nr 171. Polskie życie kultu-
ralne: dożynki i mikrofony, op.cit. 
90 david marshall lang (1924-1991) – kaukazolog, związany z University of london, autor książek 
o historii Gruzji i Armenii, lektor języka gruzińskiego. 
91 Jeszcze słowo o Gruzji, oraz Święci książęta argutyńscy, „Orzeł biały” 1957. 
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ły wspomnieniowe dotyczące służby wojskowej i działań wojennych w 
„przeglądzie Kawalerii i broni pancernej”. tu między innymi zamieścił 
zasłyszaną relację dotyczącą śmierci kpt. Jerzego ratiszwilego92 w kam-
panii wrześniowej93. W latach 1957-1969 „dziennik polski i dziennik 
Żołnierza” zamieścił 10 jego listów do redakcji. Z jednego z nich do-
wiadujemy się, że w 1963 roku Ugrechelidze za pośrednictwem gazety 
organizował w londynie zbiórkę funduszy na rzecz budowy pomnika  
7. pułku strzelców konnych w poznaniu94. W archiwum redakcji londyń-
skich „Wiadomości”95 zachowały się 3 jego listy do redakcji, z których 
jeden ukazał się na łamach gazety96. W jednym z listów broni dobrego 
imienia przedwojennej polskiej kawalerii, oskarżanej o zbytni tradycjo-
nalizm i nieprzygotowanie do wojny, związane z niedostatecznym zmo-
toryzowaniem. W innym z listów błyskotliwie wyjaśnia na czym polega 
„przewrotność” sowieckiej konstytucji, która formalnie daje republikom 
związkowym możliwość opuszczenia związku, w praktyce jednak nie 
jest to wykonalne. W końcu też, w latach 1978-1980 opublikował (napi-
sany z wyjątkową swadą) cykl wspomnień w londyńskim „Orle białym”.
 niejako dopełnieniem historii Witalisa Ugrechelidze jest jego jedy-
na córka, która z polski wyjechała w wieku 10 lat, ale do dziś pozostaje 
polką, mimo angielskich manier, wykształcenia i wielu lat życia spę-
dzonych w Anglii. sewdia daredżan Ugrechelidze-Ugorska posługuje 
się swymi gruzińskimi imionami używając skrótu s.d. jedynie w celach 
oficjalnych. nigdy nie nauczyła się języka gruzińskiego. po ukończeniu 
studiów, dostała pracę w nowo powstałej sekcji polskiej radia Wolna 
europa w monachium. Za sprawą talentu do języków i fonogenicznego 
głosu pracowała jako tłumaczka i spikerka. Czytała słuchowiska radio-
we i była zaufaną tłumaczką Jana nowaka-Jeziorańskiego. 
 W postaci Witalisa Ugrechelidze odbija się tragiczna historia pol-
ski i Gruzji zarazem. podzielił on los wielu powojennych emigrantów 
polskich, ale i własnych rodaków, którzy nie tylko nie chcieli żyć w 
komunistycznym kraju, ale też musieli uciekać by uniknąć sowieckich 
represji. na represje te był narażony jako były oficer gruziński służący 
w armii niepodległej republiki Gruzińskiej, ale też jako oficer Wojska 

92 Kpt. Jerzy ratiszwili (1900-1939) – oficer dyplomowany, dowódca kompanii czołgów lekkich. 
93 W. U g r e c h e l i d z e-U g o r s k i, Zapomniany bohater broni pancernej, „przegląd Kawalerii  
i broni pancernej” 1972, nr 65. 
94 W. U g r e c h e l i d z e-U g o r s k i, Podziękowanie (list do red.), „dziennik polski i dziennik Żoł-
nierza” 1963, nr 31.
95 W zbiorach Archiwum emigracji w toruniu. sygn. Ae/AW/CCCXXiii. 
96 W. U g r e c h e l i d z e-U g o r s k i, Sowiecka konstytucja, „Wiadomości” 1976, nr 19 (londyn). 
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polskiego. na obczyźnie wobec zupełnie innych realiów życia, jako 
zwykły robotnik Ugrechelidze znalazł spełnienie w pracy publicystycz-
nej i translatorskiej. był on pierwszym tłumaczem “pana tadeusza” na 
gruziński, a do dziś pozostaje jedynym w historii tłumaczem gruziń-
skim głęboko osadzonym w polskiej rzeczywistości i języku. spośród 
niewielu w historii gruzińskich tłumaczy literatury polskiej był postacią 
o wyjątkowo barwnym życiorysie. 
 Wiele lat po debiutanckim dla siebie tłumaczeniu „pana tadeusza” 
Witalis Ugrechelidze zadebiutował ponownie, tym razem w polsce i w 
Gruzji. rękopis „pana tadeusza”, nietknięty przez ponad pięćdziesiąt 
lat, został wydany, a jego barwna historia zaprezentowana publiczno-
ści w Warszawie, tbilisi i Kutaisi w 2011 roku. publikacja oraz postać 
tłumacza posłużyły promocji polski w Gruzji, a także popularyzacji 
historii gruzińskich oficerów kontraktowych w Wp. Wydarzeniu towa-
rzyszyły odczyty i wystawy. poemat wydano w niewielkim nakładzie, 
udostępnianym jedynie w ograniczonym kręgu, nie trafił on do sprze-
daży97. Ugrechelidze został jednak przywrócony pamięci historycznej 
jako tłumacz literatury polskiej i oficer polski, co ma znaczenie z punk-
tu widzenia historii stosunków polsko-gruzińskich. 
 W 2014 roku Witalis Ugrechelidze symbolicznie powrócił do Gru-
zji. W trzydzieści lat po śmierci jego prochy zostały uroczyście złożone 
na cmentarzu zasłużonych w tbiliskiej dzielnicy didube. pogrzeb odbył 
się z inicjatywy miasta tbilisi oraz studium europy Wschodniej UW.

podziękowania
 Za wsparcie finansowe i pomoc przy kwerendzie serdeczne po-
dziękowanie składam polish Aid Foundation trust oraz pani Jadwidze 
Kowalskiej z Archiwum instytutu polskiego i muzeum sikorskiego 
w londynie. Za wiele szczegółowych informacji o historii rodziny  
wieloletnią korespondencję serdecznie dziękuję córce bohatera pani  
s.d. lukac. Za konsultację i uwagi dziękuję Grzegorzowi Gilewskiemu.

97 A d a m  m i c k i e w i c z, Pan Tadeusz, tł. z gruz. W. Ugrechelidze, oprac. d. K o l b a i a. War-
szawa 2011 (po gruzińsku). W 2015 r. opublikowano wydanie ii poematu, w 2017 r. zaś wydanie 
miniaturowe w komplecie z gruzińskim poematem narodowym.
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Witalis Ugrechelidze-Ugorski (1902-1983) 
Officer, rider and translator

 Witalis Ugrechelidze-Ugorski was one of Georgian contract officers serving 
in the pre-war polish Army, after the independent 1st republic of Georgia was 
defeated by bolsheviks in 1921. the paper is an attempt of a possibly full biogra-
phic sketch of the character, whose connection to poland turned out to be a lifelong 
story. After over twenty years of living in poland he took his conspiracy alias used 
during the German occupation time as his second surname. Aside of his military 
carier, we are able to follow his hobbies which were exactly what made him a dis-
tinguished and a vivid personality on the background of Georgian-polish military 
diaspora. We are given details of his prewar horseriding carier, as well as a story 
of his postwar journalistic and literary activity. the rich life of a double emigrant 
(a Georgian in poland and a polish army ex-officer in United Kingdom) make him 
an exceptionally interesting case in the history of the 20th century polish-Georgian 
relations.
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Witalis Ugrechelidze w stroju wyści-
gowym, ok. 1929 roku (Archiwum 
rodzinne)

Ostróg, ruiny zamku ks. Ostrogskich, XVi w. pocztówka, biblioteka cyfrowa polona
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Korespondencja z Janem parandowskim, 1962 r.

diAnA  ZAdUrA
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legitymacja wojskowa, wydana w 2. Korpusie (Archiwum rodzinne)

WitAlis UGreChelidZe-UGOrsKi: OFiCer i tŁUmACZ

Ugrechelidze na klaczy „intry-
ga”, 1931, poznań. (Archiwum 
rodzinne)



19 pułk ułanów wołyńskich, Ostróg, wizyta Józefa piłsudskiego z okazji wręczenia 
sztandaru pułkowi, 1924 r. narodowe Archiwum Cyfrowe

Zaproszenie na wieczór literacki w ramach obchodów mickiewiczowskich,  
„Wiadomości” nr 517, londyn 1956 r.
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1 Wspomnienia Witalisa Ugrechelidze-Ugorskiego tu prezentowane są nieznacznie skróconą wersją 
wspomnień opublikowanych pierwotnie w londyńskim „Orle białym” w latach 1978-1980. tytuł nadany 
przez opracowującego. Za konsultację naukową podziękowania składam dimitriemu silakadze.
2 Zakaukaska demokratyczna republika Federacyjna – istniała od 22 kwietnia do 26 maja 1918 r. 
Zakończyła istnienie z powodu niemożności wypracowania wspólnej koncepcji państwowości.
3 imam szamil (1798-1871), przywódca powstania górali kaukaskich przeciwko rosji w latach 
1834-1859.
4 hadżi murat (1790-1852), przywódca górali dagestańskich walczących przeciwko wcieleniu ich 
ziem do rosji.

WspOmnieniA KresOWeGO UŁAnA

napisał Witalis Ugrechelidze-Ugorski1 

opracowała Diana Zadura
Biblioteka Narodowa, Warszawa

 Wielka radość zapanowała w krajach ujarzmionych przez carat, gdy  
w rosji zaświtała jutrzenka swobody po wybuchu rewolucji w rosji 
w 1917 r. podbite narody ogłaszały niepodległość i zaczynały w swoich 
krajach zaprowadzać porządek według własnych tradycji państwowych 
i narodowych. W górach Kaukazu między morzem Czarnym a Kaspijskim 
powstały cztery państwa, które od przeszło stu lat stanowiły część impe-
rium rosyjskiego, a które teraz utworzyły Federację Kaukaską. W skład 
jej weszły: Kaukaz północny, Azerbejdżan, Armenia i Gruzja2. niestety 
federacja ta była nader krótkotrwała, gdyż rosja jakaby nie była, carska 
czy sowiecka, nie mogła strawić wyzwalania się podbitych krajów. Gdy 
bolszewicy przechwycili władzę, słowa głoszące wolność, haftowane zło-
tem na czerwonych sztandarach szybko zaczęły znikać. po dwóch latach 
bolszewicy przystąpili do likwidowania niepodległości krajów kaukaskich.
 Kaukaz północny walczył przeszło sześćdziesiąt lat przeciw zabor-
czości carskiej, ale pozbawiony swych przywódców szamila3 i hadżi 
murata4 został wreszcie przyłączony do rosji, stracił ducha i jego miesz-
kańcy zaczęli przyzwyczajać się do niewolniczego bytu. toteż po rewo-
lucji, nie mając ani politycznych ani wojskowych przywódców, Kaukaz 
północny został podbity przez bolszewików w tempie błyskawicznym 
i prawie bez rozlewu krwi.
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 Azerbejdżan w czasach carskich był krajem uprzywilejowanym, nie 
musiał dostarczać rekruta, hodowla żywca i handel były w stanie kwit-
nącym, nikt nie myślał o ruchu wolnościowym i nie było przywódców 
narodowych. Gdy niepodległość „z nieba spadła” kraj zaczął się organi-
zować, ale ciążyła na nim przeszłość. Azerbejdżan tak był zasklepiony 
w swoich własnych sprawach, że nie udzielał żadnej pomocy góralom 
Kaukazu północnego, kiedy walczyli z rosją5.
 po rewolucji Gruzja mając dużą nadwyżkę w korpusie oficerskim, 
dała Azerbejdżanowi 400 oficerów pod dowództwem gen. makaszwile-
go6. Gdy bolszewicy napadli na Azerbejdżan, kraju bronili oficerowie 
gruzińscy przewodząc młodym, jeszcze nie dość wyszkolonym żołnie-
rzom. Gen. makaszwili7 trafił w ręce bolszewików i został zastrzelony. 
Kraj szybko utracił niepodległość i stał się ponownie łupem rosji.
 sytuacja w Armenii była zgoła odmienna. biedny i bogobojny ten naród 
padł w 1918 r. ofiarą straszliwej rzezi. turcy wycięli w pień przeszło milion 
ludzi8. tak więc bolszewicy zagarnęli Armenię krygując się na obrońców 
i opiekunów.
 W ten sposób już w dwa lata po wybuchu rewolucji sowiety podbiły 
ponownie trzy kraje kaukaskie. pozostawała jeszcze wolna Gruzja. rosja 
sowiecka zaatakowała Gruzję w lipcu 1920 r.9 w przekonaniu, że łatwo 
podbije ten kraj, ale jej rachuby zawiodły. po trzech miesiącach walk 
[powinno być: tygodniach – przyp.] wojska sowieckie zostały wyparte 
i nastąpiło zawieszenie broni. trzeba zaznaczyć, że Gruzja miała w du-
mie carskiej polityków dużego kalibru, takich jak Czcheidze, Czchenkeli, 
Cereteli, Gegeczkori i inni10. byli oni filarami rewolucji i byli zdolni po-
kierować sprawami państwowymi. Co więcej, w czasie wojny światowej 
dowództwo carskie sformowało na froncie tureckim oddziały gruzińskie 
w sile 12 baonów piechoty, 3 pułków kawalerii i 2 brygad górskiej ar-

5 prawdopodobnie młoda armia Azerbejdżanu, nieliczna i słaba kadrowo, nie była w stanie udzielić 
góralom wsparcia militarnego.
6 Oficerowie gruzińscy wspierali organizację armii Azerbejdżanu w ramach umowy o samoobronie 
zawartej między Gruzją a Azerbejdżanem w 1919 r. brak danych co do liczby gruzińskich oficerów 
służących w republice Azerbejdżanu. 
7 Abel m a k a s z w i l i  (1860-1920), gruziński generał zamordowany przez bolszewików w Azer-
bejdżanie, według jednej z wersji utopiono go w morzu.
8 szerzej: G. K u c h a r c z y k, Pierwszy holocaust XX wieku, Warszawa 2005.
9 bolszewicy zaatakowali Gruzję w maju 1920 r., ale z uwagi na sytuację zewnętrzną (tzw. wyprawa 
kijowska Józefa piłsudskiego) wycofali wojska.
10 nikoloz (Karlo) C z c h e i d z e  (1864-1926) socjaldemokrata, przewodniczący parlamentu repu-
bliki Gruzji, po 1921 r. we Francji. Akaki Czchenkeli (1874-1959) socjaldemokrata, premier Zakauka-
skiej republiki Federacyjnej, pierwszy minister spraw zagranicznych republiki Gruzji, po 1921 r. we 
Francji. irakli Cereteli (1881-1959) socjaldemokrata, internacjonalista, lobbował za uznaniem niepod-
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tylerii konnej11. Kiedy Gruzja ogłosiła niepodległość, baony piechoty 
rozrosły się w pułki, a kawaleria i artyleria były na pełnych etatach. pułki 
kawalerii miały po 6 szwadronów, a brygady artylerii po 8 baterii.
 W niepodległej Gruzji utworzono ponadto jednostki ochotni-
cze: 4 pułki piechoty i dywizjon kawalerii gwardii narodowej oraz 8 
dzielnicowych szwadronów12. sformowano też 2 samodzielne kom-
panie saperów. W dyspozycji gruzińskich sił zbrojnych były 4 po-
-rosyjskie pociągi pancerne, 3 samochody pancerne dla dowozu amu-
nicji praz 3 lekkie samoloty włoskie, z których pilot zrzucał ręką 
butelkowe bomby. Karabiny były rosyjskie, ckm-y maximy typu ro-
syjskiego. Łączność przy pułkach ograniczała się do plutonu telefonów  
polowych. innych środków łączności nie było.
 Jak z tego wynika, Gruzja nie miała wielkiej siły zbrojnej13, więc 
wojska nie była w stanie wystawić, ponieważ 104 tys. młodzieży gru-
zińskiej pochłonął rosyjski front zachodni14.
 Od chwili wybuchu rewolucji nieszczęsny ten kraj nie zaznał 
chwili spokoju. Z początku wywoływały zamęt tłumy zrewolucjoni-
zowanych żołnierzy, powracających z frontu tureckiego. plądrowali 
kraj, grabili, wzniecali pożary, a do domu im się nie śpieszyło. sporo 
upłynęło zanim władze gruzińskie zdołały ukrócić samowolę i uwol-
nić kraj od tej zarazy. Wkrótce potem gen. Aleksejew15, poprzednik 
Denikina16, zaczął organizować tzw. białą Armię i na bazę upatrzył 
sobie Gruzję. po nim w płn.-zach. Gruzji pojawiła się partyzancka 
tzw. Zielona Armia17 i usiłowała zainstalować się w tym kraju. na-
stępnie, wykorzystując słabość nowopowstałego państwa napadli tur-
cy chcąc zająć portowe miasto batum. W ślad turków ruszyli nawet 
odwieczni bracia Gruzinów – Ormianie18. podjudzani przez Angli-

ległości Gruzji na Konferencji pokojowej w paryżu 1919-19120 r. ewgeni Gegeczkori (1881-1954) 
drugi minister spraw zagranicznych republiki Gruzji,  po 1921 r. we Francji.
11 na froncie kaukaskim walczył 1 gruziński pułk piechoty i 1 gruziński pułk kawalerii, po rewolucji 
bolszewickiej jesienią 1917 r. utworzono gruziński korpus liczący 8-10 tys. żołnierzy. 
12 Główną formacją ochotniczą była Gwardia ludowa.
13 W decydujących starciach z bolszewikami w lutym 1921 r. strona gruzińska wystawiła do 45 tys. 
żołnierzy armii regularnej oraz Gwardii ludowej. 
14 podana liczba strat wydaje się mocno zawyżona. statystyka strat nie istnieje. podaje się jedynie, że 
w pierwszej wojnie światowej, w armii rosyjskiej walczyło 200 tys. Gruzinów. 
15 michaił Aleksiejew (1857-1918), jeden z twórców i pierwszy dowódca białej Armii Ochotniczej.  
16 Anton denikin (1872-1947), przywódca Armii Ochotniczej po ustąpieniu gen. Aleksiejewa.
17 Zielona Armia - zbrojne, nieregularne oddziały chłopów rosyjskich i milicji kozackich, powstałych 
w celu obrony ludności podczas wojny domowej. Grupy te zwalczały zarówno białych, jak i bolszewi-
ków.
18 Gruzińsko-ormiański konflikt zbrojny rozegrał się w grudniu 1918 r.
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ków zaczęli napadać na graniczne wsie gruzińskie, aby je zagarnąć19. 
na dobitek od wschodu uderzyły sowiety, ale ta napaść na razie – jak 
wspomniałem- zakończyła się zawieszeniem broni.
 Gruzini łudzili się, że nareszcie zapanuje spokój, ale szybko się 
przekonali, że żadna rosja nigdy nie dotrzyma żadnej umowy. po-
kój z rosją zawarto w sierpniu 1920 r. [w oryginale, powinno być: 
w maju 1920 r. – przyp.], ale od początku rosjanie sabotowali tę umo-
wę. Oddziały sowieckie przebrane po cywilnemu lecz w pełni uzbro-
jone niespodziewanie napadły na szkołę podchorążych20 i na koszary 
artylerii z zamiarem opanowania stolicy kraju tyflisu. napastnicy zo-
stali odparci, a uciekając pozostawili wielu zabitych na placu szkoły 
i w koszarach.
 pokój więc był tylko w teorii, w praktyce walka trwała bez przerwy.  
W końcu listopada 1920 r. wojska sowieckie ponownie uderzyły na 
Gruzję, bez powodu i bez wypowiedzenia wojny21. pod dowództwem 
Żłoby22 (późniejszego marszałka) wojska sowieckie ruszyły na całej 
długości granicy, również z Azerbejdżanu. przełamując z łatwością 
opór słabych wojsk gruzińskich już w połowie stycznia 1921 r. zagro-
ziły stolicy. Wszystkie siły Gruzji z wyjątkiem szkoły podchorążych 
i centralnej szkoły podoficerskiej biły się z wrogiem. 16 stycznia 1921 
r. obie szkoły wysłano do obrony tyflisu od strony płd.-wschodniej23.
 szkoła podchorążych miała 200 karabinów, podchorążacki zwiad konny 
i baterię z obsługą złożoną z podchorążych. szkoła podoficerska składała 
się z dwóch kompanii piechoty i kompanii ckm. mimo rozpaczliwej sytuacji  
oddziały biły się znakomicie, ale siła złego na jednego...
 dowódca kompanii ckm nakazawszy odwrót pozostał sam w okopie 
i popełnił samobójstwo24. resztki zdziesiątkowanych oddziałów cofały 
się na zachód. Wszyscy widzieli nadchodzącą klęskę.

19 nie ma podstaw do takiego osądu, Anglicy zajmowali pozycję neutralną i podjęli mediację między 
stronami. 
20 mowa o szkole junkrów, w której uczyli się w tym czasie przyszli gruzińscy oficerowie kontrak-
towi w Wojsku polskim, włącznie z W. Ugrechelidze. bolszewicy napadli na szkołę w nocy 1-2 maja 
1920 r., jeszcze przed podpisaniem traktatu pokojowego i wkrótce zostali rozbrojeni przez kursantów 
szkoły.
21 prawdopodobnie autor myli fakty, w listopadzie 1920 r. starcia z bolszewikami w Gruzji nie miały 
miejsca. 
22 dmitrij Żłoba (1887-1938), sowiecki przywódca wojskowy i działacz partyjny.
23 Agresja bolszewicka rozpoczęła się w połowie lutego 1921 r. bohaterska walka szkoły podchorą-
żych (junkrów) miała miejsce 24 lutego.
24 brak potwierdzenia tego faktu. 
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 Zachód ignorował tragedię kaukaską lub zgoła uważał ją za operetkę.  
nikomu na myśl nie przyszło pomóc narodom kaukaskim, które pierw-
sze padły ofiarą zaborczości sowieckiej.
 dowództwo gruzińskie zamierzało pierwotnie bronić zachodniej 
Gruzji na przełęczy surami, lecz plan ten okazał się nieaktualny, gdyż 
wojska [sowieckie] posuwały się brzegiem morza Czarnego z soczi na 
Gagry, a z południa turcy nacierali na batum. Za ich oddziałami posu-
wał się pociąg pancerny ostrzeliwując przedpole. na redzie stały dwa 
francuskie okręty wojenne, które też ostrzelano z pociągu pancernego. 
W odpowiedzi z okrętów oddano osiem wystrzałów, za które rząd fran-
cuski wystawił potem rachunek rządowi gruzińskiemu na emigracji25.
 szkoła podoficerska przestała istnieć26. Z podchorążych pozostało  
53-ch27, których przydzielono do ochrony pociągu głównodowodzą-
cego28. nad batumem zapadła pochmurna noc marcowa, gdy wyszedł 
rozkaz ładowania się na statki. rząd wyjechał do Francji. na redzie sta-
ły dwa motorowce gruzińskie pod banderą francuską „maria” i „Orzeł”, 
na które z wieczora załadowano grupę kobiet i dzieci. rano naczelny 
wódz, gen. Jerzy Kwinitadze29, wyszedł bez słowa z wagonu, zapiął 
płaszcz i przerzuciwszy czarny baszłyk przez plecy, udał się pieszo do 
portu, gdzie czekał na niego niszczyciel „irakliusz”. dwóch podchorą-
żych towarzyszyło generałowi. Gdy „irakliusz” podpłynął do „marii” 
była godzina 10. na motorowcu czekała na generała żona z córkami. 30 
oficerów (w tym 10-u z rodzinami), oraz 53 podchorążych załadowało 
się także na statki.
 sporo oddziałów gruzińskich walczyło jeszcze dalej. Z pokładu wi-
dać było szwadrony szarżujące na szeregi tureckie, a także natarcie pie-
choty na rosjan. Z północy, brzegiem morza posuwali się bolszewicy. 
 statki podniosły kotwicę o godz. 11. dały sygnał i odpłynęły. byłem 
jednym z podchorążych. Gorzki płacz, którego nikt się z nas nie wsty-
dził, szarpał nam gardła dając początek nigdy nie kończącej się tęskno-
cie za ziemią ojczystą. po trzech dniach zawinęliśmy do stambułu.
 Anglia i Francja nie myślały o losie narodów ujarzmionych przez 
rosję. po rewolucji bolszewickiej chciały ratować monarchię rosyj-

25 brak potwierdzenia wymienionego incydentu z udziałem francuskich okrętów w batumi. 
26 szkoła podoficerska liczyła 350. kursantów. brak danych co do ofiar walk w lutym 1921 r. 
27 szkoła podchorążych liczyła 183. kursantów. W czasie walk zginęło 9. z nich, 43. zostało rannych. 
28 mowa o pociągu, który wyruszył z tbilisi do batumi w momencie zajmowania stolicy przez bol-
szewików, pod koniec lutego 1921 roku.
29 Giorgi Kwinitadze (1874-1970) głównodowodzący wojsk gruzińskich w wojnie z bolszewikami, 
po 1921 r. we Francji, w czasie ii wojny światowej podjął współpracę z niemcami.
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ską, a po zamordowaniu przez bolszewików cara i jego rodziny po-
magały białym generałom denikinowi i Wranglowi30. Oderwanie 
się Kaukazu od rosji było im nie na rękę i starały się nie dopuścić 
do uniezależnienia się tych starożytnych krajów o odrębnej, swo-
istej kulturze. W miarę pogarszania się sytuacji politycznej i przej-
mowania przez bolszewików całkowitej, monopolistycznej władzy  
w rosji, premier bryt. lloyd George31, znany szkodnik w polityce eu-
ropejskiej, ujawniał skłonność pozostawienia Kaukazu w rękach choć-
by rosji sowieckiej. byli za tym też biali rosjanie, bo dla nich carska 
czy bolszewicka, ale zawsze musi być „jedinaja i niedielimaja”. Z dru-
giej strony, Anglicy podjudzali turcję, choć pokonaną i częściowo oku-
powaną, do napaści na Gruzję i zagarnięcie portowego miasta batumu 
wraz z okolicami32. Zamiast otrzymać pomoc od Zachodu, dla swych 
dążności niepodległościowych, związek narodów kaukaskich padał 
ofiarą ciemnych machinacji politycznych możnych tego świata.
 Czarne myśli krążyły jak kruki nad głowami gruzińskich obrońców 
przegranej sprawy uchodzących drogą morską z okupowanej przez 
wrogów ojczyzny.
 ledwie statki stanęły na redzie przy brzegu tureckim, otoczyła je 
chmara łódek: jedne pełne różnorakiego towaru i łakoci, nawołujące do 
kupowania, inne puste – gotowe przewozić pasażerów na ląd. można 
było jeszcze pozostać trzy doby na statku, ale wszyscy zaczęli się zaraz 
pakować. Z lądu przybył angielski pułkownik w towarzystwie rtm. Or-
belianiego, jako tłumacza, i zapoznał nas z przepisami obowiązującymi 
w okupowanych częściach turcji.
 na azjatyckim brzegu forty były wysadzone, ale budynki kosza-
rowe stały całe. na wschodnim brzegu bosforu, przydzielono nam, 
podchorążym, kwaterunek w koszarach. Osada, gdzie kiedyś stał port, 
nazywała się bejuk liman. do najbliższego miasteczka było trzy kilo-
metry, a miasteczko nazywało się Anatoli Kawak i miało komunikację 
ze stambułem. na przeciwległym, zachodnim brzegu bosforu, leżało 
miasteczko rumeli Kawaki33.
 Zostaliśmy wzięci pod opiekę przez Czerwony Krzyż. Wydano nam 
pościel i konserwy. miejscowość czarująca: nad brzegiem Czarnego 

30 piotr Wrangel (1878-1928), generał rosyjski, głównodowodzący sił Zbrojnych południa rosji, 
powstałych na bazie Armii Ochotniczej.
31 david lloyd George (1863-1945), premier Wielkiej brytanii w latach 1916-1922.
32 brak potwierdzenia jakoby Anglicy podjudzali do konfliktu. 
33 Według obecnego zapisu Anadolu Kavaği, oraz rumeli Kavaği.
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morza wznosi się góra skalista a na górze latarnia morska. W dolinie, 
u stóp góry nasze koszary. przed nami szeroki pas srebrnego piachu 
i błękitny bosfor. niestety po zachodzie słońca na stokach gór stada 
szakali wyją całymi nocami, podchodzą aż do drzwi budynków i nie 
dają spać. W dzień, dla odmiany, bez przerwy ryczą osły. nareszcie 
teraz wiem, co to znaczy osioł dardanelski – z pewnością niewiele się 
różni się od swego sąsiada, osła bosforskiego!
 W stambule urzęduje poselstwo gruzińskie. przyjechał do nas se-
kretarz d`Allegro34 (Włoch) i przywiózł dla nas pieniądze od na-
szego rządu, zawiadamiając że za kilka dni zostaniemy przeniesieni. 
i rzeczywiście, przeniesiono nas na brzeg europejski, miejscowość 
nazywa się bejuk derc (duża zatoka). teraz mamy lokum w kosza-
rach fortu. Zamieszkali tutaj komendant szkoły podchorążych, gen. 
A. Czcheidze35  z żoną i dwoma synami, dwaj samotni kapitanowie 
ze szkoły podoficerskiej, 47 podchorążych i kilkoro osób cywilnych. 
mieliśmy własną izbę chorych z lekarzem i pielęgniarką. Gospodaro-
waliśmy sami. na wydatki osobiste, rząd gruziński wypłacał podcho-
rążym 5 lirów tureckich na miesiąc i dawał wyżywienie. W kwietniu 
woda w morzu już była ciepła, plaża wspaniała, więc mieliśmy nie-
najgorsze wywczasy.
 rząd obiecał, że wszystkich wojskowych rozlokuje, ale trzeba będzie 
cierpliwie na to czekać. Choć niejeden z nas martwił się co przyniesie 
przyszłość, zwiedzaliśmy pilnie miasto i okolice. W końcu czerwca na-
deszła wiadomość, że następujące kraje przyjmą do siebie określoną ilość 
podchorążych: Francja - 5, Grecja – 25 (pojechało 22), polska – 25, Ja-
ponia dowolną ilość. Ci do Francji mają pojechać w końcu lipca, ci do 
Grecji w sierpniu. do Japonii był tylko jeden kandydat, ale i on się roz-
myślił i w końcu pojechał do polski. tym, którzy mieli jechać do polski 
powiedziano, że będą mogli jechać, jak tylko (staraniem rządu rzeczpo-
spolitej) rumunia zezwoli na przejazd, bo okazało się, że wszystkie inne 
drogi do polski były zamknięte: przez rosję, nawet gdyby pozwolono, 
nikt by się nie ważył podróżować, niemcy nawet słyszeć o tym nie chcie-
li, a rumunia, nie wiadomo dlaczego, robiła trudności.

34 (błąd redakcji „Orła białego”.) sekretarzem ambasady Gruzji w stambule był eugenio dallegio 
d’Alessio (1888-1983), osiadły w turcji włoski historyk, kartwelolog, autor publikacji pt. „Gruzini  
w Konstantynopolu” (1921).
35 Aleksander Czcheidze (1873-1941) dowodził junkrami w walkach w obronie tbilisi w 1921 r., 
zakontraktowany w Wojsku polskim do1931 r., ojciec oficerów kontraktowych dawida i Jerzego;  
zamordowany przez nKWd.
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 tak więc, wszyscy się rozjechali, tylko grupa przeznaczona do pol-
ski czeka i czeka. Z nastaniem zimy przeniesiono nas do hotelu w stam-
bule. Obóz zlikwidowano i wszyscy się jakoś urządzili.
 W owym czasie stambuł był wypełniony wojskami z całego świata. 
Wyborowe oddziały piechoty angielskiej, kawaleria choć w owijaczach, 
ale konie i ekwipunek znakomity, kobziarze szkoccy w gordonach i tar-
tanowych „kiltach” zachwycali wszystkich. były pułki beduinów na 
wielbłądach, którym przewodził francuski oficer, konno, w mundurze 
i czapce wojskowej, tylko chustą miał kark przykryty – wspaniały wi-
dok! byli żołnierze gwardii greckiej, evzones36, w bamboszach z pom-
ponami i spódniczkach, karabinierzy włoscy, marynarze i piechota mor-
ska UsA, Japończycy, rumuni, tzw. biała Armia rosyjska, brakowało 
tylko nas, Gruzinów, ale oto i my dołączyliśmy do tego wojska.
 nadszedł grudzień, a my wciąż w stambule. Zaczęły się spore mro-
zy. nareszcie 6 grudnia radość wielka: jakiś major z drugiego pułku 
polskich ułanów, przyniósł dokumenty podróży do poselstwa gruziń-
skiego. Wyruszamy do polski w dniu 8 grudnia! Zarządzono zbiór-
kę wszystkich podchorążych na Gałackiej przystani o godz. 7, kiedy 
to przyjedzie nasz wódz naczelny z żoną, żeby się z nami pożegnać. 
O szóstej wieczorem zebrała się brać w komplecie, z całym swym ni-
kłym dobytkiem, by czekać na generałostwo. Gdy nadjechali, generał 
po przywitaniu, powiedział: „Jedziecie do pięknego kraju, w gościnę do 
rycerskiego narodu. Pewny jestem, że nie zawiodę się na was, tak jak 
nie zawiodłem się w czasie wojny. Znam Polskę i Polaków, gdyż jako 
młody oficer służyłem w Płocku. A choć ojczyzna daleko, pamiętajcie, 
że rodacy z uwagą będą na was patrzyli. Życzę pomyślności i niech was 
Bóg prowadzi”.
 W ciemnościach wsiedliśmy na barkę i dopłynęliśmy do wiel-
kiego amerykańskiego okrętu „Acropolis”. O godz. 9 okręt wy-
płynął w kierunku rumunii. rumunia wyglądała jakby tylko co 
wojna się tam przewaliła: ludzie nędznie ubrani, o zabiedzonym 
wyglądzie, dworce kolejowe zrujnowane, wagony bez okien, pod-
łoga w wagonach pokryta wodą ze śniegiem. Jadąc przez noc do 
polskiej granicy, marzliśmy strasznie, ale o 10 rano już stanęliśmy 
na polskiej ziemi. tu powitał nas polski kolejarz, poinformowany  
o naszym przyjeździe. Zaprowadził nas do czystego, ciepłego wagonu 
i życzył przyjemnej podróży. Od 1914 roku ani takich kolei, ani ta-

36 evzones (pol. evzoni) - grecka reprezentacyjna formacja wojskowa.
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kich wagonów, oczy nasze nie widziały! Kolejarze grzeczni, pasaże-
rowie mili i uprzejmi, kraj (przynajmniej z okien pociągu) wyglądał 
jakby nigdy wojny nie zaznał, chociaż wiedzieliśmy, że toczyły się 
tu bardzo ciężkie walki. Żaden kraj, któryśmy widzieli, nie zrobił na 
nas takiego wrażenia, jak polska. Wszędzie ład, uprzejmość, porzą-
dek, robiło nam się coraz lżej na duchu! przejeżdżamy stanisławów. 
Z okien ciepłego i przytulnego wagonu, wyglądamy na zaśnieżone 
pola, czując się już prawie zupełnie jak wśród przyjaciół. Wieczorem 
jesteśmy we lwowie. dworzec roi się od jazłowiaków37: w żółtych 
otoczkach i lampasach, w kożuszkach, z szablami na rapciach, brzę-
czą ostrogi. hej piechury, chodźcie ułanów obejrzeć!
 rano jesteśmy już w Krakowie. Kolejarze odstawili nasz wagon na 
boczny tor, zamknęli i oznajmili, że o 4 po południu pociąg odjeżdża 
do Warszawy i musimy na czas wrócić. Wybiegamy na miasto, do 
banku, by wymienić liry tureckie na marki. pamiętam, że banknoty stu 
i pięćset markowe były duże i brązowe, 20-markówki czerwone. na 
wszystkich był wizerunek Kościuszki. (...)
 był to grudniowy poranek 1921 roku, kiedy pociąg się zatrzy-
mał i konduktor powiadomił nas, że jesteśmy w Warszawie. baga-
żu nikt nie miał, tylko małe walizeczki, więc rychło stanął dwusze-
reg w hallu dworca Wiedeńskiego, gdzie spotkał nas nasz przyszły 
dowódca, por. Jerzy Zimmer. starszy podchorąży michał dadia-
ni38 zdał raport. por. Zimmer przeszedł dwa razy przed frontem, po 
czym zapytał gdzie zgubiliśmy jednego kolegę, bo miało być 25,  
a on widzi tylko 24! A ten 25., najwyższy wśród nas, Jan bakradze39, 
późniejszy rotmistrz 17 p. uł., stał w kącie hallu... w skarpetkach i drżał 
z zimna. W nocy skradli mu buty! porucznik uśmiechał się serdecz-
nie, a my jemu do wtóru. bakradzego posadziliśmy do dryndy, razem 
z walizkami, a sami z porucznikiem poszliśmy piechotą na nasze nowe 
miejsce przybywania.
 prędko byliśmy na miejscu, bo szkoła podchorążych mieściła się 
w Alejach Ujazdowskich. szybko nas przebrano i rozlokowano. do-
staliśmy osobną, dużą sypialnię. po obiedzie mieliśmy wolne, a za-
jęcia miały się zacząć dopiero na drugi dzień. nadano nam nazwę: 

37 We lwowie stacjonował 14 pułk ułanów Jałowieckich.
38 micheil dadiani (1899-1974) kawalerzysta, jeździec, służył w 14 p.uł., odszedł z Wp w 1927 r, 
wyjechał do Francji, po 1939 w szeregach Gruzińskiego legionu, po wojnie w UsA.
39 iwane (Jan) bakradze (1899-1970), po  kampanii wrześniowej 1939 r. przystąpił do Gruzińskiego 
legionu, po wojnie we Francji.
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kompania 1/41, pluton Gruzinów. Ćwiczenia nie stanowiły dla nas 
nowości, a zmiana musztry wielkiej różnicy nie robiła, natomiast 
z językiem było słabo, bo oprócz „zamknij okna”, „zamknij drzwi” 
i „rzeczpospolita”, nic po polsku nie umieliśmy, co jak na wymogi 
szkolne było stanowczo za mało. Wobec tego, po kolacji mieliśmy na-
ukę języka polskiego, którego prawidła wdrażał w nas czarujący prof. 
rupp. Wszystkimi siłami starał się on Gruzinów nauczyć mowy pol-
skiej. pamiętam, że pierwsze dyktando nasze brzmiało: „Antek Gwiz-
dał nazywał się Antek Gwizdał nie dlatego, że tak ładnie gwizdał, lecz 
dlatego, że on się po prostu nazywał Antek Gwizdał”.
 podczas świąt bożego narodzenia odwiedził nas komendant szkoły, 
płk. młodzianowski40 i gawędził z nami. Żeby nam się nie smuciło 
w okresie świątecznym, por. Zimmer zabrał nas na wycieczkę krajo-
znawczą, w czasie której zwiedziliśmy poznań, toruń, bydgoszcz 
i Grudziądz.
 W szkole, oprócz dwóch kompanii podchorążych, były dwie kom-
panie oficerskie na przeszkoleniu, a w jednej z nich cztery kobiety, 
wszystkie w randze poruczników. Co rana, mężowie odprowadzali do 
szkoły swoje żony, a my z naszych okien obserwowaliśmy „babską” 
czwórkę. (…) Gdy wychodziłem do miasta na przepustkę, często spo-
tykałem kaprala w spódnicy: osobistość to była potężna, więc będąc 
szeregowcem, salutowałem jej ze strachu.
 Często bywaliśmy w różnych teatrach, indywidualnie za własne pie-
niądze lub całym plutonem na koszt szkoły. Kiedyś plutonowi nasze-
mu towarzyszył służbowo pewien podporucznik, który zapytywał nas 
w przerwie, czy w Gruzji były... teatry i tramwaje…
 mieliśmy w plutonie podchorążego Aleksandra Głowackiego41. 
był on potomkiem tych polaków, których po pierwszym rozbiorze pol-
ski moskale pieszo popędzili przez Kowel i Kijów, na Kaukaz. było ich 
1400 osób, z których 300 rosjanie wcielili do wojska. reszta osiedliła 
się w Gruzji. było to w czasach, kiedy górale kaukascy bili się z mo-
skalami. przybysze ci poza religią i nazwiskiem, wiele polskości nie 
zachowali, a zdarzało się też, że z powodu zarządzeń prawnych rodzi-

40 Kazimierz młodzianowski (1880-1928), oficer piechoty, w latach 1919-1924 komendant szkoły 
podchorążych piechoty w Warszawie, (która prowadziła również kurs unitarny).
41 Aleksander Głowacki (1901-1991), początkowo w 27 pułku ułanów, w 1939 r. d-ca plutonu 
łączności, 3 batalion pancerny, następnie w 2. Korpusie we Włoszech w pułku Ułanów Karpackich,  
po wojnie na emigracji w londynie, pracował jako zegarmistrz, w bliskich relacjach z Ugrechelidze.  
K. G r o d z i s k a, Polskie groby na cmentarzach Londynu, t.2. - Kraków 2001.
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ny polskiego pochodzenia były wyznania prawosławnego (jeśli jedno 
z małżeństwa było prawosławne, dzieci musiały też być prawosławne). 
nasz Głowacki należał do tych ostatnich. po przyjeździe do Warszawy 
dowiedział się, że nosi polskie nazwisko i napisał do ojca, że rodzina 
ich musi być polską. Ojciec mu na to odpisał, że jemu nic o tym nie 
wiadomo, że on jest Gruzinem, a syn jak wróci do domu, to mu się tego 
rodzaje fanaberie przez skórę wytrzepie! W końcu jednak nasz Głowac-
ki nie tylko przeszedł na katolicyzm, ale nawet przyjął obywatelstwo 
polskie.
 Gdziekolwiek gromada ludzi ciągle razem przebywa, różne się 
rzeczy dzieją, często bardzo śmieszne, i tu nasza szkoła nie stanowi-
ła wyjątku. było wśród nas dwóch braci bliźniaków – dawid i Jerzy 
Czcheidze42. nazywano ich duda i Goga i tak byli podobni do siebie, 
że nawet rodzice ich nie rozpoznawali. duda wyszedł na miasto i po-
znał jakąś panienkę, z którą się umówił spotkać w następną sobotę. traf 
chciał, że w drodze powrotnej do szkoły, spotkał inną panienkę, z którą 
też się umówił na sobotę. rzecz jasna, że nie mógł dotrzymać rendez-
-vous z obiema, więc na jedno spotkanie wydelegował Gogę, pouczyw-
szy go wpierw starannie o okolicznościach zawarcia znajomości oraz 
o tematach, na jakie prowadzona była rozmowa. polecił mu również, 
by umówił się z panienką na następną randkę, na którą już stawił się 
we własnej osobie. Od tego czasu obaj bracia spotykali się na zmianę 
z dwiema panienkami i wszystko układało się jak najlepiej. Aż pewnej 
niedzieli obaj bracia wyszli na przepustkę i przypadkiem natknęli się na 
te dziewczęta w Alejach Ujazdowskich. Zaczęła się rozmowa, panienki 
wodziły oczami od jednego brata do drugiego: obaj drobnej budowy, 
obaj jak kruki czarni, cerę mieli jak hindusi. W końcu nerwy jednej 
nie wytrzymały. „Diabeł jaki czy co!” - wykrzyknęła i w nogi. Wi-
dząc uciekającą, druga panienka długo się nie namyślała i też w nogi,  
w przeciwną stronę! tak skończyła się idylla...
 potem, kiedy Goga był już tzw. „amarantowym ułanem”  
(20. pułk ułanów), a duda nosił biały otok swojego pułku, 7 pułku 
strzelców konnych43, dowódca 20. p. u zobaczył dudę w Warsza-
wie na nowym Świecie. „Poruczniku Czcheidze!”, duda podchodzi, 
staje na baczność, salutuje i melduje się przepisowo pułkownikowi. 

42 Giorgi (Jerzy) Czcheidze (1902-1928) zmarł na zapalenie płuc, pochowany w poznaniu. dawid 
Czcheidze (1902-1938). W 1931 r. Ugrechelidze startował w zawodach i wyścigach na klaczy „intry-
ga” należącej do d. Czcheidze. 
43 7 p.s.k stacjonował w latach 1920. w poznaniu, 20 p.u. zaś stacjonował w rzeszowie.
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„Cóż to za hece pan porucznik wyprawia? Któż to panu zezwolił na 
wyjazd? Gdy wczoraj wyjeżdżałem do Warszawy, zostawiłem pana  
w pułku i nie wspominał pan, że nosi się z zamiarem wypadu do stolicy, 
a teraz widzę pana tutaj i widzę także, że zmienił pan pułk!”.. Panie puł-
kowniku, ja w tym pułku jestem od czterech lat, a w Warszawie jestem 
od dwóch tygodni na urlopie!”. „Ależ cóż pan plecie, jest pan poruczni-
kiem Czcheidze, czy nie?”. „Tak jest, panie pułkowniku!”. Gdy w koń-
cu duda zobaczył, że pułkownik mało nie pęka z irytacji, powiedział 
z uśmiechem: „ Ach, to pan pułkownik musi być dowódcą 20. pułku uła-
nów, w którym jest mój brat Jerzy, a ja jestem Dawid”. powiedziawszy 
to grzecznie zasalutował i odszedł, zostawiając biednego pułkownika 
zupełnie zbitego z tropu.
 Kiedy w 1924 roku wybuchło w Gruzji powstanie, pewien rotmistrz 
wszedł do kasyna i zastał Gogę z kolegami przy wódce. „Jak tobie Goga 
nie wstyd siedzieć i popijać, kiedy bracia twoi krew przelewają?”. Goga 
wyciągnął pistolet i zawołał: „Ja też [swoją] krew przeleję!”. rotmistrz 
podbił mu rękę i pocisk chybił, raniąc przedramię Gogi, który się mu-
siał przez trzy tygodnie kurować...
 Życie szło normalnym szkolnym trybem, aż do Wielkanocy, kiedy 
wszyscy się rozjechali i zostaliśmy tylko my, Gruzini. Wtedy to przy-
szedł do nas por. Zimmer i zarządził pogotowie alarmowe. powiedział, 
że szykuje się zamach na marszałka. Od belwederu do szkoły nie było 
więcej jak 500 kroków, więc w pogotowiu czekaliśmy w sypialni, bar-
dzo dumni, że właśnie my, Gruzini, będziemy gwardią przyboczną mar-
szałka, ale żadnej awantury nie było i czuliśmy się bardzo rozczarowa-
ni, gdy alarm odwołano.
 W końcu lipca 1922 zakończył się w szkole kurs unitarny i pod-
chorążowie zostali przydzieleni do różnych rodzajów broni. niemniej 
wszyscy musieli odbyć ćwiczenia letnie w rembertowie, więc kompa-
nie pomaszerowały pieszo, a artyleria pojechała na jaszczach. po skoń-
czeniu letnich ćwiczeń przydzielono nas na trzymiesięczną praktykę do 
pułków, potem wszyscy mieliśmy wracać do szkół. Zostaliśmy także 
mianowani na plutonowych podchorążych.
 tymczasem przedstawicielstwo polskie w stambule zebrało wszyst-
kich oficerów gruzińskich, przebywających w turcji i sprowadziło ich 
do polski, wraz z rodzinami. W końcu listopada 1922 r. następujący 
oficerowie znaleźli się w polsce:
 5 generałów: Czcheidze, Zakariadze, Kazbek, Kutateladze,  
Koniaszwili.
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 7 pułkowników: Gwelesiani, Kandelaki, Wacznadze, eristawi,  
bagrationi, mikeladze, Kwikwidze.
 4 majorów: teriaszwili, Gogoberidze, siamaszwili, tewzadze.
 9 kapitanów: pawleniszwli, mamaladze, dwaj bracia Kutateladze, 
Aroniszydze, Alawidze, maczawariani, Kobiaszwili, Wacznadze.
 5 poruczników: Czkonia, Kipiani, drugi Kipiani, szalikaszwili, Kaw-
taradze.
 Wszyscy zostali odesłani na przeszkolenie do rembertowa. W tym 
czasie w Grecji wybuchła rewolucja, a ponieważ było tam 25 podcho-
rążych Gruzinów, rząd polski pośpieszył także im na ratunek i spro-
wadził ich do polski. tak się zdarzyło, że ta grupa przybyła do kraju 
w tragicznym dniu zabójstwa prezydenta narutowicza, 16 grudnia 1922 
r. podchorążowie z Grecji też ukończyli w normalnym trybie szkołę 
podchorążych i zostali wcieleni do różnych pułków.
 po przyjęciu oficerów gruzińskich do wojska powstał problem jak 
zalegalizować oficerów obcego obywatelstwa w psZ. problem ten roz-
wiązano przez stworzenie tzw. grupy oficerów kontraktowych. Z bie-
giem czasu rząd polski wyszukiwał nawet pojedynczych oficerów roz-
bitków z Kaukazu i dawał im schronienie. np. rtm. malsag-sozyrko44  
był na sołówkach i uciekł. po sprowadzeniu go z Francji został przyjęty 
do wojska polskiego.
 Jak w każdym środowisku, tak i wśród Gruzinów w wojsku polskim 
jedni byli bardziej przydatki do służby, inni mniej. Wspomnę tu, że 18 
Gruzinów ukończyło polską Wyższą szkołę Wojenną45, a 5 uzyskało 
na polach walk Virtuti militari46. Z drugiej strony wśród oficerów Gru-
zinów, którzy do końca byli w Wp, znalazło się pięciu nie nadających 
się zupełnie do służby wojskowej. niemniej jednak nie pozwolono im 

44 sozyrko malsag (1893-1976), ingusz,  rotmistrz kawalerii, za działalność antybolszewicką w 1924 
r. osadzony na Wyspach sołowieckich, rok później uciekł przez Finlandię na Zachód i wydał wspo-
mnienia z pobytu w obozie. W 1927 r. zakontraktowany w Wp, przydzielony do 14 pułku ułanów 
we lwowie. W 1939 r. z-ca d-cy szwadronu zapasowego 8 pułku strzelców konnych, po kampanii 
wrześniowej razem z Ugrechelidze i innymi Gruzinami w obozie jenieckim luckenwalde, po wojnie  
w Wielkiej brytanii.
45 Akta Centralnego Archiwum Wojskowego odnotowały  wśród absolwentów Wyższej szkoły Wo-
jennej 13 Gruzinów. Za: p. s t a w e c k i, Oficerowie dyplomowani Wojska Polskiego Drugiej Rzeczpo-
spolitej, Wrocław 1977.
46 Virtuti militari otrzymali (oprócz W. Ugrechelidze), W. tewzadze, l. lagidze, m. somchjanc, 
pośmiertnie l. macharadze, a także m. Kwaliaszwili, A. Aroniszydze; być może również G. ratiszwili. 
Za: p. A d a m c z e w s k i, Listy dotyczące osób pochodzenia kaukaskiego służących w Wojsku Polskim 
i działaczy ruchu prometejskiego przechowywane w polskich archiwach w Londynie, „studia z dziejów 
rosji i europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. 50, z. 2. W. m a t e r s k i, Gruzini - oficerowie kontrak-
towi Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939 r. „pro Georgia” 26 (2016).
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tego odczuć i zarówno dowództwo, jak i koledzy traktowali ich bardzo 
dobrze.
 W ostatecznym rozliczeniu grupa wojskowych Gruzinów w polsce, 
o których wyżej była mowa, uległa zmniejszeniu. Jeden z podchorą-
żych tak zapadł na nostalgię, że musiano mu umożliwić powrót do 
Gruzji47. dwaj podchorążowie zmarli w szkole w Warszawie48. Je-
den lotnik zabił się49. pięciu zmarło wkrótce po nominacji. dziesię-
ciu zwolniono z wojska z różnych powodów. W czasie ostatniej wojny 
jeden poległ wraz z gen. Władem w 1939 r50. Kpt. ratiszwili zginął 
bohatersko z rąk sowieckiego oficera51. major łączności mamaladze 
i kapitan lotnictwa schirtladze zginęli w Katyniu52. Kapitan piechoty 
Chundadze należał pod pseudonimem Gołębiowski do AK i został roz-
strzelany przez niemców, którzy go schwytali, gdy brał udział w ak-
cji53. pułkownik Wacznadze zmarł w niewoli54.
 W polsce niepodległej przed wojną wszyscy Gruzini z czasem za-
domowili się i nikt się tam obco już nie czuł. Z całej grupy młodych 
tylko pięciu nie zdążyło się ożenić, reszta założyła rodziny i cieszyła 
się normalnym życiem. niestety sielankę przerwała wojna. teraz wraz 
z naszymi polskimi kolegami tęsknimy za utraconym wspólnym Kra-
jem, który był dla nas Gruzinów tak kochany, miły i gościnny. (…)
 Grudziądz!... magiczne, kochane, do grobowej deski niezapomniane 
przez polskich kawalerzystów miasto. tutaj było Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii – centrum rycerstwa polskiego. tutaj się odradzał polski, 
stary, ułański duch szablą wyrąbanego na nowo powstałego państwa. 
Wśród tej gromady czuło się, że każdy jest przepojony duchem daw-
nych hetmanów. Jestem wychowankiem pierwszego pokojowego kursu 
1922-1923 tej ukochanej szkoły. miałem tam wspaniałych wychowaw-
ców i instruktorów wojskowej sztuki kawaleryjskiej. Widziałem tam 
także słynnych jeźdźców sportowych, na których, zawsze bardzo śpie-

47 prawdopodobnie mowa o borysie tinikaszwili.
48 Zmarli lewan Kezeli i semen bachutaszwili.
49 seweryn Czkonia (1895-1929), zginął śmiercią lotnika podczas lotu nocnego.
50 prawdopodobnie mowa o lado macharadze (1899-1939).
51 eustaty /Giorgi ratiszwili (1900-1939) – zginął w kampanii wrześniowej.
52 Giorgi mamaladze (1895-1940) rozstrzelany w Komunarce koło moskwy. Żona mamaladze, Zofia 
(polka) była matką chrzestną córki Ugrekhelidze. Arkadi schirtladze (1902-1940).
53 Gedewan Chundadze (1901-1943/44) przed 1939 r. służył w 44. pułku strzelców, w czasie okupacji 
w AK.
54 nikoloz Wacznadze (1887-1940), płk. dypl., w 1939 r. w 5. pułku strzelców podhalańskich, zmarł 
w obozie jenieckim luckenwalde. 
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sząc się do stajni, musiałem choć na chwilę wzrok zatrzymać. A grupa 
olimpijska? Czy od tej jazdy może być coś piękniejszego na świecie? 
najwspanialszy balet nie może się z nią równać. (…) tu śpiewano:  
A kto d..ę ma z mosiądza, niechaj idzie do Grudziądza! tutaj trzeba było 
być całym z niklu. 
 W Grudziądzu ziściły się moje marzenia z lat dziecinnych w Gruzji, 
a to rzadko się zdarza w życiu człowieka. radość rozpierała mi pierś, 
kiedy dzielnie kończyłem szkołę i miałem się zapiąć na orły błyszczące, 
tak jak koledzy polacy.
 Kiedy dzisiaj o tym myślę, wydaje mi się, że to było bardzo ładnym 
dziecinnym snem, ale chociaż sny zazwyczaj się zapomina, ten pozostał 
w pamięci mojej na całe życie. Chociaż prysło wszystko potem jak bań-
ka mydlana, nie żałuję swej przeszłości, nie mam do niej żalu, nie czuję 
w sobie pustki jak niektórzy inni. Ach, jakbym chciał, aby powróciła mi 
tamta młodość, żeby wszystko można było znów zacząć na nowo!... Głu-
pio? może, ale czy wszystko na świecie jest mądre? byłem szczęśliwy 
i chociaż Gribojedow55 mówi w swej komedii, że głupcy są szczęśliwi, 
bo nierozumni, a wszyscy mędrcy mają zmartwienia, bo są rozumni –  
pocieszam się tym jednakże, że nie wszyscy szczęśliwi są głupcami.
 W dniu 28 sierpnia 1923 r. oficerskie kursy CsW w Grudziądzu za-
kończyły zajęcia. W szkole podchorążych wielkie podniecenie, bowiem 
z dniem 1 września 1923 r. absolwenci będą mianowani podporuczni-
kami kawalerii a każdy, według lokaty, wybierze pułk, w którym chce 
służyć. 
 W naszym szwadronie podchorążych jak w mrowisku: przymiar-
ka mundurów, rogatywek, wypłata pierwszej gaży oficerskiej. polska 
obdarta przez zaborców i ogołocona długotrwałą wojną nie może za 
darmo umundurować nowo mianowanych oficerów i za te swoje nowe 
mundury będą płacić co miesiąc w pułku. Jest właśnie w polsce zmiana 
waluty, lecz chociaż jeszcze kursują marki, dług za mundur obliczono 
na 300 złp. Kto jest z zamożniejszej rodziny, dostaje od rodziców sio-
dło, pistolet, zegarek i jest prawie wyekwipowany.
 Wszystko to nie dotyczy nas Gruzinów, bo nasz status w Wojsku 
polskim nie jest ustalony. Koledzy pocieszają nas jak mogą, a my cie-
szymy się ich radością i życzymy im jak najlepiej. mają swoją ojczy-
znę, rodziców i krewnych, a my mamy tylko ich – kolegów i wkrótce 
zobaczymy się w pułkach.

55 Aleksandr Gribojedow (1795-1829), rosyjski dramatopisarz, autor dramatu „mądremu biada”.
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 na promocję przybywa prezydent rp s. Wojciechowski56. Z jego rąk 
prymus otrzyma szablę z napisem „prymusowi 1923 r.”. szabla ma złotą 
rękojeść i bardzo żałuję, że w żadnym wypadku nie mogę być prymusem.
 przed prezydentem mają się odbyć popisy i konkursy władania białą 
bronią. Jest 11 nagród. pierwsza nagroda to szabla ufundowana przez na-
szą szkołę z napisem „Za władanie białą bronią”. Zawodników zapisało 
się 84, a wśród nich i ja. Wśród amatorów nagród więcej jest oficerów niż 
podchorążych, co dowodzi, że młodzież nie kocha białej broni.
 rankiem 19 sierpnia przyszedł do szwadronu podchorążych jego 
dowódca mjr. t. dobrzański57, instruktor władania białą bronią całej 
szkoły, wywołał mnie i oznajmił, że wszyscy zawodnicy odstąpili od 
konkursu, zobaczywszy w spisie moje nazwisko. powiedzieli, że nie 
mają szans na wygranie szabli.
 „Panie majorze – oświadczam – proszę wykreślić moje nazwisko, 
żeby nie było niezadowolonych…”. „Dobrze, dziękuję – mówi major 
– ale chciałbym jednakże pokazać Panu Prezydentowi najlepszego…”. 
nie chcąc majorowi robić trudności zgadzam się wystąpić z pokazem. 
 O dzisiejszym konkursie i popisie naszej szkoły powiadomiono mia-
sto, wstęp oczywiście bezpłatny, co przyciąga ludność i od godziny 13 
dziedziniec zapełnił się publicznością. tor zbronowany, loże świeżutkie 
i pozorniki58 wyglądają zachęcająco. Gruzini, zgrupowani z daleka od 
wszystkich pod kasztanem koło stajni, przypatrują się, jak kto włada 
szablą. (…) nareszcie zawody się skończyły, nagrody rozdane, (…). Ja 
stanąłem koło majora, a on poprowadził mnie do prezydenta i gdy zbli-
żyliśmy się do niego, nie wiadomo dlaczego major zameldował po fran-
cusku: „Monsiuer president, c`est notre premier voltigeur!59”. potem 
zawołał w moim kierunku, już po polsku: „na koń!” i kazał jechać na tor. 
ruszyłem cwałem na pozorniki i zrobiwszy swoje pomknąłem wprost do 
stajni. nie zdążyłem konia rozsiodłać, jak przyszedł major i powiedział, 
że pan prezydent chce jeszcze raz zobaczyć to samo. pojechałem drugi 
raz, także dobrze i znów pomknąłem do stajni. teraz przybiegł wysłany 
pchor. dadiani i powiedział, że wołają mnie znów na tor. Więc jadę trzeci 
raz, a tu okrzyki i oklaski naokoło. pojechałem tak samo ładnie jak przed-

56 stanisław Wojciechowski (1869-1953), polityk, działacz społeczny, w latach 1922-1926 prezydent 
rp, zrezygnował ze stanowiska w wyniku przewrotu majowego.
57 tomasz dobrzański (ur. 1875), awansowany na podpułkownika, w latach 1924-25 komendant 
szkoły podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, w kolejnych latach przeszedł w stan spoczynku.
58 Pozorniki - sztuczne przeszkody (z łozą, gliną, lub chochołem) pozorujące przeciwnika, stosowane 
przy ćwiczeniach kawaleryjskich.
59 „Panie Prezydencie, oto nasz pierwszy woltyżer  / jeździec”.
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tem i oto zdarzył się pech. tuż koło prezydenta stał ostatni pozornik, niby 
głowa ludzka skręcona ze słomianego warkocza, który trzeba było kłuć 
wyprostowanym ramieniem, płasko szablę trzymając. Ukłułem ostrzem 
do góry...miałem szablę kaukaską, bardzo krótką i kłując wepchnąłem 
całe pióro w drewniany stojak tak fatalnie, że nie zdołałem wyciągnąć, 
ponieważ szabla nie miała jelca. tak fatalnie zakończyłem swoje popisy 
i choć major dobrzański dziękując bardzo mnie pocieszał, tego wstydu 
zapomnieć się nie da, będę pamiętał do śmierci.
 Ostatni dzień w szkole nie jest dla wszystkich, bo my Gruzini zosta-
jemy i nikt nie wie na jak długo. Od samego rana pośpiech i bieganina 
– koledzy polacy pobierają rozkazy wyjazdu.
 przyszedł major dobrzański do szwadronu, zwołał wszystkich Gruzi-
nów i z żalem powiedział, że nikt z nas do jego pułku się nie zgłosił, bo 
przydziały do pułków mieliśmy już za sobą. pochodził z 19 pułku ułanów, 
którego dowódcą w czasie wojny z bolszewikami był słynny zagończyk 
major Feliks Jaworski. Zawołaliśmy wszyscy, że chociaż mamy już przy-
działy, każdy z nas jest gotów pójść do 19 p.uł., kogo major wybierze. ten 
wskazał na mnie i od tej chwili stałem się „wołyńskim ułanem”, chociaż 
miałem iść do 12 p.uł. mnie było wszystko jedno do jakiego pułku, po-
nieważ żadnego nie znałem poza 4 p. strzelców konnych w płocku, gdzie 
odbywałem praktykę, a koledzy wszędzie byli jednakowo mili. major zała-
twił w dowództwie formalności w związku ze zmianą mego przydziału.
 Wieczorem tego dnia poza obsługą i Gruzinami nikogo już w naszej 
szkole w Grudziądzu nie było. Czekaliśmy 11 dni. Wreszcie adiutant 
szkoły nas zawiadomił, że zostaniemy odesłani do pułków i tam do-
staniemy nominacje, po uregulowaniu w ministerstwie naszych spraw. 
W dniu 11 września 1923 r. otrzymaliśmy dokumenty podróży i rozje-
chaliśmy się do swoich garnizonów.
 Gdy mieliśmy w szkole służbę polową zawsze z lancą stałem w sze-
regu w pierwszej dwójce. nie rozstawałem się z tą bronią, bo „nie masz 
pana nad ułana i nad lancę nie ma broni”. przed wyjazdem zabrałem na 
pamiątkę francuski temblak ze swej ulubionej lancy i powiadomiłem 
o tych wachmistrza, aby w tej sprawie napisano do mnie do pułku. po-
trącono mi potem za tę pamiątkę aż 20 złp., no i zginęła w czasie wojny 
wraz z całym moim dobytkiem60.
 Kiedyśmy byli w szkole, nasz gruziński rząd emigracyjny w paryżu 
przysyłał nam niewielkie kieszonkowe. Ja rzadko wychodziłem do mia-
60 rodzina W. Ugrechelidze została tuż przed wybuchem wojny ewakuowana do biłgoraja, gdzie 
dobytek uległ zniszczeniu i/lub rozkradzeniu w wyniku zawieruchy i bombardowań.
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sta, bo znajomych nie miałem, kina nie lubiłem, a na teatr nie zawsze 
wystarczało. Wolałem w dni świąteczne zastępować w służbie kolegów, 
aby oni mnie potem zastępowali w zwykły dzień. Ale raz bardzo miły ko-
lega zaciągnął mnie na ul. Wiśniową 40, gdzie mieszkała jego narzeczona 
Konstancja neugebauer, zwaną Kotką, wraz z dwiema siostrami marią 
(muszka) i heleną (helutka) oraz z owdowiałą matką. siostry przeważ-
nie chodziły razem i kiedyś spotkałem je w teatrze. W dniu wyjazdu 
poszedłem z kolegami pożegnać konie. Ucałowałem mego terenowego 
„heroda”, a także miękkie chrapy „Gąsiorka” za to, że tyle razy woził 
mnie po ujeżdżalni. Jeszcze pogłaskałem końskie zady, odwróciłem się 
od żłobu i ku memu zdumieniu zobaczyłem stojące przede mną w stajni 
trzy siostry neugebauerówny. Wyjaśniły, że dowiedziały się od adiutanta 
o naszym wyjeździe i przyszły, aby odprowadzić nas na dworzec.
 Już nadchodził wieczór, gdy opuściliśmy progi naszej kochanej szkoły  
i udaliśmy się gromadką na dworzec. Odjeżdżałem ostatni, gdyż mój po-
ciąg miał iść przez brześć do Zdołbunowa. stałem na peronie i rozmawia-
łem z siostrami. pociąg nadszedł i trzeba było się żegnać. staliśmy przy 
drzwiach wagonu i przy ostatnim „do widzenia” muszka chwyciła mnie 
obiema rączkami za twarz i pocałowała w policzek. miałem 21 lat, ukoń-
czoną szkołę kawaleryjską, o której marzyłem, i pierwszy pocałunek!
 tak zostawiłem kochane miasto Grudziądz, jadąc w nieznane do 
Ostroga, bez znajomych, właściwie nikomu niepotrzebny. Ale byłem 
dobrej myśli i ufny w siebie.
 szkoła podchorążych Kawalerii w Grudziądzu dała mi bardzo dużo 
i to pod każdym względem. naukę platona: Obserwować – naślado-
wać – próbować. Kochałem swój rycerski fach. Jakże byłem szczęśliwy 
i lekki, kiedy jechałem gdzieś na najdalsze na wschodzie krańce rze-
czypospolitej, do zupełnie mi nieznanego Ostroga61, z przydziałem do 
19 pułku ułanów. (…)
 W miarę zbliżania się do Ostroga droga robiła się coraz równiejsza 
i nareszcie wjechaliśmy w obręb grodu, w ul. tatarską. O 4 popołudniu 
stanęliśmy przed dowództwem pułku. pamiętajmy – minęło zaledwie 
5 lat od odzyskania przez polskę niepodległości i w tym okresie przez 
te ziemie, przeorane uprzednio frontami 1 wojny światowej, przewaliła 
się w 1920 r. straszliwa nawała bolszewicka, szczęśliwie przepędzona 
z powrotem na wschód. Oto w jakich warunkach zastałem 19 pułk uła-
nów w Ostrogu.
61 Ostróg – w latach 1919-1925 siedziba powiatu, następnie podlegał pod pow. zdołbunowski, woj. 
wołyńskie. Ostróg znajdował się ok. 1,5 km od granicy z Zsrr. 
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62 michał Kłopotowski (ur. 1901) d-ca szwadronu w 19 p.u., w kampanii wrześniowej oficer ewi-
dencji w dywizjonie rozpoznawczym Warszawskiej brygady pancerno-motorowej. po wojnie w prl. 
Za: stefan r o w e c k i, Wspomnienia i notatki autobiograficzne (1906-1939), wybór tekstów Andrzej 
K u n e r t, Józef s z y r m e r, Warszawa 1988, s. 152, 197.

 W koszarach, w których kwaterowała połowa naszego pułku, w cza-
sach carskich mieścił się rosyjski pułk piechoty, a we wschodniej części 
miasta stała brygada artylerii, składająca się z ośmiu baterii po cztery 
działa. było więc wtedy sporo żołnierzy w Ostrogu a nie mogłem pojąć, 
gdzie się to wszystko mogło pomieścić. Wojny oszczędziły miasteczko 
i zniszczeń w nim nie było, ale nie mogłem w nim jakoś doszukać się 
śladu dawnych pomieszczeń wojskowych oprócz kilku budynków mu-
rowanych, zajętych teraz przez połowę naszego pułku. dwa szwadrony, 
1 i 3, stały przy samej granicznej linii państwowej, biegnącej na wschód 
od prawego brzegu wołyńskiej Wilii, resztę pułku rozlokowano po obu 
stronach traktu dubieńskiego na wzniesieniu o nazwie Kidry.
 po wojnie polsko-bolszewickiej 19 p. uł. stał na białorusi i dopiero 
na jesieni 1922 r. został przeniesiony do Ostroga. Urządzenie koszar 
uprzednio rozkradła miejscowa ludność, a jeden budynek był wypalony 
podobno przez dywersantów z sowieckiej strony. słowem pułk przy-
szedł do pustych i częściowo wypalonych murów. Kilka budynków, do-
wództwo i izba chorych miały oświetlenie z elektrowni miejskiej, ale na 
dziedzińcu koszarowym panowały egipskie ciemności.
 W dość nędznym budynku, nazywanym szumnie „pawilonem ofi-
cerskim” trzy pokoje zajmował dowódca pułku z żoną. Kapelan miał 
jeden pokój. W dwóch pokojach gnieździł się płatnik z żoną i dwojgiem 
dzieci. trzech oficerów żonatych zajmowało po jednym pokoju. Adiu-
tantowi pułku, choć kawaler, przydzielono trzy pokoje, ale mieszkała 
z nim matka, czworo jego rodzeństwa i dwóch osieroconych siostrzeń-
ców. dla oficerów kawalerów stawiano w pokojach tyle łóżek ile się 
dało. W całym tym budynku pełnym mieszkańców była tylko jedna ubi-
kacja z żelaznym sedesem na parterze i dwie wanny. dowiedziałem się, 
że w czasach carskich całe wojsko kąpało się w prywatnej łaźni w sta-
rym żydowskim domu. Warunki więc bytowania w „pawilonie oficer-
skim” były poniżej wszelkiej krytyki. drogę prowadzącą z tego domu 
do dowództwa oświetlały dwie latarnie naftowe. marne to było światło 
i można było zabłądzić w nocy, gdy zapadała mgła lub lał deszcz. na 
budynku dowództwa zastałem jeszcze wmurowaną tablicę miedzianą 
z napisem „126 piechotny rylskij polk”. Wyrwałem ją wraz z ppor.  
m. Kłopotowskim62.
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63 Zbigniew brochwicz-lewiński (1877-1951), płk. dypl. kawalerii, pierwszy prezes polskiego 
Związku Jeździeckiego, po wojnie osiedlił się w szkocji.

 po przybyciu do tej przygranicznej stanicy zameldowałem zaraz ad-
iutantowi swój przydział. Adiutant wprowadził mnie do gabinetu do-
wódcy pułku, którym był płk. dypl. Zbigniew brochwicz-lewiński63, 
czarujący i wysokiej kultury pan, późniejszy szef departamentu Kawa-
lerii. Jego zastępca major Adam Zakrzewski, przezwany „Klipą” był 
fałszywy i bardzo nielubiany.
 rozkazem tegoż dnia przydzielono mnie do 2. szwadronu, które-
go dowódcą był por. Jerzy Kozłowski. ponieważ nie miałem jeszcze 
wyznaczonej kwatery, adiutant zaprosił mnie do siebie. miał w pokoju 
kanapę i mogłem na jakiś czas tam się ulokować. Ze szwadronu wyfa-
sowałem dwa koce, dwa prześcieradła i krótki ułański kożuszek, który 
służył mi także jako poduszka.
 Zapał do pracy miałem wielki, choć musiałem się niemało nabie-
dować. Wstawałem wcześnie a nie miałem budzika, ani nawet zwy-
czajnego zegarka. Zresztą nie mógłbym budzić adiutanta, który mógł 
trochę dłużej pospać. Wyrywał mnie ze snu cichaczem jego ordynans, 
a przedtem stawiał dla mnie na taburecie miednicę z lodowatą wodą. 
Jakoś dawałem sobie radę.
 nędza więc panowała naokoło, ale wszyscy mieli wesołe miny i nikt 
niczym zbytnio się nie przejmował. Każdy w swoim zakresie spokojnie 
pracował i pokonywał trudności, choć były niemałe. Ja od rana do apelu 
wieczornego robiłem co mogłem, ale byłem jeszcze podchorążym i nikt 
z podoficerów zbytnio się moją obecnością nie krępował. szef szwa-
dronu, wachm. Łapczyński, z rana odkrawał świeży kawał wojskowego 
mięsa i odsyłał do domu, a podoficer gospodarczy Kuberski podobnie 
postępował z pułkowym węglem, natomiast plut. rycaj miał zwyczaj 
bić byczkiem ułanów. Zameldowałem o tej całej samowoli dowódcy 
szwadronu, który ich zawołał i „objechał”. prawdopodobnie nadal robi-
li to samo, ale już nie w mojej obecności.
 Jako podchorąży (oficerski status Gruzinów w Wp jeszcze nie był 
załatwiony) musiałem jadać w szwadronie z żołnierskiego kotła, ale do-
wódca szwadronu zarządził, że mam stołować się w kasynie oficerskim 
i powiedział, żebym się nie martwił brakiem pieniędzy, bo złożą się na 
to oficerowie. sam znając moją pustą kieszeń pożyczył mi sporą kwotę 
z tym, że zwrócę w przyszłości. Kupiłem najpotrzebniejsze rzeczy a nie 
mając żadnego schowka zająłem parapet okna, na którym je trzymałem 
wraz z niepotrzebnym jeszcze mundurem oficerskim. W godzinach po-
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zasłużbowych można się było urwać z nudów. raz tylko miałem przy-
jemne zajęcie, gdy dorwałem się do książki Kornela makuszyńskiego 
„perły i wieprze”. poza koszarami ciągnęły się dzikie pola z gburowatą, 
nieprzychylną ludnością, co doprowadzało mnie do rozpaczy i nawet 
zaczęły mnie nawiedzać myśli o samobójstwie. napisałem do czterech 
kolegów Gruzinów listy pożegnalne, że przeklęta granica sowiecka 
może każdego popchnąć do śmierci.
 tymczasem nastały pierwsze chłody i oficerowie powracali z urlo-
pów. Z jednym z nich, ppor. Kłopotowskim dostaliśmy wspólny pokoik. 
była to dla mnie wielka ulga, bo już nie krępowałem poczciwego adiu-
tanta. przybyli nowi rekruci i musiałem całe dnie spędzać w szwadro-
nie, bo drugiego młodszego oficera nie było. po pracy nie było gdzie 
odpocząć – kasyno oficerskie nieurządzone, a nasz pokoik nadawał się 
tylko do spania, wypełniony dwoma żołnierskimi łóżkami i wielkim 
piecem, który miał wyłamane drzwiczki.
 tak zaczęły się ciągnąć jesienne, ponure, deszczowe dni. Jadąc do 
stacji Ożenin woźnica-ułan z paroma końmi utopił się w bajorze. nasz 
garnizon należał do dOK-lublin64. Wóz wysłano z pułku do stacji po 
zaopatrzenie wojskowe z lublina, no i przepadło w przeklętych bagni-
skach.
 Za czasów rzeczypospolitej Królewskiej Ostóg był ważnym punk-
tem. tędy prowadził trakt z dubna do Kijowa. piękny warowny zamek 
kniaziów Ostrogskich zagradzał drogę wrogom ze wschodu. Wśród 
magnatów litewskich i ruskich ród Ostrogskich, ruski i dyzunicki, był 
w XV i XVi wieku najmożniejszą i najbogatszą rodziną, odgrywają-
cą wielką rolę w rzeczypospolitej. Świadectwem tej świetności były 
wznoszące się jeszcze w całej krasie dwie śliczne baszty. Zawsze podzi-
wiałem w czasach mojej bytności w Ostrogu w latach 1923-1934, jak 
zdołały przetrwać długi okres niszczycielskich rządów zaborczych. 
 W czasach zaborczych ten stary gród, poza dumnymi szczątkami 
zamku kniaziów Ostrogskich, zamienił się w odrażające miasteczko. 
takim go zastałem. W stanie zupełnego zaniedbania był dawny polski 
klasztor i jego kościół, całe w ogóle miasteczko było na modłę rosyj-
ską ponure, nędzne, brudne, śmierdzące. Z daleka miasto wyglądało 
malowniczo, położone na wzgórzach o nazwach basztowa, halszki, 
Karpaty, Kidry i sucha. natomiast w obrębie miasta trudno było się 

64 dOK – dowództwo Okręgu Korpusu, w latach 1921-1939 terytorialny organ ministerstwa spraw 
Wojskowych, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowe.
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poruszać wśród błota i brudów, a nocne beczkowozy po wybraniu nie-
czystości z dołów kloacznych, wylewały całą zawartość tuż za domami. 
taki był zwyczaj w czasach carskich i to mieszkańców już nie raziło. 
(…)
 Gdy znalazłem się w tym przygranicznym miasteczku, miało ono 
10 tys. mieszkańców. byli to Żydzi, Ukraińcy i moskale. doliczyłem 
się tylko czterech rodzin polskich osiadłych w Ostrogu jeszcze w cza-
sach zaborczych. Wśród nich był aptekarz, przemiły 80-letni staruszek,  
p. Żółtowski. polakiem był notariusz, p. Wysocki. inny polak, emeryto-
wany płk. Czosnowski ponoć całą swoją służbę odbył w Ostrogu. bardzo 
staroświecka cukiernia należała do polki, p. potackiej, która nazywano 
„panią potocką”. były to więc nikłe resztki polskości, a cały żydowsko-
-ukraińsko-rosyjski ogół mieszkańców po odzyskaniu przez polskę nie-
podległości odnosił się nieufnie, jeśli nie wręcz wrogo do wszystkiego co 
polskie. dziwiło mnie, że władze polskie zachowywały się tak, jakby po 
prostu tego nie dostrzegały. W urzędach czy instytucjach zatrudniano rów-
nież rosjan i Ukraińców zależnie od kwalifikacji. W sądzie cała obsada  
z dwoma sędziami, prócz jednego woźnego – sami rosjanie. Z nimi 
więc miał do czynienia jeden jedyny wtedy polak, adwokat Wacław 
Zieliński. tak samo było na poczcie, w magistracie i starostwie, a także 
w nadleśnictwie. Całe to społeczeństwo miejscowe, wytworzone w cza-
sach zaborczych patrząc krzywo na polaków, stopniowo zaczęło na-
bierać przekonania, że polacy wracając na te ziemie, przynoszą z sobą 
kulturę i ład. (...)
 rosjanie zaczęli trzebić polskość po krwawym zdobyciu Ostroga 
podczas powstania listopadowego. polaków wymordowano lub wy-
wieziono na sybir. inni ratowali się ucieczką. Zdobywca Ostroga gen. 
hr. błudow zasłużył się również tym przed carem, że wymordował 
wszystkich katolickich zakonników. W nagrodę dostał na własność bu-
dynek klasztoru z dobrami do niego należącymi. (…) polska odzysku-
jąc te ziemie pozostawiła dawnych dzierżawców. Zawsze zastanawiał 
mnie tolerancyjny stosunek polski Odrodzonej do rosjan osiedlonych 
tu w czasach zaborczych. nie brakowało wśród nich dziwaków. (…) 
nie brakowało i garnących się do polskości. Ok. 15 km. na zachód od 
Ostroga leży duża wieś, o której się mówiło „miasteczko sioło der-
mań”. Kiedy władze polskie poszukiwały żyjących jeszcze weteranów 
powstania styczniowego, zgłosił się niejaki Grudinin. Opowiadał długo 
gdzie i jak wojował z rosjanami i nawet pochwalił się, że dostał order. 
Zaciekawiona komisja wyraziła chęć zobaczenia tego orderu. Wtedy 
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kandydat na bohatera powstania styczniowego wyjął … rosyjski medal 
„ Za usmierienia polskawo miateża”65. Śmiechu było dużo… (…)
 nie brakowało w tych stronach także ludzi z fantazją. Ani też patrio-
tów osobliwego autoramentu. Kiedyś obowiązki służbowe skierowały 
ppor. Kłopotowskiego i mnie, wówczas też podporucznika z 2 plutona-
mi ułanów do majątku ziemskiego Ożenin, który należał do Jałowic-
kich. było to w czasach niepokojenia tych obszarów przez sowieckie 
bandy dywersyjne, tym bardziej więc zostaliśmy przyjęci gościnnie. 
rodzina była polska, patriarchalna, panów właśnie nie było w dworze 
i honory domu pełniła siostra właściciela.
 Zostaliśmy zaproszeni na kolację, podczas której wywiązała się 
dziwna rozmowa. pani domu zaczęła rozpytywać Kłopotowskiego skąd 
pochodzi. ten mówi, że spod Charkowa, gdzie w sumach był za czasów 
carskich w korpusie kadetów, a jego ojciec rotmistrzem. Wtedy pani 
załamała ręce i dramatycznym głosem zawołała: „Wyobrażam sobie, 
ile pan stracił przez tę rewolucję!”. Kłopotowski odpowiedział, że nic 
w życiu nie stracił, prócz matki, która zmarła kiedy miał 15 lat i ojca, 
który zmarł od ran wojennych. Ale majątku nie mieli i ojciec żył z gaży, 
a on sam był w kadetach. po rewolucji przedostał się do oddziałów 
polskich i tak się uchował. rozczarowana tą odpowiedzią pani domu 
zwróciła się z kolei do mnie z pytaniem: „A co pan stracił?”. Odpowie-
działem, że jestem z Gruzji, gdzie byłem w szkole wojskowej i straci-
łem… uzbrojenie. nic poza tym nie miałem. miał mój ojciec, ale nic mi 
nie dawał. Gdy bolszewicy nas rozbili, straciłem mój kraj, ale majątku 
nie straciłem, bo nie miałem, a teraz znów jestem w wojsku i znów mam 
wszystko, co mi się należy. dalej już rozmowa się nie kleiła. Zakończy-
liśmy kolację, grzecznie podziękowaliśmy całując gospodynię w rącz-
kę, a na drugi dzień wczesnym świtem, już nie mogąc jej zobaczyć, 
ruszyliśmy w dalszą drogę.
 Jakie było nasze zdziwienie, kiedy po powrocie do Ostroga nasz do-
wódca pułku wezwał Kłopotowskiego i mnie do siebie i odczytał nam list 
mniej więcej takiej treści. „ szanowny panie pułkowniku! dnia takiego 
a takiego gościłam dwóch oficerów z pańskiego pułku. nazwisk nie pa-
miętam, jeden z nich był Kaukazczykiem. ponieważ zachowali się bar-
dzo niegrzecznie, proszę żeby ich pobyt w Ożeninie był ostatni”. podpis.
 nareszcie ponieśliśmy prawdziwą stratę – gościnę w Ożeninie… 
(…)

65 „Za stłumienie polskiego buntu”.
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 pewnego wieczoru, gdy po apelu wyszedłem ze szwadronu i ugnia-
tałem błoto idąc na moją uboga koszarową kwaterę, w świetle naftowej 
latarni zobaczyłem lekarza pułkowego, kpt. szumskiego. Zaprosił mnie 
do siebie na kolację i tak znalazłem się w jego mieszkaniu w budynku 
dla oficerów z rodzinami. lekarz mieszkał tam z matką i młodszym 
bratem. pani szumska, gościnna i bezpośrednia, wspaniały typ wysoce 
kulturalnej polki, damy starej daty, rozmawiała ze mną zupełnie jak 
rodzona matka. mój boże, już od trzech lat nie zaznałem ciepła ro-
dzinnej atmosfery. przypomniała mi się naraz moja matka, bracia, dom 
rodzinny w Gruzji. dotychczas tak mnie pochłaniało życie wojskowe, 
że oddaliłem się psychicznie od życia rodzinnego i dopiero teraz w roz-
mowie z panią szumską odczułem, jak taka atmosfera działa kojąco66. 
Zamyśliłem się, czego nie spostrzegłem, a kiedy gospodyni zapytała 
czemu milczę, przyznałem się do mego stanu psychicznego. Wtedy 
pani szumska podeszła blisko i powiedziała łagodnie: „Tak to już jest, 
ale nie wolno zapominać, że trzeba być mocnym!”...
 był dzień pierwszy lutego 1924 roku, kiedy wieczorem wyszedłem 
z koszar na miasto. Ziemię pokrywała gruba warstwa zmarzniętego 
śniegu, a cisza panowała nieopisana. prószył drobny suchy śnieg i było 
tak ładnie jak tylko bywało zimą we wschodniej polsce. nad apteką 
Żółtowskiego w Kipie odbywała się wielka zabawa. Zebrali się na niej 
oficerowie mego pułku, starostwo, magistrat, nauczycielstwo, a orkie-
stra pułkowa przygrywała do tańca. A ja, zachwycony pogodą, wolnym 
krokiem szedłem na spacer. nie dlatego, żebym nie chciał być na za-
bawie, tylko dlatego, że jeszcze jako podchorąży bez gaży oficerskiej 
(status Gruzinów w psZ jeszcze nie był zatwierdzony) nie miałem pie-
niędzy ani na odpowiedni mundur, ani w ogóle na taką imprezę. 
 W pobliżu apteki zobaczyłem naszego adiutanta w paradnych szase-
rach67, śpieszącego do pułku. doskoczył do mnie, chwycił za rękę i ci-
cho na ucho powiedział: „ Dywersanci napadli w Milatynie na dwór Jurca 
(Rosjanina). Idź zaraz do szwadronu i zaalarmuj. Zanim będziesz gotów 
przybędę do was z rozkazami. Suchy prowiant i amunicja normalnie…”.
 Wrócił do Kipu, a ja do szwadronu. Zarządziłem cichy alarm. Wnet 
szwadron stał w kolumnie plutonów na dziedzińcu. nadszedł adiutant 
i doręczył mi rozkazy – co, gdzie i jak mam działać.

66 Ugrechelidze nawiązał kontakt z rodziną w Gruzji w latach 50tych XX wieku. niewykluczone, że 
początkowo, po wyjeździe do polski utrzymywał kontakt listowny z rodziną, jednak później go urwał, 
np. ze względu na bezpieczeństwo bliskich.
67 szasery - spodnie wojskowe z lampasami noszone do ubioru wieczorowego.
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 do milatyna jest 18 km. dwór Jurca leży przy końcu wsi, a wieś ma 7 
km długości. do wyjścia z Ostroga mam 3 km. W taką pogodę i po takich 
drogach, daj boże, zrobić 6 km na godzinę. napad był dziś wieczorem 
o godz. 8:30, teraz jest godz. 11. będę zuchem, jeżeli po takiej grudzie 
konie nóg nie połamią i przybędziemy do dworu przed 5 rano. do tego 
czasu dywersanci już wrócą na teren sowietów i będą się cieszyć, że wy-
prawa się udała. Wiemy od policji, że dwór ograbiony a dom mieszkalny 
zdemolowany. na szczęście nikt nie stracił życia. Właściciela nie było, 
tylko rządca i służba. W tych okolicach wszyscy właściciele dla bezpie-
czeństwa mieszkali w Ostrogu, a we dworach mieli rządców.
 mam dwa pełne plutony, dowodzą nimi doświadczeni wachmistrze. 
W plutonach jest kilku dawnych jaworczyków, z oddziałów sławne-
go zagończyka z czasów wojny z bolszewikami Feliksa Jaworskiego. 
W pierwszym plutonie jako sekcyjny z lancą szwadronową jedzie kpr. 
niskurski, a w drugim kpr. pączek. Obaj jednakowo „bandytowaci”, 
których się boję. nie o mnie chodzi, tylko obawiam się, że mogą w te-
renie zrobić jakiś „skok”, a ja za to będę odpowiadał. tym bardziej, 
że adiutant ostrzegł przed jakąkolwiek samowolą. pocieszam się, że 
w szwadronie jest wzorowa dyscyplina. Gdy powiedziałem w szwadro-
nie, co się stało i po co jedziemy, ułani bardzo się ucieszyli.
 Gdy wyjechaliśmy z miasta oddałem się myślom, że oto powierzono 
mi zadanie i prowadzę dwa plutony wojska. byłem dumny i wydało mi 
się śmieszne, że przedtem tak szybko się załamałem. Okazuje się, że 
życie zaczyna się od napadu dywersantów, że nawet pobyt w Ostrogu 
może być ciekawy… (…) nastąpił we mnie przełom duchowy i wstą-
piła wiara, że mogę być dzielnym dowódcą. trochę nawet zbyt upoiła 
mnie duma, bo nie wysłałem ubezpieczenia, chociaż marzyłem o przy-
czajonych dywersantach.
 tak rojąc nie spostrzegłem, jak już znaleźliśmy się w milatynie. 
Wieś śpi snem bogobojnym, tylko gdzieniegdzie odzywa się ochrypnię-
ty pies. sądzę, że bolszewicy też już wiedzą, że przyjechaliśmy, albo-
wiem donosicielami są Ukraińcy i Czesi. miejscowi rosjanie w takich 
sprawach nam sprzyjają. docieramy do dworu Jurca, gdzie wszyscy 
są na nogach. służba z czworaków zbija się w gromadkę i słucha co 
rządca mówi do mnie. dywersanci zabrali co chcieli na trzech wozach 
dworskich i pojechali w kierunku granicy. Czego z sobą nie zabrali, 
poniszczyli i dobrze przynajmniej że nie podpalili domu. pojechaliśmy 
na przełaj przez pola śladami rabusiów. sporo rzeczy pogubili. sporo 
rzeczy uzbieraliśmy. 

WitAlis UGreChelidZe-UGOrsKi



242

 Wykonując otrzymany rozkaz w ciągu tygodnia objechałem granicę 
i dwory. nie upłynęło 3 dni od naszego powrotu do garnizonu, gdy dywer-
sanci wykonali napad na stację kolejową iwaczków, znajdująca się między 
Ostrogiem a Zdołbunowem. teraz otrzymałem poza „moim” wojskiem 40 
policjantów i specjalną instrukcję ścigania podejrzanych osób.
 Jeżdżę wzdłuż granicy i po wioskach w pogoni za dywersantami, 
otrzymując często sprzeczne rozkazy, ponieważ jako wojsko podlegam 
ministerstwu spraw Wojskowych, a jako odkomenderowany czasowo 
do pełnienia służby wewnętrznej, podlegam ministerstwu spraw We-
wnętrznych.
 nieraz i ja bywam w kolizji z rozkazami. był np. zakaz strzelania 
do dywersantów uciekających nie tylko do Związku sowieckiego, ale 
nawet wzdłuż granicy. mogłem tylko strzelać do uciekających w głąb 
polski, a jaki dywersant będzie po napadzie takim idiotą, aby uciekać 
w tym kierunku! toteż strzelaliśmy wzdłuż granicy i w kierunku rosji. 
Zdarzało się także popełniać „przestępstwa” innej natury. Granica była 
bardzo kręta i nieraz wybrzuszała się w „worki” – to polski na wschód, 
to sowiecki na zachód. Granicę znaczyły wetknięte w ziemię co 100 
m. prymitywne łozy z leszczyny z nadzianymi na nie wiechciami sło-
my. Co kilometr stała buda (zrobiona ze słomy) z polskim policjantem. 
W niedługim czasie po moim przybyciu do Ostroga sowieciarze podpa-
lili taką budę z policjantem, który prawdopodobnie zmarzł i chciał się 
w niej zagrzać, zasnął biedak, no i zagrzał się… przekroczyć taką grani-
cę było łatwo, toteż kiedyś jadąc wzdłuż granicy natrafiłem na sowiecki 
„worek” mający w obwodzie 9 km. Śpieszyło się nam, więc kłusem 
przejechaliśmy przez teren sowiecki. raz goniąc dywersantów prze-
kroczyłem granicę ze spieszonymi ułanami i zażądałem od dowódcy 
strażnicy sowieckiej wydania napastników. Oczywiście bez skutku, ale 
jakoś ci sowieciarze pozostawili nas w spokoju. nikt mnie nie pouczył, 
jakie są prawa i konsekwencje, więc fruwałem według własnej fantazji.
 W kwietniu 1924 r. nadszedł wreszcie kontrakt do podpisu i zosta-
łem podporucznikiem. Z powodu opóźnienia nominacji nic nie stra-
ciłem, gdyż nominacja była z dn. 1 września 1923 r. i wypłacono mi 
zaległą gażę za 7 miesięcy, już nie w zdewaluowanych markach, lecz  
w dobrych złotych. poczułem napływ fantazji i postanowiłem być takim 
samym zagończykiem jak Jaworski. teraz dopiero zapanuje porządek 
na granicy. Wkrótce już wiedziano w okolicy, że ze mną nie przelewki. 
Gdy wjeżdżałem do wioski, dzieci pokrzykiwały: „Chudy porucznik 
jedzie!”. ten „chudy porucznik” brzmiał jak sygnał ostrzegawczy.

WspOmnieniA KresOWeGO UŁAnA
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 moje polowania na dywersantów nieraz bywały skuteczne. Kiedyś 
np. złapaliśmy czterech przewodników z polski, których zgodnie z in-
strukcją odesłaliśmy do równego. innym razem nakryliśmy na współ-
działaniu z dywersantami sołtysa przygranicznej wsi moszczanicy Cze-
skiej nazwiskiem miler. Gdy doszło do konfrontacji, sołtys wystąpił  
z łańcuchem ozdobionym polskim orłem na piersiach. W pierwszej 
chwili zgłupiałem, bo dotychczas nie miałem z sołtysami do czynienia. 
Ale gdy już nie było wątpliwości, że mam do czynienia z łotrzykiem, 
zdjąłem mu łańcuch z szyi, powiesiłem na gwoździu na ścianie, zasalu-
towałem, potem odwróciłem się i z całej siły palnąłem sołtysa z pysk. 
niskurski konno poprowadził go idącego piechotą do równego68. 
bałem się aby mój kapral nie wykończył go po drodze, więc kazałem 
przynieść pokwitowanie od dyżurnego żandarma. innym znów razem 
goniliśmy dwóch podejrzanych osobników, którzy uciekli i schowali się 
we wsi moszczanica ruska. Złapaliśmy tych dywersantów, ale w czasie 
ich poszukiwań ktoś podpalił wieś i w  konsekwencji ogień pochłonął 
kilkadziesiąt zagród i sporo żywego inwentarza. sprawcy podpalenia 
nie wykryto.
 Udawało się nam wyłapać pojedynczych dywersantów, ale na ogół 
byliśmy bezradni wobec większych, mających inicjatywę band. Ude-
rzały niespodziewanie i potem szukaj wiatru w polu. tak w sierpniu dy-
wersanci dokonali zuchwałego napadu na majątek Curków należący do 
przybylskiego, b. posła do carskiej dumy. dwór ograbili, zabrali prze-
szło 20 fornalskich koni i bezkarnie wrócili z łupem na teren sowiec-
ki. był to ostatni napad na naszym odcinku. W październiku 1924 r.  
objął go batalion KOp. Od tego czasu nastał spokój i ład, a ja zacząłem 
normalną służbę koszarową.

68 Ostróg i równe dzieli odległość 45 km.
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reminiscences of a polish borderlands Cavalryman

the reminiscences of Vitalis Ugrekhelidze were first released from 1978 to 1980 
in “Orzeł biały” (“White eagle”), a polish-language magazine for ex-officers, based 
in london. Ugrekhelidze's story was published as a series of articles under different 
titles; while the title given here was created by the editor of the text. the author's 
reminiscences cover the period from 1921, when he left Georgia as a young military 
cadet, up to 1924 when he finished polish military training and joined the polish 
Army on the eastern border of poland. Giving a vivid picture of his everyday life and 
including some memorable anecdotes, the author reveals a literary talent that had a 
chance to develop only after his postwar immigration to the United Kingdom.
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pOlityZACJA pAmięCi i prZestrZeni 
W KrAJObrAZie KUltUrOWym. mApOWAnie 

tOŻsAmOŚCi trAnZyCyJneJ nA prZyKŁAdZie tbilisi

Bartłomiej Krzysztan
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Warszawa 

Wstęp
 W ciągu ostatnich 25 lat, tbilisi było świadkiem dwóch gwałtow-
nych przemian politycznych, które stały się podstawą próby dogłębnej 
zmiany tkanki miejskiej. W 1991 roku wraz z upadkiem Związku so-
cjalistycznych republik sowieckich, rozpoczęła się egzystencja miasta 
jako tworu post-socjalistycznego. W roku 2003 po pokojowej zmianie 
władzy w wyniku rewolucji róż, miasto wkroczyło w fazę formalnie 
demokratycznych reorganizacji przestrzeni. dodatkowym elementem 
kształtującym emocje kulturowe i tożsamość, jest mit „perły Kaukazu”, 
która znów może błyszczeć. miasto jest nie tylko post-socjalistyczne 
(Czepczynski 2008, stanilov 2007), przestrzeń przypomina również 
czas imperialnego tbilisi sprzed rewolucji październikowej, sprawia-
jąc, że miasto jest post-kosmopolityczne (demant Frederiksen 2012). 
przestrzeń tbilisi istnieje przez referencję do wielopoziomowego trwa-
nia miasta w kategoriach post. W konsekwencji, utrzymuje swoją tożsa-
mość na doświadczeniu kolonializmu i imperializmu, a także wizualnie 
odwołuje się do dziedzictwa dwóch imperiów – imperium rosyjskiego 
i Zsrs. Zatem, poszukiwanie tożsamości opiera się na uniwersalnej 
próbie odrzucenia postkolonialnych zaszłości oraz redefinicji wcze-
śniejszych mentalnych i psychicznych dependencji. pejzaż uzupełniają 
jeszcze przestrzenne zmiany, dokonywane po wdrożeniu neoliberal-
nych reform i przemian demokratycznych po przełomie roku 2003. te 
cztery wymiary (post-socjalizm, post-kosmopolityzm, postkolonializm, 
postmodernizm), tworzą oś ponownego kreowania tożsamości miasta 
w XXi wieku. spoiwem tego poszukiwania, jest połączenie między 
tworzeniem nowego wizerunku miasta i postrewolucyjnymi próbami 
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rekonstrukcji gruzińskiej tożsamości. Znaczenie wizualnych reprezen-
tacji spolityzowanej pamięci w krajobrazie kulturowym redefiniuje od-
powiedzi na pytania, jakie tbilisi jest i jakie powinno być. podkreślenie 
powyższych elementów jest konieczne dla zrozumienia pamięci i emo-
cji miasta, które chcemy mapować.  

tbilisi 
 istnieją takie miejsca, których przestrzeń definiowana jest przez 
gwałtowność sprzecznych narracji, będących reprezentacjami od-
miennych, często sprzecznych, porządków pamięciowego odwołania. 
takie miejsca konstruowane są przez historię, a właściwie wyobraże-
nie o niej. Krajobraz kulturowy jest refleksją projektu tożsamościowe-
go, opartego na mitycznych rekonstrukcjach przeszłości. takie wielo-
znaczne miejsca, określają się przez pryzmat rygorystycznej selekcji 
i renegocjacji narracji o przeszłości w zależności od politycznego 
zapotrzebowania, a więc fluktuacji dyskursu. może być ona widocz-
na zarówno w wielkim projektach, jak i w małych elementach kultu-
rowego pejzażu miasta, takich jak zmiana nazewnictwa ulic, kiedy 
bohaterowie sowieckiej Gruzji, zastępowani są tymi, którzy z władzą 
bolszewików walczyli. 
 niemniej, niejednoznaczności i pominięcia oficjalnej narracji, pozo-
stają jako odrzucone ważną składową krajobrazu kulturowego. narracje 
zmarginalizowane w dyskursie trwają w doświadczeniu codzienności, 
również definiując polityczność przestrzeni. pozostałości jako refleksja 
w krajobrazie miasta, metaforycznie przekazują opowieści o przeszło-
ści, odmienne od aktualnej wizji politycznej. takimi pozostałościami są 
wielkie modernistyczne, utopijne realizacje socrealistyczne, takie jak 
blokowisko Gldani. 
 Całość, tworzy wieloznaczną mapę krajobrazu kulturowego. tbilisi 
to miasto tożsamości tranzycyjnej, wielokontekstowe o niejednoznacz-
nej strukturze pamięci, konstruowanej przy pomocy zróżnicowanych 
mechanizmów. Celem artykułu jest stworzenie podstawowego zarysu 
mapy wizualno-narracyjnej, która może stać się podstawą do zagłębie-
nia się w wieloznaczne dzieje miasta i jego wyobrażenia o krajobrazie 
kulturowym.

teoria i metoda 
 próba opisu zagadnienia tożsamości tranzycyjnej miasta w krajobra-
zie kulturowym musi zwracać się ku zróżnicowanej teorii i wielości 
metod. W ramach analizy i interpretacji wykorzystane zostały następu-
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jące metody: antropologia wizualna1, obserwacja interakcji człowieka 
z przestrzenią oraz pogłębiona kontekstualizacja elementów reprezen-
tacji przeszłości w ramach antropologicznego opisu gęstego2.
 pierwszą zmienną, charakterystyczną dla idei analizy krajobrazu 
kulturowego, jest jego zachodnia proweniencja3. Ze względu na im-
perialność samego konceptu, którego miasto postkolonialne, jakim 
jest tbilisi jeszcze się nie wyzbyło, konieczne jest również, umowne, 
umieszczenie narracji w określonej strukturze pojmowania czasu. stąd 
potrzeba przywołania punktów krytycznych, będących mało znaczą-
cymi elementami metanarracji w ramach zmiany cywilizacyjnej i dłu-
gim historycznym trwaniu struktur mentalnych. Oczywiście, nie ma tu 
miejsca na rozbudowanie skrupulatnej metody opartej na longue durée, 
jednak ważne jest zachowanie świadomości o jej wpływie. W efekcie 
przyjęcia tej perspektywy, możliwe jest zrozumienie tranzycji politycz-
nej przestrzeni pamięci miasta, w szerszym kontekście, aniżeli tylko  
w nawiązaniu do partykularnych elementów biegu polityki. 
 drugim elementem ramy teoretycznej jest koncepcja pamięci kultu-
rowej, w formie rozwijanej przez Aleidę Assmann. pamięć kulturowa 
rozpięta między pamiętaniem i zapominaniem, w zależności od fluk-
tuacji dyskursu, selekcjonuje eksponowane fragmenty przeszłości, ak-
tywnie lub biernie4. W krajobrazie pamięci miasta walka o hegemonię 
nad sposobem opowiadania o przeszłości toczy się permanentnie. idea 
pamięci kulturowej jest również potrzebna jako pomoc w ucieczce od 
narzucanej narracji budowania scjentystycznej historii. dynamika pro-
cesów mnemonicznych w przestrzeni, jest jednym z elementów, które 
pozwalają pełniej dostrzegać niewystarczalność takiej perspektywy. 
 trzecim elementem jest postrzeganie każdej zmiany w dyskur-
sie (fluktuacji albo naderwania) jako wypadkowej procesu cywiliza-
cyjnego, która jest wykorzystywana w redefiniowaniu konkretnego 
fenomenu społecznego. Aktualnie, w momencie tranzycji mentalnej 
przestrzeni miasta i tych przez nią kształtowanych, a jednocześnie ją 
kształtujących, istotna jest kwestia imaginarium i wyobrażenia społecz-

1 s. p i n k, The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses, routledge, new york 2006;  
s. pink, Doing Visual Ethnography, sAGe publications ltd, london 2013).
2 C. G e e r t z, Opis gęsty - w stronę interpretatywnej teorii kultury, w: Badanie kultury. Elementy 
teorii antropologicznej, m. Kempny i e. nowicka (red.), Wydawnictwo naukowe pWn, Warszawa 
2003, s. 35–58.
3 W. J. t.  m i t c h e l l , Landscape and Power, cyt. wyd., s. 5.
4 A. A s s m a n n, Między historią i pamięcią, tłum. zbiorowe, Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2013, s. 77.
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nego. Charles taylor pisząc o sposobach wyobrażania sobie własnej 
społecznej egzystencji, skupiał się na doświadczeniu nowoczesnego 
Zachodu5. W przypadku tbilisi, analiza imaginarium uzależniona jest 
od kwestii egzogennego zaimplementowania nowoczesności i ponowo-
czesności. narzucenie to dokonało się przez doświadczenie zależenia 
od imperiów, kolonizacji i kolonizowania, a także narzuconej idei Za-
chodu, która zdominowała narrację gruzińską po 2003 roku. moder-
nizm i modernizacja są konceptami, które pojawiają się jako elementy 
kolonizacji, taka również jest koncepcja gruzińskiego postmodernizmu. 
 Ostatnim elementem teoretycznym, który należy podkreślić jest 
kwestia reprezentowania. pamięć przestrzeni miasta waha się między 
mneme – obrazem oraz anamnesis – pamięcią aktywną, która jest tych 
obrazów interpretatorką. Grecka bogini i utożsamienie pamięci mne-
mosyne, jest reprezentacją, a więc ponownym ukazaniem nieobecnego 
z przeszłości za pomocą obrazu, bądź przedstawiciela. Jest też repre-
zentacja ponownym uobecnieniem w umyśle, które potem może zostać 
przeniesione do konkretnej przestrzeni (tak stało się na przykład z pa-
mięcią o demokratycznej republice Gruzji)6. Obserwacja przestrzeni 
miejskiej nigdy nie jest wyłączona z kulturowego doświadczenia obser-
watora, a więc możliwa jako obiektywne doznanie. Zarówno dla bada-
cza, jak i dla podmiotów badania, reprezentacja jest odmienna, co na-
leży mieć na uwadze, spoglądając na materiał badawczy, w pryzmacie 
metod opisanych poniżej.  
 Zatem, w kontekście powyższej konceptualizacji, chcę postawić  
następujące pytania badawcze: 

a) Jak różne reprezentacje przeszłości istnieją i są interpretowane 
we współczesnej przestrzeni miejskiej tbilisi? 

b) Jak polityczne rekonstruowanie tożsamości narodowej w prze-
strzeni wpływa politycznie i emocjonalnie na mieszkańców tbi-
lisi? 

 przybliżenie wizualnych reprezentacji, wymiarów dyskursywnych 
oraz mechanizmów i struktur obecności fenomenów krajobrazu kultu-
rowego, w formie splatających się porządków przeszłości jest podstawą 
do interpretacji krajobrazu kulturowego i tożsamości tranzycyjnej tbi-
lisi. 
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5 Ch. t a y l o r, Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. A. puchejda i K. szymaniak, Wydawnic-
two Znak, Kraków 2010, s. 37.
6 p. r i c o u e r, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. margański, UniVersitAs, Kraków 2012, 
s. 252–253.
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Krajobraz kulturowy i mapowanie tożsamości 
 rozważania nad kulturowymi aspektami socjologii miast w okresie 
przemiany mają długą tradycję. W polskiej socjologii i kulturoznaw-
stwie o przemianach po transformacji i dynamice mapy kulturowej 
miast pisali m.in. Aleksander Wallis, marek Krajewski, Andrzej ma-
jer, ewa rewers i inni7. O samym tbilisi w polskiej literaturze można 
przeczytać m.in. w artykule mariki pirveli8. spośród wielu koncepcji 
interpretacji przestrzeni, idea krajobrazu kulturowego jest w studium 
przypadku najbardziej adekwatna, ze względu na wielowątkową narra-
cję o przeszłości gruzińskiej stolicy, tbilisi. Jej istotę stanowi splecenie 
krajobrazu naturalnego i antropogenicznych przekształceń przestrzeni 
w historii. Koncepcja krajobrazu politycznego skupia się również w du-
żej mierze na wiedzo-władzy jako najważniejszym odniesieniu pamię-
ci. W klasycznej już pracy W.J.t. mitchell stwierdził:  

Krajobraz (pejzaż) jest naturalną scenerią mediowaną przez kulturę. 
Jest zarówno reprezentowaną i prezentowaną przestrzenią, znaczącym 
i znaczonym, zarówno ramą i zawartością ramy, zarówno prawdziwym 
miejscem i symulakrum, zarówno opakowaniem i towarem wewnątrz 
opakowania9. 

 Opisując polityzację pamięci miasta tbilisi, analizie poddane jest 
dialektyczne oddziaływanie przestrzeni samej w sobie i tych, którzy 
odpowiadają za jej naderwania i ciągłości, tworząc krajobraz kulturowy 
i będąc przez niego tworzonym. 

pAmięĆ i prZestrZeŃ W KrAJObrAZie KUltUrOWym

7 Zobacz m.in.: A. m a j e r, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo naukowe pWn, War-
szawa 2010; Socjologia miast: nowe dziedziny badań, A. majer (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2007; A. Wallis, Miasto i przestrzeń, pWn, Warszawa 1977; A. Wallis, Socjologia 
wielkiego miasta, pWn, Warszawa 1967; A. Wallis, Informacja i gwar, pWn, Warszawa 1979; A. Wal-
lis, Kultura i więź przestrzenna, Książka i Wiedza, Warszawa 1978; Wizualność miasta: wytwarzanie 
miejskiej ikonosfery, m. Krajewski (red.), Wydawnictwo naukowe UAm, poznań 2007. W bardziej  
filozoficznej perspektywie szczególnie na perspektywę, którą w artykule nazywam postkosmopoli-
tyczną opisała ewa rewers: Post-polis: wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, UniVersitAs, 
Kraków 2005. 
8 m. p i r v e l i, Wybrane determinant współczesnych procesów wytwarzania i restrukturyzacji prze-
strzeni miasta stołecznego – przykład Tbilisi, [w:] Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski  
i Europy Środkowo-Wschodniej, m. m a l i k o w s k i, s. s o l e c k i, nomos, Kraków 2007. 
9 W. J. t. m i t c h e l l, Landscape and Power, University Of Chicago press, Chicago, 2002, s. 5. 
tłumaczenie własne. Wolę przywołać mitchella w oryginale ze względu na wieloznaczność, tej czę-
ści jego dziewięciopunktowej definicji: Landscape is a natural scene mediated by culture. It is both 
a represented and presented space, both a signifier and a signified, both a frame and what a frame 
contains, both a real place and its simulacrum, both a package and the commodity inside the package. 
największy problem sprawia słowo mediated. najczęstsze tłumaczenie – pośredniczyć – nie wypełnia 
treści oryginału, podobnie jak użyte mediować. mitchell uważa krajobraz (pejzaż) za medium, a więc 
jest to zarówno fenomen kreowany, jak i kreujący rzeczywistość.   
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 Konieczna jest również odpowiedź jak rozumiem zagadnienie ma-
powania tożsamości w krajobrazie kulturowym oraz kwestię  tożsa-
mości tranzycyjnej. mapowanie tożsamości, to proces tworzenia wi-
zualno-narracyjnego wyobrażenia o kształcie pamięci i tożsamości  
w konkretnej przestrzeni.  Ujmując rzecz politologicznie, tranzycja, 
to proces najbardziej gwałtownego (czasami rewolucyjnego) przejścia 
pomiędzy odmiennymi systemami politycznymi. W przypadku badań 
kulturowych i antropologicznych, tranzycja jest znacznie bardziej wie-
lowarstwowa. Zmiana bowiem instytucjonalna jest jedynie składową 
głębszego procesu oswajania i redefiniowania przeszłości, która przy-
należała do innej hegemonicznej narracji (innej fluktuacji w ramach 
dyskursu). 
 Zatem, tożsamość tranzycyjna to interakcja człowieka z przestrzenią 
miasta w procesie dynamicznego przejścia – zerwania i próby konso-
lidacji nowej dominującej narracji symbolicznej na poziomie wizual-
nym, tekstowym i relacyjnym. to proces tworzenia spójnego modelu 
tożsamości, którego wypracowanie jest szczególnie trudne w miastach 
byłego Zsrs, ze względu na piętrzące się potencjalne poziomy odwo-
łania do odmiennych narracji o przeszłości, a więc też zróżnicowanych 
sposobów pamiętania i zapominania. mapowanie tożsamości tranzycyj-
nej jest próbą opisu  konkretnego sposobu definiowania się nowej nar-
racji miasta. Co istotniejsze, jest to również poszukiwanie fenomenów, 
w których potencjał zbudowania spójnego modelu tożsamości i pamięci 
zaburza się, rozrywa i rozpada na chaotyczne cząsteczki, sprawiając, że 
sama narracja nie może stać się konkretnym odwołaniem do wcześniej 
istniejącego wzorca, ale raczej musi wykształcić się całkowicie samo-
dzielnie w nieustającym procesie negowania samej siebie. tożsamość 
tranzycyjna tbilisi objawia się przez odwołania do czterech wymia-
rów, które stanowią kluczową część krajobrazu kulturowego miasta. są 
to post-socjalizm, post-kosmopolityzm, postkolonializm i postmoder-
nizm10. Każdy z nich zakończył się i jednocześnie, jako odniesienie 
– zaczął, w jasno określonym punkcie krytycznym (z perspektywy me-
todologii) lub naderwaniu (z perspektywy paradygmatu dyskursywnego 
i teorii). 
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10 dwa ostatnie są nie tylko odniesieniami intelektualnymi do przeszłości, ale również paradygmata-
mi krytycznymi w ramach humanistyki, opierającymi się na zdekonstruowanej lub rozdrobnionej teorii. 
W naszym kontekście to rozumienie jest tylko tłem, jednak nie esencją analizy. Z tego też powodu 
zapisuję je razem, w przeciwieństwie do post-socjalizmu i post-kosmopolityzmu, gdyż ich post, jest 
głębszy i bardziej wieloznaczny. 
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Wymiary dyskursu w krajobrazie tbilisi 
 Wymiary dyskursu opierają się na braku linearności historycznej, 
będąc zmitologizowanym odniesieniem do przeszłości albo wyobraże-
niem zmiany, przyjmowanej jako dana. Odniesienie tworzy się, kiedy 
poszczególne wymiary osadzone zostają na sztucznej osi czasu, w której 
ich istotność określana jest przez pryzmat punktów krytycznych, czy-
li zerwań w dyskursie11. Jednocześnie, wszystkie warstwy historyczne  
i warstwy referencji splatają się ze sobą w porządku pozaczasowym. 
Zatem, dla każdego z wymiarów dyskursu  przyjmuje się umowny 
punkt krytyczny, w którym nastąpiło zerwanie, a więc fluktuacja zna-
czenia pamięci i tożsamości w dyskursie. Jednocześnie mentalna struk-
tura zmiany jest politycznym niezamykającym się procesem.
 pierwszą warstwę narracji w dyskursie pamięci, władzy i tożsamo-
ści na mapie tbilisi stanowi post-socjalizm. rozważanie natury układu 
urbanistycznego miasta post-socjalistycznego, jest dyskusją nie tylko  
o zmianie systemu polityczno-ekonomicznego z socjalistycznego na 
kapitalistyczny, ale również dialektyczną relacją między modernizmem 
i postmodernizmem. Jak słusznie wskazuje Kiril stanilov, urbanisty-
ka socjalistyczna, teraz będąca pamięciowym odniesieniem, podobnie 
jak cały ‘socjalizm jest prawdziwym konstruktem modernizmu, adop-
tującym jego podstawowe dogmaty’12. Zatem pamięć o socjalizmie  
w strukturze krajobrazu post-socjalistycznego, to również odniesienie 
do odrzuconej, progresywnej i zamkniętej heglowskim celem ostatecz-
nym, wizji rozwoju społecznego, niezmiennie połączonej z odgórnym 
planowaniem rozbudowy tkanki miejskiej13. reakcja na pozostałości 
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11 nietrudno zauważyć, że sporo miejsca w tekście zajmuje nomenklatura wywodzona z myśli michela 
Foucaulta, szczególnie z jego Archeologii wiedzy oraz Słów i rzeczy: archeologii nauk humanistycznych. 
Zob.: m. F o u c a u l t, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. t. Komendant, słowo/
obraz terytoria, Gdańsk 2000; m. F o u c a u l t, Archeologia wiedzy, tłum. A. s i e m e k, Wydawnictwo 
de Agostini, Warszawa 2002. niemniej ważne jest nadmienienie, że te odniesienia nie powinny być 
traktowane sztywno. Fascynacja myśleniem historycznym (albo ahistorycznym) francuskiego filozofa, 
z pewnością stanowi ideowe zaplecze, sam tekst jednak korzysta z niego na zasadzie przygodnego wy-
korzystania foucaultiańskiego słownika bez zagłębiania się w poszukiwanie konkretnych interpretacji 
jego wieloznacznej terminologii. Jednocześnie najważniejszym z foucaultiańskich terminów tu użytych 
jest zagadnienie zerwania, które sam Foucault opisywał jako zbytnio podkreślane w kontekście całości 
jego dorobku. Zob.: m. F o u c a u l t, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-
1977, Colin Gordon (red.), 1st American edition, Vintage, new york 1980, s. 111–112. 
12 K. s t a n i l o v, Taking a Stock of Post-Socialist Urban Development: A recapitulation, w: The 
Post-Socialist City: Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after  
Socialism, Springer, dordrecht 2010, s. 8.
13 Osobnym zagadnieniem jest kwestia tego, czy przypadkiem ‘postmodernistyczny neoliberalizm’ 
w tbiliskiej architekturze nie ma również takiego progresywnego i teleologicznego charakteru (ustęp  
o tym traktujący, również dalej w tekście).



252

socjalizmu, ich obecność w kreowaniu przestrzeni miasta, jest głów-
ną istotą zastanowienia nad myśleniem o przeszłości. Z postmoderni-
zmem, post-socjalizm wchodzi w tbilisi w najbardziej wyraźną walkę 
znoszących się pozornie narracji. Oprócz odrzucenia estetycznego 70 
lat urbanistycznego modernizmu, odrzuca się również ważną strukturę 
mentalną w mocno przemyślanym hegemonicznym planie budowania 
nowej tożsamości gruzińskiej14. punktem krytycznym dla post-socja-
lizmu był upadek Zsrs w grudniu 1991 roku. przypadek gruziński 
posiada również silne znaczące, które skłaniają do traktowania punktu 
krytycznego raczej w kategoriach procesowych, aniżeli ściśle określo-
nego miejsca w czasie. Wynika to z obecności w dyskursie pamięci  
w przestrzeni miasta takich momentów jak 9 kwietnia 1989 roku (masa-
kra pokojowego protestu na alei rustaweli), deklaracja niepodległości 
Gruzji 26 maja 1991 czy śmierć meraba Kostawy 13 października 1989 
roku15. to zerwanie wyznacza koniec siedemdziesięcioletniej hegemo-
nii narracji socjalistycznej i przejście do post-socjalizmu, ale jeszcze 
nie całkowite odrzucenie pozostałości poprzedniego systemu politycz-
no-ideologicznego. najbardziej wyrazistymi przykładami w krajobrazie 
są pozostałości w postaci ogromnych modernistycznych osiedli miesz-
kaniowych. W mniejszej skali przywołać można dawny budynek so-
wieckiego ministerstwa budowy autostrad, projektu Zuraba dżalaganii 
i Giorgiego Czakawy. Zostało ono zamienione zostało w jedną z siedzib 
banku Gruzji, obrazując dialektyczną relację pozostałości socjalizmu 
z postmodernistycznym kapitalizmem. innym przykładem jest dawny 
dom Ślubów projektu Wiktora dżorbenadze. stanowi on relikt odgór-
nej polityki ateizacji i laicyzacji w późnym socjalizmie, który aktualnie 
używany jest jako prywatnie zarządzane centrum konferencyjne. Co 
istotne, zachowana została jednak jego pierwotna funkcja. 
 drugą warstwę tworzy post-kospomopolityzm. nie jest on jedy-
nie czasem, po którym zanikła kosmopolityczna aura miasta. Jest to 
również rezultat nacjonalistycznej polityki, w myśl której, znacznie 
lepszym modelem odniesienia dla stolicy państwa, które jest w trak-
cie redefiniowania siebie – w procesie wychodzenia z oków kolonial-
nego i imperialnego podporządkowania – jest uzależnienie od zaprze-
szłego modelu dependencji. ten model, to refleksja do kolonialnego 
podporządkowania w ramach imperium rosyjskiego, co minimalizo-
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14 Zob.: b. K r z y s z t a n, Instytucjonalne zapomnienie, społeczna pamięć. Studium przypadku tbili-
skiego muzuem-drukarni, „Kultura i polityka”, nr 18 (2015): s. 129–48.
15 to jedynie część abstrakcyjnych miejsc pamięci, wydaje się jednak, że te znaczą najistotniej. 
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wać ma wpływ struktur dependencji wobec reżimu komunistycznego. 
Wspólnym mianownikiem dla wielości post-kosmopolitycznych miast  
w różnorodności ich post-kosmopolityzmu jest, jak słusznie zauważają 
Caroline humphrey i Vera skvirskaja, współdzielone uczucie, że coś 
wartościowego zostało utracone lub zmarginalizowane oraz zastąpione 
przez mniej ożywione relacje16. W przypadku tbilisi jest to kapitali-
styczny pseudo-kosmopolityzm reprezentowany w wymiarze postmo-
dernizmu architektonicznego. Kosmopolityczna przeszłość i jej kome-
moracja są dwuznaczne. Jej wizualna warstwa, obecna w krajobrazie 
miasta, związana jest bowiem z przeszłością opartą na uzależnieniu pod 
rządami imperium rosyjskiego. nowa kreacja idei państwa implemen-
towana po rewolucji róż w 2003 roku, z zasady powinna odrzucać 
wszelkie odniesienia do tego okresu, jednakże estetyczna i kulturowa 
wartość pozostałości (gmach opery przy rustaweli, opera narodowa, 
furnikular na mtacmindę, zabudowa placu Wolności, dzielnica kolo-
nialna wzdłuż Alei Króla dawida budowniczego), to niewątpliwe istot-
ne odnośniki dla rozkwitającej turystyki. dodatkowym aspektem, który 
sprawia, jak silna jest referencja do kosmopolitycznego tbilisi przeło-
mu XiX i XX stulecia, jest również punkt zerwania, który zakończył 
jego trwanie. W poszerzonej perspektywie jest nim oczywiście rewo-
lucja październikowa oraz wojna domowa w rosji, jednak istotne zna-
czenie ma również utworzenie niepodległej demokratycznej republiki 
Gruzji, anektowanej w 1921 roku przez rosję radziecką. ten procesu-
alny punkt krytyczny jest najważniejszym odniesieniem do przeszłości  
w hegemonicznej narracji oficjalnej polityki. martin demant Frederik-
sen, odwołując się do słynnej opowieści miłosnej Ali i Nino, pisze o ko-
smopolitycznym i post-kosmopolitycznym tbilisi jako o bramie pomię-
dzy światami (Azją i europą), jednak bramie nie do końca pewnej tego, 
w którą stronę wiedzie17. to dobra metafora niepewności związanej ze 
sposobem budowania tożsamości narodowej w ogóle, i sposobu budo-
wania odniesień do tego fragmentu przeszłości miasta w szczególe. 
 trzecią warstwę tworzy postkolonializm, tu rozumiany w wąskiej 
perspektywie referencji do przeszłości jako procesu wielopoziomowego 
podporządkowania. postkolonializm łączy się z polityzacją przestrzeni 

16 C. h u m p h r e y i V. s k v i r s k a j a, Introduction, w: Post-Cosmopolitan Cities. Explorations of 
Urban Coexistence, berghahn books, new york 2012, s. 1.
17 m. d e m a n t  F r e d e r i k s e n, «A gate, but leading where?» In search of actually existing co-
smopolitanism in Post-Soviet Tbilisi, w: Post-Cosmopolitan Cities. Explorations of Urban Coexistence, 
berghahn books, new york 2012, s. 120–122.
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również jako strategia budowania narracji o przeszłości, a właściwie 
procedura odrzucania go bez względu na rzeczywistą szkodliwość dla 
społeczeństwa w fazie formowania. Frantz Fanon, w swoim najsłyn-
niejszym dziele Wyklęty lud ziemi pisał: 

 Kwestionowanie świata kolonialnego przez mieszkańca kolonii nie ma 
w sobie nic z racjonalnej konfrontacji różnych punktów widzenia. nie jest 
dyskusją nad tym, co uniwersalne, lecz niezbornym stwierdzeniem absolut-
nej wyjątkowości. Świat kolonialny to świat manichejski18. 

 Odrzucenie jest więc z założenia całkowite, jednak ślady mental-
nego zniewolenia pozostają. W krajobrazie kulturowym pozbycie się 
śladów niechcianej przeszłości, nie jest tak proste. mimo że rewolucja 
zawsze jest gwałtowna i zaczyna swój tryumfalny pochód od burzenia 
pomników (zrzucenie sowieckiej czerwonej gwiazdy z budynku parla-
mentu przy rustaweli, czy usunięcie pomnika lenina z placu Wolno-
ści –  głównego placu miasta), nie jest w stanie zlikwidować wszyst-
kich mentalnych i fizycznych połączeń z przeszłością. to, co dotychczas 
było hegemoniczne w dyskursie, co było dominującą narracją, jeśli nie 
może zostać całkowicie unicestwione, zostaje zmarginalizowane, stając 
się istotnym elementem procesu mnemonicznego, jakim jest zapomina-
nie19. Znikają więc w procesie odrzucania przeszłości wszelkie jej ślady, 
które uznaje się za reprezentujące pozytywnie epokę, która w wyniku 
rewolucji minęła – zmienia się nazwy ulic, w procesie tworzenia nowej 
tożsamości zastępując dawnych bohaterów nowymi, którzy z kolei byli 
usunięci z wiodącej narracji w poprzedniej, kolonialnej epoce. mówiąc  
o postkolonializmie miast postsowieckich, trzeba wziąć pod uwagę znacz-
nie bardziej metaforyczny charakter tego konstruktu, niż ma to miejsce  
w przypadku miast postkolonialnych innych byłych imperiów, głównie 
brytyjskiego i francuskiego. A.d King za Fanonem zwraca uwagę, że 
manicheizm czy dualność miasta kolonialnego objawiały się również  
w jego podziale – kolonizatorzy mieli swoje dzielnice, inne domy, własne 
restauracje, byli odgrodzeni od reszty wysokim murem uprzedzeń20. Nie 

18 F. F a n o n, Wyklęty lud ziemi, tłum. h. tygielska, państwowy instytut Wydawniczy, Warszawa 
1985, s. 19.
19 Ciekawym przykładem takiego manichejskiego odrzucenia jest dawna wystawa poświęcona histo-
rii sowieckiej Gruzji w Gruzińskiem muzeum narodowym, która została przeniesiona do magazynu. 
W tym samym pomieszczeniu ekspozycyjnym mieści się aktualnie wystawa „sowieckiej okupacji”  
(z wywiadu z iwane menteszaszwilim przeprowadzonym przez autora w tbilisi 18 maja 2015 roku. 
20 A. d. K i n g, Postcolonial Cities, w: International Encyclopedia of Human Geography, r. Kit-
chin, n. thrift (red.), elsevier, Oxford 2009, s. 321–322. 
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da się tego powiedzieć o tbilisi, być może ze względu na post-kosmo-
polityczny charakter miasta, które będąc domem wielu grup etnicznych, 
architektonicznie nie przystawało do typowej struktury miasta kolonial-
nego. pozostajemy więc w głównej mierze na poziomie wyobrażenia  
i metaforycznej potrzeby odrzucenia tego, co uznane zostało za niechcia-
ne dziedzictwo przeszłości. punktem krytycznym/naderwaniem dla nar-
racji postkolonialnej mógłby być również upadek Zsrs, podobnie jak  
w przypadku post-socjalizmu. Jednakże pęknięcie w kolonialnej struktu-
rze następuje zawsze znacznie wcześniej niż upada finalnie instytucjonal-
na machina podporządkowania. W przypadku tbilisi i całej Gruzji, takim 
pęknięciem był początek pierestrojki, kiedy ścierać się ze sobą zaczęły 
sprzeczne czasem wizje rodzaju walki o wyzwolenie oraz bardziej da-
lekosiężnie, kształtu potencjalnego przyszłego organizmu państwowego.
 najważniejszym narzędziem tego odrzucenia, a jednocześnie czwar-
tym wymiarem dyskursu jest postmodernizm. Używam tu pojęcia post-
modernizmu nie jako enigmatycznego zbioru różnych krytyk i dekon-
strukcji, które pojawiają się po modernizmie. W przypadku krajobrazu 
kulturowego tbilisi, postmodernizm jest metaforycznym nowym po-
rządkiem, który ma być odmienny od tych, które istniały dotychczas. 
postmodernizm tbiliski jest odpowiedzią na modernizm socjalizmu, 
jest też odrzuceniem i dekonstrukcją struktury mentalnej, wynikającej  
z doświadczenia kolonialnego (transparentność budynków administra-
cji publicznej jako przejaw likwidowania korupcji, która jest symbolem 
„Wschodu” czy „Orientu”). Jest on bardziej niedookreślony, niż celowe 
niedookreślenie rozmytego postmodernizmu zachodniego. niedookre-
ślenie wynika z nieświadomości, gdyż ten model postmodernistycznej 
narracji skupia wszystkie możliwości i ścieżki odrzucenia i pastiszo-
wania przeszłości, ale nie wie o swojej pastiszowej i kiczowatej struk-
turze. W jego ramach więc, trzeba ująć wszelkie działania na tkance 
pamięci miejskiej, dokonane po rewolucji róż. to ona jest punktem 
krytycznym/naderwaniem wcześniejszego porządku, który był tranzy-
cyjną stagnacją tożsamości. prawdziwy projekt mnemoniczny, łączący 
wszystkie wymiary dyskursu, pojawił się właśnie wówczas. 

mechanizmy i struktury oddziaływania wymiarów dyskursywnych  
w odbiciach 
 Warstwy dyskursywne przenikają się, tworząc chaotyczną mapę oddzia-
ływań. nie da się oderwać jednego tylko fragmentu pamięci, twierdząc, że 
właśnie on stanowi najpełniejszą reprezentację danej warstwy. Wytwory 
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kultury, które zwykle stanowią wypadkową przyjętego modelu pamięci  
w danym przygodnym momencie, jednocześnie również kreatywnie od-
działują na przekształcenia i fluktuacje dyskursu. rekonfiguracja prymar-
nych znaczeń poszczególnych elementów krajobrazu kulturowego, wyni-
kająca z tej refleksywności pamięci, skutkuje oczywistym spajaniem się 
nowych elementów w żywej tkance przestrzeni miasta. niemniej, aby uści-
ślić opisowo egzystencję czterech mocno odmiennych, a równoznaczących 
i równoznaczonych warstw dyskursu, warto pozbawić pojedyncze obiekty 
mnemoniczne pogłębionych osi odniesienia, używając ich jako egzempli-
fikacji poszczególnych mechanizmów działania struktur pamięci. są to 
fizyczne i wizualne odbicia również umownie uproszczonych warstw dys-
kursu. W każdej skomplikowanej przestrzeni pamięci, a taką jest miasto  
o długiej historii, wyróżnić można ogromną liczbę mechanizmów działania 
warstw dyskursywnych. Zatem, poniższe zdają się być tymi najważniej-
szymi, wyróżnionymi na podstawie badań i doświadczenia. 
 pierwszym mechanizmem odbicia jest pozostawanie. dotyczy 
ono fragmentów pamięci, które związać można z kosmopolitycznym 
okresem trwania tbilisi. Jednocześnie, na zasadzie interferencji jest 
to nawiązanie do pierwszego okresu podporządkowania kolonialne-
go. struktura pamięci zwraca się w tym przypadku w stronę mitycz-
nej Perły Kaukazu, najważniejszego symbolu rosyjskiego panowania 
nad południowymi rubieżami imperium. Z jednej strony okres ten 
upamiętniony jest przeniesieniami europejskiej wizji modernizacji w 
duchu XiX-wiecznego progresywizmu, z drugiej próbami tworzenia 
wyimaginowanego nawiązania do Orientu, jak w przypadku powyż-
szej reprezentacji – gmachu opery przy Alei rustawelego. to pamięć  
o mieście wielu kultur, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem, a otwar-
tość i tolerancja pozwalają na koegzystencję wielu grup narodowych 
i etnicznych. post-kosmopolityzm to odczucie braku różnorodności, 
która niegdyś była czymś zwykłym ze względu na praktykę codzienne-
go kontaktu21. martin demant Frederiksen wskazuje na dwa wymiary 
post-kosmopolityzmu w przestrzeni tbilisi – długie trwanie miasta jako 
istotnego miejsca na mapie Jedwabnego szlaku oraz historię bycia bra-
mą pomiędzy światami (w nawiązaniu do metaforycznego odniesienia 
do kaukaskiego love story Ali i Nino, autorstwa niemieckiego awan-
turnika mieniącego się orientalnym księciem, Kurbana saida)22. post,  
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21 C. h u m p h r e y, V. s k v i r s k a j a, Introduction.., cyt. wyd., s. 2.
22 m. d. F r e d e r i k s e n,  A gate, but leading where?..., cyt. wyd., s. 123–124.
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w post-kosmopolityzmie miasta tbilisi jest cezurą czasową, momen-
tem, kiedy miasto straciło swój wielokulturowy i kosmopolityczny cha-
rakter. poza kwestią utraty znaczenia jako istotnego węzła komunika-
cyjnego na najważniejszym szlaku handlowym wczesnego kapitalizmu, 
przyczyniły się do tej degradacji również czynniki czysto polityczne – 
upadek imperium rosyjskiego, powstanie niepodległych, krótkotrwale 
istniejących państw na Kaukazie południowym po rewolucji paździer-
nikowej, sowietyzacja Gruzji i związana z nią marginalizacja tbilisi 
w ramach wielostopniowej, formalnej struktury federalnej oraz de-
konstrukcja XiX-wiecznych układów etnicznych i narodowościowych  
w konsekwencji polityki stalinowskiej. Jednak najistotniejszą zmienną 
było odrodzenie gruzińskiego nacjonalizmu, konflikty z początku lat 
90. XX wieku oraz proces narodowo i państwowotwórczy po rozpadzie 
Zsrs. Cezura czasowa i brak elementu dialektycznego (nawiązania 
czasu rzeczywistego do przeszłości w charakterze głębokiej za nią tę-
sknoty), nie ma w tym przypadku wymiaru dyskursu miejsca. Jedynym 
zdaje się elementem ciągłości jest kwestia niepewności, gdzie mental-
nie ulokowane jest tbilisi. Zarówno przeszłe miasto kosmopolityczne, 
jak i miasto post-kosmopolityczne, chce być bramą, nie wiedząc, dokąd 
i skąd prowadzącą23 oraz nie wiedząc, czy jest Wschodem, czy Zacho-
dem (politycznie), Orientem, czy Okcydentem (kulturowo). nawiąza-
nie do przeszłości w strukturze pamięci jest jedynie stwierdzeniem jej 
istnienia, nie niosąc ze sobą chęci budowania tożsamości. Konkluzja 
taka jest możliwa, dzięki obserwacji i wnioskom z wywiadów swobod-
nych prowadzonych w latach 2014-2016. tbilisi w imaginarium gru-
zińskim musi być postrzegane jako miasto w pełni etniczne, kolebka 
państwowości i modernistycznego rozumienia narodu. elementy wielo-
kulturowości (nawet tak unikatowe, jak ruiny zoroastryjskiej świątyni), 
podkreślać mają jedynie otwartość Gruzinów jako gospodarzy na in-
nego, jednak nie mogą w żaden sposób sugerować kosmopolitycznego  
i wielowątkowego charakteru dynamicznych zmian w krajobrazie kul-
turowym miasta i roli obcych w jego kształtowaniu. Jest to pozostawa-
nie na określonych warunkach z głęboko selektywnym dopuszczalnym 
sposobem upamiętnienia i pamiętania. Jednak pozostałości rzucają się 
nowo przybyłym w oczy, a wciąż niezakończony proces redefiniowania 
gruzińskiej tożsamości narodowej sprawia, że koniecznością jest dys-
kursywne dostosowanie przestrzeni do potrzeb oficjalnej narracji. 
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 drugim mechanizmem odbicia jest rekonstruowanie. To jednocze-
śnie pierwszy z elementów narracji postkolonialnej. Jest to wymiar 
dyskursu mocno związany z nowym kierunkiem budowania tożsamo-
ści zbiorowej w Gruzji po zwycięstwie wizji rewolucji róż. drama-
tyczne doświadczenia wojny domowej, dwóch konfliktów zbrojnych 
w autonomicznych regionach Gruzji - Abchazji i Osetii południowej 
oraz stagnacji ekonomiczno-politycznej drugiej połowy lat 90., pozo-
stawiły Gruzję i tbilisi w zgliszczach nie tylko fizycznych, ale również 
ideowych. prozachodnia narracja Zjednoczonego ruchu narodowego 
i jego lidera – micheila saakaszwili, w istotny sposób zredefiniowała 
kształt pamięci w postsowieckiej republice, wprowadzając totalny plan 
zmiany, widoczny również w krajobrazie kulturowym. sposób działa-
nia oparty został na grze z symbolami przeszłości w postkolonialnej  
i postmodernistycznej narracji walki władzy z uznanymi za relikty tota-
litaryzmu sowieckiego, a wcześniej rosyjskiego schematami interpreta-
cji przeszłości. mariusz Czepczyński pisząc o krajobrazie kulturowym 
stwierdza: 

 Krajobraz kulturowy zawsze mediuje pomiędzy przeszłością i przy-
szłością reprezentując zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty 
historii oraz współczesne władze i wizje. Każdy krajobraz kulturowy 
jest metaforyczny w pewnym sensie, przenosząc wspomnienia, historie, 
doświadczenia, a także życzenia, potrzeby i struktury władzy. Krajobraz 
pojawia się w historycznym momencie, który jest również momentem 
rozwoju teorii linearnej perspektywy [historycznej – b.K.]24.

 rekonstrukcja struktury pamięci w warstwie wizualnej jest doskona-
le oddana w metaforze dwóch reprezentacji stworzonych przez kontro-
wersyjnego gruzińsko-rosyjskiego rzeźbiarza Zuraba Cereteli. powyżej 
widać przednią fasadę ogromnego kompleksu zatytułowanego Histo-
ria Gruzji (używana jest również forma Kronika Gruzji, ze względu na 
odwołanie do dziejów, a nie scjentystycznej historii). innym przykła-
dem jest pozłacana rzeźba mitycznego św. Jerzego zabijającego smoka.  
Św. Jerzy jest patronem Gruzji, uznawanym przez Gruzinów za łącznik ze 

24 m.  C z e p c z y ń s k i, Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities: Representation of Powers 
and Needs, routledge, new york 2008, s. 41. tłumaczenie własne, w oryginale: Cultural landscape 
always mediates between past and future, representing both negative and positive aspects of history, as 
well as contemporary powers and visions. (…). Every cultural landscape is metaphoric in some sense, 
and conveys memories, histories, experiences, as well as the wishes, needs and structures of authorities. 
Landscape appears at the historical moment which also sees the development of the theory of linear 
perspective (…).  
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światem chrześcijańskim, wyznacznik pełnej do niego przynależności. 
Odwołania te mają być ukazaniem historycznej ciągłości Gruzji i jej 
sprzężenia ze światem Zachodu. poczynając od obrazów wczesnego 
chrześcijaństwa i życia Jezusa, w kompleksie znajdują swoje reprezen-
tacje najważniejsze elementy gruzińskich dziejów i mitologii – 13 ojców 
syryjskich, założenie tbilisi przez króla Wachtanga Gorgasali, renesans 
i złoty wiek Gruzji z czasów króla dawida iV budowniczego i królo-
wej tamary, poezji narodowej szoty rustawelego, świetności akademii  
w Gelati i ikalto, potyczek z persjami i turkami oraz odrodzenia gru-
zińskiej kultury narodowej w XiX wieku. Całość ma powodować na-
turalny odruch uznania Gruzji za część świata Zachodu, szczegółowo 
europy, w miejsce myślenia o niej jako o przedsionku, czymś pomiędzy 
europą i Azją, gdzie Zachód i modernizacja dotarły przez kolonialną 
ekspansję imperium rosyjskiego. to przejaw postkolonialnej koniecz-
ności rekonstruowania mechanizmów pamięci, pełnego odrzucenia 
kolonialnej przeszłości i uwypuklenia ciągłości dziejów, która przez 
agresję została wstrzymana. W ten sposób pisze się zresztą niemal całą 
historiografię gruzińską – jest to ciągłość połączenia ze starożytnymi  
i chrześcijańskimi korzeniami europy, która była zaburzana przez agre-
sywne podboje sąsiadów z tymi ideami niezwiązanych – mongołów, 
persów i turków. W przypadku rosji, głównie ze względu na aspekt re-
ligijny interpretacja jest znacznie bardziej ambiwalentna. Jednocześnie 
wizja przeszłości kreowana w procesie rekonstrukcji po 2003 roku to 
pewna obietnica nowej Gruzji, która teraz, po latach kolonialnej zależ-
ności, wraca do miejsca, do którego należy – chrześcijańskiego świata 
Zachodu z systemem wartości opartym na dziedzictwie greckiej filozo-
fii i rzymskiego prawa25.
 trzecim mechanizmem odbicia jest odrzucenie. to drugi z elemen-
tów narracji postkolonialnej, a jednocześnie post-socjalistyczny obraz. 
Jest to aktualna fluktuacja dyskursu, najbardziej jednoznacznie odno-
sząca się do przeszłości. Założenie jest oczywiste – pozbyć się z prze-
strzeni miejskiej, zmarginalizować w krajobrazie kulturowym wszelkie 
możliwe referencje do systemu władzy, który został odrzucony wraz  
z upadkiem Zsrs. W przypadku części z elementów niechcianych (po-
mniki, nazwy ulic) zmiana jest dość prosta. Obalenie starego porządku 
wiąże się z rewolucją przestrzeni, a jej pierwszym wyznacznikiem jest 

25 to odwołanie do starożytności jest jeszcze wyraźniej widoczne w zachodniej Gruzji, która ma być 
mityczną Kolchidą do której dotarli Argonauci z Jazonem na czele w poszukiwaniu Złotego runa. 
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usuwanie możliwych śladów poprzedniego systemu władzy i opresji. 
Jak słusznie twierdzą jednak duncan light i Craig young, nie jest to 
jednak odrzucenie łagodne i oczywiste26. Wspomniany już skrajny 
modernizm socjalizmu, a przede wszystkim totalność jego uniwersa-
listycznej narracji sprawiają, że ślady sowieckości i socjalizmu tkwią 
i tkwić będą w tkankach miejskich prawdopodobnie równie długo, jak 
ślady mentalnych oków podporządkowującego reżimu27. W przeci-
wieństwie do byłych krajów satelickich, w Gruzji nie nastąpiła jeszcze 
renegocjacja przestrzeni, które mogą zostać bezpośrednio z poprzednim 
systemem powiązanych28. narracja przyjęta w wyniku rewolucji róż, 
zakłada całkowite odrzucenie przeszłości, zatem socjalizm w przestrze-
ni ulega degradacji. Widać to przede wszystkim w inwestycjach rewi-
talizacyjnych, które przeznaczane są wyłącznie na rekultywacje star-
szych części miasta (Dzveli kalaki), po pierwsze, ze względu na chęć 
podniesienia turystycznego zainteresowania, po drugie w celu skonso-
lidowania wizerunku miasta o określonej tożsamości. Jeszcze innym 
sposobem oddziaływania jest wprowadzanie sprzecznych fragmentów 
symbolicznych, które zaburzają totalność planu socjalistycznego mo-
dernizmu. taką ingerencję z wykorzystaniem budynku cerkwi (jak 
każda nowa gruzińska cerkiew tworzonej w nurcie architektoniczne-
go historyzmu), widać na przykładzie umieszczonym w tekście powy-
żej. W pełni socjalistycznej zabudowie saburtalo, pojawia się element 
wykraczający poza urbanistyczne założenia, stając się automatycznie 
symbolem nowych czasów, gdzie hegemoniczna narracja przeszłości 
nie podlega debacie, ale automatycznemu odrzuceniu. dodatkowym 
elementem wprowadzanym w nowym reżimie prawdy do wizualnej 
narracji krajobrazu kulturowego, jest przywracanie fragmentów rze-
czywistości przedsocjalistycznej i zmarginalizowanej lub zakazanej  
w reprezentacji w poprzedniej hegemonicznej narracji. Uwypuklana jest 
historia demokratycznej republiki Gruzji (1918-21), a interwał 1921-
1991, określany jest mianem okupacji opartej na zewnętrznej ingeren-

26 d. l i g h t, C. yo u n g, Reconfiguring Socialist Urban Landscapes: The ‚Left-Over’ Spaces of 
State-Socialism in Bucharest, „hUmAn GeOGrAphies - Journal of studies and research in human 
Geographies”. 4, nr 1, 2010, s. 6.
27 W literaturze anglojęzycznej używa się różnych określeń na te pozostałości – left-over, loose albo 
liminal spaces. Wydaje mi się, że forma odrzucone najpełniej oddaje najszerzej przyjęte angielskie left-
-over. 
28 W kontekście renegocjacji postsocjalistycznej przeszłości w Warszawie - Zob. np.: m. G r u b -
b a u e r i J. K u s i a k, (red.), Chasing Warsaw: Socio-Material Dynamics of Urban Change since 1990, 
Campus Verlag, Frankfurt am mein 2013.
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cji. taka narracja widoczna jest na przykład w Gruzińskim muzeum 
narodowym, które posiada część nazwaną Muzeum Sowieckiej Okupa-
cji. Widać wyraźnie, że mimo sporych, przede wszystkim logistycznych 
problemów (nie da się zburzyć ¾ miasta powstałych za czasów sowiec-
kich), projekt tożsamościowy oparty na całkowitym odrzuceniu socjali-
zmu jest aktualnym reżimem prawdy po historycznym punkcie zerwa-
nia. to odrzucenie oparte na typowym mechanizmie postkolonialnym, 
gdzie odraza do przeszłej zależności jest tak głęboka, że konieczne jest 
wykreowanie dwubiegunowości w osądzie. Jednocześnie, w kontekście 
post-socjalizmu, tbilisi i gruzińska tożsamość w dalszym ciągu zmaga 
się z pokoleniowym doświadczeniem tych, którzy pamiętają niedaleką 
przeszłość - nostalgią29. to wieloznaczne i niedookreślone zjawisko  
w aktualnej hegemonicznej narracji istnieje jedynie na poziomie pamię-
ci indywidualnej, bądź kontestowanej instytucjonalizacji, jak w przy-
padku muzeum stalina w Gori30. przykładem spychania istotnej spo-
łecznie pamięci o socjalizmie jest muzeum-drukarnia przy tbiliskiej 
ulicy Kaspi. tam pamięć, która nie mieści się w nowej instytucjonali-
zacji przybiera formę wypaczonej instytucjonalizacji wynikającej z od-
bicia społecznego zapotrzebowania. Zerojedynkowa wizja przeszłości, 
skazuje w post-socjalistycznej narracji bardzo dużą część przestrzeni 
miasta na trwanie w niebycie. nie umniejsza to jednak istotności tej ko-
munikatywnej pamięci, która istotnie wpływa na pojawianie się pęknięć 
w hegemonicznym dyskursie.
 Czwartym mechanizmem odbicia jest zagarnianie, które zwią-
zane jest z postmodernistycznym porządkiem zmiany oraz kolejną 
postkolonialną reakcją miasta w dobie przemian. Wiążę się to bez-
pośrednio ze zniknięciem socjalizmu, jednak jej determinanta jest 
przede wszystkim ekonomiczna i stąd również bierze się zapóźnienie 
w implementacji w zestawieniu z narracją postkolonialną i post-so-
cjalistyczną31. przyczyna zapóźnienia w aplikacji przemiany kapita-

29 Kompleksowo omówiłem temat nostalgii i indywidualnej odrzuconej pamięci w tekście Instytucjo-
nalne zapomnienie, społeczne pamięć Zob.: b. K r z y s z t a n, „instytucjonalne zapomnienie, społecz-
na pamięć. studium przypadku tbiliskiego muzuem-drukarni”, „Kultura i polityka”, nr 18, s. 129-148.
30 O pamięci i upamiętnianiu w przestrzeni miasta prowincjonalnego Gori - Zob.: b. K r z y s z t a n, 
Escape from Being Provinsial: Transformation of the Political Memory in the Urban Lanscape of Gori, 
„identity studies in the Caucasus and the black sea region”, nr 6, 2015, s. 86-109. 
31 O istotności przemiany kapitalistycznej dla przestrzeni miasta i jego krajobrazu kulturowego: 
s. t s e n k o v a, Beyond Transitions: Understanding Urban Change in Post-Socialist Cities, w: The 
Urban Mosaic of Post-Socialist Europe, s. t s e n k o v a  i  Z. n e d o v i ć-b u d i ć (red.), physica-
-Verlag - springer, dordrecht 2006, s. 24.

pAmięĆ i prZestrZeŃ W KrAJObrAZie KUltUrOWym



262

listycznej na tkance post-kosmopolitycznego i post-socjalistycznego 
miasta wynika z perturbacji lat 90. – kolejnych konfliktów zbrojnych 
i nieudolnych rządów eduarda szewardnadze. dopiero rewolucja 
róż z jej silną wiarą w neoliberalne, a czasem libertariańskie rozwią-
zania ekonomiczne pozwala na próbę zbudowania kolejnej warstwy, 
a więc nowego budownictwa, które znaczy. dopiero po zmianie  
w 2003 roku, renegocjacja tożsamości miasta, ale także narodu, może 
zacząć się opierać nie tylko na elementach z przeszłości, ale rów-
nież na futurystycznej wizji przyjętego nowego kierunku. Zmiana 
ekonomiczna, a przede wszystkim liberalizacja dotycząca zarządza-
nia przestrzenią sprawia, że w krajobraz kulturowy miasta, zostają 
wpisane nowe konstrukcje, które już z założenia mają kształtować 
pamięć o przełomie (transparentne budynki administracji publicz-
nej, nowy, eklektyczny pałac prezydencki, ogromna rezydencja bi-
dziny iwaniszwilego, biurowce przy rustaweli). Kształt tych reali-
zacji pamięci w krajobrazie miasta również ma znaczenie, bowiem 
postmodernizm w Gruzji jest specyficzny. modernizm przestrzenny 
był modernizmem socjalistycznym, a sama idea modernizacji poja-
wiła się w czasach imperium rosyjskiego przychodząc z centrum 
na peryferia. postmodernizm jako ironiczna gra z totalnością mo-
dernizmu i jego progresywną wizją przybiera więc w Gruzji bardzo 
nietypowy kształt. idea zmiany Gruzji saakaszwilego i Zrn oparta 
jest na modernizacji, uznając, że lata sowieckie nie były moderni-
zacją, ale wsteczną okupacją. Wchodząc więc w symboliczną wal-
kę przestrzenną, postmodernizm gruziński jest w zasadzie moder-
nistyczny, a tworzy się, aby zerwać z innym modelem modernizmu  
(w warstwie narracji). postmodernistyczna zmiana w Gruzji przybie-
ra niespodziewany kształt – jest przekształceniem progresywnej nar-
racji dominującej w europie Środkowej w latach 90. – oto tranzycja,  
a potem transformacja i konsolidacja, mogą dokonać się w oparciu  
o polityczne zaakceptowanie reguł zachodniej demokracji (fasadowo 
dokonało się to w Gruzji już wcześniej), oraz ekonomicznie przez 
akceptację neoliberalnego porządku z odrzuceniem wszelkich osią-
gnięć modernistycznej rewolucji socjalistycznej. rok 2003 wyznacza 
dopełnienie oczekiwań Zachodu i początek pełnej zmiany ideowej, 
która również wyznaczyć ma nową wizję krajobrazu przestrzennego. 
to nadal projekt, więc jego konkluzje nie są jeszcze widoczne. stać 
się takimi mogą, być może dopiero, gdy pojawi się nowy post-para-
dygmat. 
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interpretacja i konkluzje
 Analiza wymiarów dyskursywnych poszczególnych odniesień do 
przeszłości w tak wielowarstwowym krajobrazie kulturowym, jak prze-
strzeń miejska tbilisi, skłania do podkreślenia pewnych ogólności.

1. przejścia następują jak fale, które jednak nie mają konkretnego 
punktu przełamania, gdzie reszta przestaje mieć znaczenie (lub 
wręcz fizycznie istnieć), ale zachodzą na siebie przez interferen-
cję. początek narracji postmodernistycznej, nie oznacza końca 
narracji post-kosmopolitycznej, ale jej kontynuację i wykorzy-
stanie przez referencję i refleksję. 

2. totalność projektu polityki (politics) zakłada całkowite zerwa-
nie z porządkiem pamięci dominującym w przeszłości (mówiąc 
językiem Foucaulta – reżimem prawdy). Krajobraz kulturowy 
oraz względna trwałość artefaktów architektonicznych sprawia, 
że zerwanie odbywa się tylko na poziomie deklaratywnym. Za-
pomniana obecność elementów poprzedniego reżimu prawdy re-
alizuje się na poziomie polityczności (the political). 

3. możemy wskazać hegemoniczną narrację (warstwę dyskursyw-
ną), która pojawia się w Gruzji po 2003 roku. Wprowadzona po 
rewolucji róż, opiera się na neoliberalnej zmianie ekonomicz-
no-politycznej i całkowitym dialektycznym odrzuceniu poprzed-
niego dyskursu modernizacyjnego. to nowa narracja moderni-
styczna, przyjmująca przeszłość jako narzuconą. ta hegemonia, 
estetycznie znacznie bardziej subtelna w wymiarze przemocy, 
nie jest gotowa jeszcze na podjęcie prób renegocjacji przeszłości, 
również w kontekście krajobrazu kulturowego miasta. 

4. na marginesie narracji hegemonicznej, czy też reżimu praw-
dy, tworzy się ukryta, ale solidnie pielęgnowana kontrnarracja/
kontrpamięć. Opiera się ona często na nostalgii połączonej z eko-
nomicznym wykluczeniem. nie jest to narracja przeciw rewo-
lucyjnym wysiłkom zmierzającym do obalenia nowego reżimu 
prawdy, ale raczej próbą zachowania nagle całkowicie odrzuco-
nej narracji, która definiowała życie na poziomie indywidualnym. 
Jest to racjonalna referencja do odrzucanego porządku moderni-
stycznego, w postmodernistycznym projekcie modernizacji. 

 pierwsza warstwa dyskursywna to warstwa estetycznego wykorzy-
stania krajobrazu kulturowego do osiągnięcia doraźnych politycznych 
celów. Opiera się ona na przyjętym odgórnie hegemonicznym dyskur-
sie instytucjonalnie rozumianej polityki, gdzie nie dopuszcza się po-
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tencjału renegocjacji zdobyczy poprzedniego. realizuje się on przez 
takie mechanizmy, jak reinterpretacja polityki historycznej (na pozio-
mie instytucji – muzea oraz małej architektury – pomniki, nazwy ulic); 
instrumentalne wykorzystanie pamięci zbiorowej; budowania nowych 
symulakrów na granicy doświadczenia i imaginacji. druga warstwa 
dyskursywna opiera się na pamięci prywatnej, zakazanej w reprezen-
tacji; pamięci odrzuconej, która przynależy do innego porządku, reżi-
mu prawdy; pamięci indywidualnej, która jest wypadkową socjalizacji  
i indywidualnego doświadczenia i kontrpamięć, jak w przestrzeni miej-
skiej, gdzie fragmenty przeszłości stają się pozostałościami. 
 Jednak obie wspomniane warstwy nie wykluczają się i odrzucają.  
W procesie splatania się odmiennych narracji, wbrew przemocy symbo-
licznej hegemonicznego dyskursu opartego na idei Zachodu, wykształ-
ca się nowa narracja, nowa warstwa dyskursywna, która bliska jest 
koncepcji pamięci kulturowej Jana i Aleidy Assmannów33. Fragmenty 
pamięci ucieleśnionej, przekazywanej bezpośrednio, wchodzą w inte-
rakcję z elementami przeszłości, które w oficjalnym dyskursie polityki 
są historyzowane, aby wzmacniać hegemonię. nie ma tu już miejsca 
na zwyczajową bipolarność maurice’a  halbwachsa, gdzie pamięć wy-
pełnia przestrzeń opowiadania o przeszłości tam, gdzie nie docierały 
macki scjentystycznej historiografii34. długie trwanie wielu wymiarów 
przeszłości sprawia, że nie da się dokonać całkowitego zerwania. punk-
ty krytyczne rozpoczynające perspektywę post, są jedynie umowne i nie 
oznaczają jakkolwiek zakończenia istnienia fali poprzedzającej. nie da 
się więc stworzyć osobnego paradygmatu pozwalającego analizować 
wieloznaczną przestrzeń symboliczną krajobrazu kulturowego takiego 
miasta, jak tbilisi. Zatem: 

1. nie istnieją osobne poziomy interpretacyjne dla różnych wymia-
rów i fluktuacji dyskursu. 

2. Opisać można hegemonię oraz opozycyjne wobec niej elementy 
marginalizowane.

3. samo trwanie i redefiniowanie się tej narracji, potwierdza, jak 
bardzo rozbieżna jest rewolucja na poziomie polityki (zmiana 

32 r. G a r a g a z o v, e. i s m a i l o v, Confrontational Collective Memory in the Caucasus: How Can 
the «Curse of the Past» Be Overcome?, „the Caucasus & Globalization”, 1 (4), 2007, s. 101–108.
33 Zob.: A. A s s m a n n, Między historią i pamięcią…cyt. wyd.; J. A s s m a n n, Collective Memory 
and Cultural Identity, tłum. J. Czaplicka, „new German Critique”, nr 65, 1995, 125–133.
34 Zob. m. h a l b w a c h s, Społeczne ramy pamięci, tłum. m. K r ó l, Wydawnictwo naukowe pWn, 
Warszawa 2008.
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instytucji władzy) z rewolucją kulturową na poziomie politycz-
ności (to, co postkolonialiści nazywają wyzwalaniem się z men-
talnych oków). 

4. przestrzeń pamięci i krajobraz kulturowy to wielowarstwowe 
ogrody znaczeń, refleksji i reprezentacji, gdzie istotność ma bar-
dziej detal i antropologiczny przypadek, aniżeli uniwersalizm he-
gemonicznego dyskursu. 

5. rewolucja nie znosi poprzedniego reżimu prawdy, sprawia tylko, 
że przestaje on nim być. 

6. Krajobraz kulturowy jest aktem kreacji i kreacją samą w sobie 
w nieustannej twórczej interakcji z człowiekiem. Jako podmiot 
człowiek kreuje krajobraz kulturowy i jest zwrotnie jego kreacją. 
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politization of memory and space in the Cultural
landscape. mapping of transitional identity on the Case study of tbilisi

 during the last 25 years tbilisi faced two critical political shifts which stand 
as a base for dramatic city shape reconstruction. in 1991 with the collapse of the 
Ussr city begun to exist as a post-socialist entity (Czepczynski 2008, stanilov 
2007). in 2003 after the peaceful power alteration in the consequence of the 
rose revolution city enters the self-redefinition in the line of formal democratic 
reorganizations of space. Additional element which shapes the cultural emotions 
and identity relates to the myth of the pearl of the Caucasus, which used to shine 
on the silk road. thus, because of the imperial past, the city can be seen as post-
-cosmopolitan (demant Frederiksen 2012). Cultural landscape appears through 
the reference to multi-layered continuances in the post categories. in consequ-
ence, it keeps identity on the experiences of colonialism and imperialism and 
visually refers to heritage of two empires – russian empire and Ussr. the-
refore, the search for identity is based on the universal attempt of rejection of 
postcolonial connections and redefinition of previous mental and psychological 
dependencies. Cultural landscape is also defined by the spatial changes brought 
after implementation of neoliberal reforms and democratic transformations after 
the breakthrough in 2003. those four layers (post-socialism, post-cosmopoli-
tism, postcolonialism, postmodernism) shape the axis of new creation of iden-
tity of the city in 21st century. binder for that search is the connection between 
new design of the city and post-revolutionary attempts of the reconstruction of 
Georgian identity. significance of visual representations of politicized memory 
in cultural landscape redefines the answers for the questions how the tbilisi is 
and how it should be. Underlining of abovementioned elements is necessary for 
understanding of memory and emotions of the city which i attempt to map.  
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sAint GriGOl perAdZe (1899 – 1942) 
mArtyr, theOlOGiAn, Writer, eCUmenist

 On september 12, 2018, embassies of Georgia and poland to the 
holy see, organized a conference “saint Grigol peradze (1899 – 1942) 
– martyr, theologian, Writer, ecumenist”, which took place in the pon-
tifical Oriental institute of rome. 
 the conference was opened by his excellency Janusz Kotański, 
Ambassador of the republic of poland to the holy see, and chaired by 
her excellency tamar Grdzelidze, Ambassador of Georgia to the holy 
see. Among the speakers were: david Kolbaia, University of Warsaw, 
rev. henryk paprocki - polish Orthodox Church, hierodeacon irakli 
Jinjolava - University of munich and hieromonk leonide ebralidze, 
pontifical Oriental institute of rome. 
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h.e. Janusz Kotański 
Ambassador of the republic of poland to the holy see

 eminence, excellencies, ladies and Gentlemen!

 Georgia and poland have prepared a joint conference on a Georgian 
clergyman. yes, our relations are very good, especially since 2008, when 
president lech Kaczyński helped Georgia in the critical moment of the 
russian invasion. but, people who are slightly less well-oriented in  
history may be surprised by the fact of such close relations between our 
nations. hence a few words of explanation.
 i speak of friendship between nations and not states, because after 
all, for centuries poles and Georgians had to fight for independent states. 
Already in the fifteenth century, the King of Kartli sought contacts with 
poland to defend the sovereignty of his country threatened by turkey. 
With time, in the 16th-18th centuries, our relations became ever closer. 
Georgians, fleeing from turkish and later russian repressions settled wi-
thin the borders of the polish-lithuanian Commonwealth. they assimila-
ted very quickly. One of them was a polish diplomat bogdan Gurdzi vel 
Gurdziecki, via whom Warsaw maintained lively relations with persia.
 paradoxically, when poland lost its independence, more poles appe-
ared in Georgia. not by their own choice, however. they were simply 
exiles, who after numerous polish uprisings against moscow in the 19th 
century, were sent to the Caucasus. Georgians were also under moscow’s 
rule at the time. Common slavery and the fight against it brought our  
nations closer together.
 polish merchants and engineers also settled voluntarily in Georgia, 
especially in beautiful tbilisi. polish exile Wojciech potocki founded the 
Georgian national library, and bolesław statkowski was the builder of 
the Zakaukaska railway.
 in the 19th century, the citizens of Warsaw bought Georgian silks, 
drank cognacs and wines; and the Georgian intelligentsia wore the  
famous Warsaw shoes of the hiszpański master and read polish historical 
novels, especially by sienkiewicz.
 in 1918-1920, poland and Georgia, both regaining its independence, 
were fighting against a common enemy - bolshevik russia. As a result, 
at the initiative of the polish side, the representation of the republic of 
poland in the Caucasus, with headquarters in tbilisi was established. At 
the beginning of 1920 Józef piłsudski - the father of polish independence 
and the head of state - sent a special mission lead by his trusted man - 
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tytus Filipowicz to the Caucasus. Unfortunately, after the invasion of the 
red Army in February 1921 Georgia became part of the soviet empire.
poland won the war against the bolsheviks, thus saving europe from 
communist barbarism, but it could not help Georgia. What’s more, Fili-
powicz was arrested by the Cheka and taken to moscow, from where he 
managed to escape after months in captivity.
 however, poles managed to support several dozen officers of the Geo-
rgian army, who were admitted to polish Army on the basis of contracts. 
Civilian refugees from Georgia were also welcomed in poland with ope-
ned arms. A curtain of red terror drew upon Georgia. paradoxically, Geo-
rgian became the first secretary of the Communist party - stalin, and his 
right hand was also Georgian, beria - chief of the nKVd. they did not 
spare their countrymen, and as a result of terror Georgia lost about 80 - 
100 thousand residents. these numbers are of course incomplete. poles 
were also among the victims.
 but this is a topic for a different, tragic story.
 marshal Józef piłsudski fulfilling the polish mission of the struggle 
“for your freedom and ours” until the end of his life did not part with the 
dream of the liberation of the nations oppressed by the soviets. hence 
his promethean political and geopolitical concept. like prometheus who 
carried fire stolen from the gods to people, so did “promethean activists” 
were meant to bring freedom to the oppressed nations. today, this already 
forgotten organization was like a prophetic announcement of the collapse 
of the Ussr in 1991. the promethean movement included representati-
ves of the nations enslaved by moscow: Georgians, Ukrainians, Azerba-
ijanis, tatars, Chechens, dagestans, Karels, turkiestanis, Komi and even 
russian-speaking Cossacks. the aim of this conspiracy of freedom was 
to restore their right to decide their own fate, to self-determination.
 these concepts were also very close and important to saint Grigol 
peradze, professor at the University of Warsaw. After the death of mar-
shal piłsudski in may 1935, he said: “Józef piłsudski knew and loved our 
country, with beautiful legends and battles for the freedom and indepen-
dence of our beloved Caucasus. (...) We sons of the Caucasus who found 
in the reborn poland, understanding for our suffering and work, we de-
eply feel this mourning. (...) now we should continue his ideas together 
with the poles for the good and the greatness of our common homeland. 
Amen”.
 We must admit that the Georgians remained faithful to this call. When 
in 1939 hitler and stalin invaded poland, the Georgian contract officers 
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stood to fight alongside polish comrades. many of them died in the fight 
against the Germans. 10 were taken to soviet captivity and their bodies 
were later found in Katyn. with built in the back of the head the nKVd 
never forgot about its enemies ... especially the already defenceless  
enemies.
 Only a few Georgians, tempted by the Germans, went to coopera-
te with the occupant. they could be harmful, what was unfortunately 
witnessed and felt by Grigol peradze. most however, remained faith-
ful to their adopted homeland - poland. And in the Warsaw Uprising in 
1944 they fought against the Germans. And then they were murdered the 
NKVD.
 it is hard to believe today, but for decades, one of them, Valerian  
tevzadze, who took the name Krzyżanowski, was hiding from the polish 
secret police.
 the memory of our relationships lasted throughout decades of com-
munism. i remember very well how my father - a former AK soldier - 
gave me to read “Knight in a panther’s skin” by shota rustaveli. my 
father told me then: “remember Georgians are our friends and just like us 
they dream about freedom”. these dreams, after decades of struggle, are 
now fulfilled.
 let me finish with rustaveli’s beautiful aphorism: “What you give 
to others, you will keep, whatever you don’t - you’ll lose”. saint Grigol 
peradze, who wrote not only wisely but also beautifully, is one of those 
who were faithful to these words of the Georgian writer. And he paid the 
highest price for it at the German extermination camp.
 i am pleased that his beautiful figure will be remembered today.
 i wish you fruitful discussions.
.
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1 this presentation is a part of a longer paper presented at the Orthodox spirituality symposium in 
bose, italy in september 2016 and it has been published in italian in its proceedings: “martyrology in 
the twentieth Century Orthodox Church of Georgia”, martyrdom and Communion, XXiV internatio-
nal ecumenical Conference of Orthodox spirituality, september 2016, bose, italy.

h.e. tamar Grdzelidze
Ambassador of Georgia to the holy see

martyrdom in the twentieth Century Orthodox Church of Georgia1

(introduction to the papers presented at the conference 
dedicated to St. Grigol Peradze)

 saint Grigol peradze is one of the twentieth century saints in the Or-
thodox Church. his fate was to leave Georgia for purposes of education 
but then, never been able to go back home. his story is similar to many 
other stories known to martyrs from Christian communities that suffe-
red under political regimes in the twentieth century.
 Church rejects the abstract forms of theorizing. stories about witnesses 
help us to internalize the experience of others; stories become spiritual no-
urishment and assist to personal growth in Christ. therefore stories about 
real people who witnessed their faith in Christ, even to the death, inspire the 
Christians. remembering these stories takes them far beyond remembrance, 
they turn into a thanksgiving to God, into a prayer. the real stories become  
a part of the invisible reality of life in the Church. 
 truly, „invisible” and „reality” are intertwined in the Church in  
a manner that marks its essence: the body of Christ is as much invisible 
as real. And its witnesses are mystically present within this body. by 
re-enacting the past, transmitting the time zones, mystically presenting 
those who are remembered, stories about witnesses establish a strong 
charismatic bond between the communion of saints and of all faithful in 
Christ, both the living and the dead. 
 history and mystery go hand in hand in these stories. One of the ol-
dest forms of historiography, hagiography, teaches that witnesses join 
the mystical body from their respective historical contexts. 
 there are many similar features in stories about witnesses, yet each of 
them bears uniqueness of human life in Christ. remembering witnesses cir-
cumscribes the eternal Word of God, Christ incarnate and resurrected. the 
cycle of coming into flesh and joining the mystical body of Christ under-
girds the remembrance: these humans lived the worldly life and under va-
rious circumstances have joined “a great cloud of witnesses” (hebr. 12:1).  
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every aspect of their historical life and their responses to the historic cir-
cumstances belong to the path that led them to the Cloud. 
 Clearly, circumstances under which the Christian faithful witness to 
the world are different. if we choose the binary vision (of good and 
evil), then yes, these stories tell us about the fight between good and 
evil, however, the Church does not acknowledge abstract forms of good 
and evil. the Church listens to the whole story with its historic narrative 
whether it is an ungodly emperor of the first centuries of the Christian 
era rejecting the Kingdom of God or agents of an ungodly regimes of 
the twentieth century doing the same. brokenness of the body: “this is 
my body that is for you. do this in remembrance of me.” (1Cor. 11:24) 
 For connecting with martyrdom of the twentieth century in the Ortho-
dox Church of Georgia, i will start by quoting from Karl rahner, from his 
Foreword to a book on the persecution of Christians in latin America:

 “the authentic acceptance of a forcible death is certainly and fully ve-
rified when someone, in the service of the gospel and justice, knowingly 
and tangibly enters into a situation in which a forcible death must be rec-
koned on; the acceptance of death need not necessarily take place in the 
way and manner in which we think of martyrdom in the early church, with 
their explicit verdict of death handed down by a judge.”… At any event, 
the martyrdoms recorded here when the martyr was directly involved in 
the service of a socio-political ideal, flowed from an expressly Christian 
motivation and inspiration, and therefore may be considered true martyr-
doms.”2 

 martyrdom from the twentieth century Georgian context stands 
exactly in this line. 
 A series of canonizations in the Orthodox Church of Georgia in the 
late 1980s caused great joy among people who still lived under the com-
munist regime. the first canonized person was ilia Chavchavadze, hero 
of the national-liberation movement in the second half of the 19th and the 
beginning of the 20th centuries.3 (he is now st. ilia the righteous, cano-
nized by the Orthodox Church of Georgia in 1987.) most importantly, it 
meant that the church acknowledged the loose ends of the Cloud of wit-

2 martin  l a n g e  and reinhold  i b l a c k e r , Witnesses of hope, The persecution of Christians in 
Latin America, Foreword by Karl  r a h n e r , Orbis books, maryknoll 1981, p. xiv.
3 ilia Chavchavadze (1837-1907), Georgian writer and public figure who led national-liberation 
movement against the colonial politics of the russian empire. Georgia was annexed by russia in 
1801 and the Orthodox Church was deprived of 'autocephaly', independence, by submitting it to 
russian Orthodox Church.
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nesses seeing martyrs also beyond „classical martyrdom”; it meant, also, 
that the church was trampling down injustice and violation of human di-
gnity in the sacramental context. st. ilia the righteous was one of the key 
persons among those who revealed the wrong imperial policies against 
the Orthodox Church of Georgia, policies destroying its spiritual founda-
tions. by canonizing people who fought against injustice the church was 
making visible to the world what the justice of God is about. 
 through venerating martyrs in the early centuries of the Christian 
era, the Church was made visible. thus Origen describes martyrdom as  
a fully public combat between rival powers: 
 “A great multitude is assembled to watch you when you combat and 
are called to martyrdom. it is as if we said that thousands upon tho-
usands gather to watch a contest in which contestants of outstanding 
reputation are engaged”.4 
 the same message comes through tertullian’s famous remark about 
the blood of the martyrs as the seed of the church, confirming that the 
martyrs make Christ’s body visible in the world.5 the visibility of the 
church is an important theme in the veneration of martyrs.
 A long story of the Orthodox Church of Georgia, from the fourth cen-
tury until today, has been told in the most eloquent way by thousands of 
martyrs that the Church embraces, martyrs who witnessed under vario-
us circumstances, in different historic contexts. Witnesses of the begin-
ning of the twentieth century, the first years of the soviet era, expose the 
Church in a new visibility. Canonization of those martyrs extends beyond 
its understanding at the time of their sanctification. the primary motiva-
tion for such acts, seems to be the national issue in newly independent 
states, however, through these canonizations the Church prophetically 
speaks against injustice and the worldly opposition to the peace of Christ. 
 in the act of the above-mentioned canonizations by the Orthodox 
Church of Georgia i wish to see a good balance between the national in-
terests and struggle against injustice and violation of the human dignity.
 in the wake of the independence of Georgia (1991), the most powerful 
carrier of its traditional national aspirations, the Orthodox Church of Geo-
rgia, assigned to the realm of saints those who died for realization of their 
national ideals. in my view these aspirations need further qualification be-

4 Origen, Exhortation to Martyrdom, trans. John J. O’meara, newman press, new york 1954, p.158. 
5 Tertullian’s apophthegmatic formulation: Sanguinis martyrum, semen christianorum. Apol., 50,13. 
The Early Christian Fathers, A Selection from the Writings of the Fathers from St. Clement of Rome to 
St. Athanasius, edited and translated by henry b e t t e n s o n, OUp, UsA, repr. 1969, 166.
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fore placing them under ethnophyletism. indisputably, these national aspi-
rations carried a potential for being transformed into ethnophyletism but 
they were not restricted to it from the beginning. struggle of the Georgian 
nation towards restoration of autocephaly, or later struggle against the new 
regime, is much more complex than an expression of ethnophyletism. 
 the Church, however, has its own way of building up on true signs 
of faith and this has become the case with canonization of many Geo-
rgian citizens, including the ordained, who died under various circum-
stances but for the same ideal, struggling against the worldly powers 
opposing justice of the Kingdom. they witnessed to Christ up to the 
death, they stood up as rivals to the existing worldly systems causing 
injustice. the prophetic voice of the Church says more than the case of 
these canonizations may seem to say at once: it steers to reflect on why 
these martyrs are remembered.
 When history and the mystery go hand in hand, the broken body is 
restored. 
 

david Kolbaia
University of Warsaw

Grigol peradze – researcher of Old Georgian
Ecclesiastical Writings

 Grigol peradze, who is known in the academic world as “Archiman-
drite peradze”, started his studies at the philological department of tbilisi 
University. professor Korneli Kekelidze, an outstanding specialist in Old 
Georgian literature and liturgy, helped him in obtaining consent to study 
abroad. the board of the Catholicosate of Georgia, which was chaired by 
patriarch Ambrose i, in 1921 sent peradze to study in berlin, where he was 
expected to receive broad theological education. At the beginning, peradze 
was polishing his German in berlin to become a student at the theology 
department of the University of berlin in may 1922. he studied theolo-
gy and Oriental languages (hebrew, syrian, Arabic, Coptic, Armenian and 
Greek). he also learnt latin, German, english and French at that time. Ad-
ditionally, he obviously was a fluent user of russian, Old Church slavonic 
and Georgian. he quickly mastered polish after 1933. the degree of doctor 
of theology was conferred on peradze to crown his studies at the Univer-
sity of berlin. doctor Johannes lepsius recommended him to move to the 
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University of bonn, which peradze did in April 1925. in bonn, he studied 
the history of religion and improved his knowledge of eastern languages 
with the assistance from paul Kahle, Anton baumstark, and especially prof. 
Goussen, a brilliant German orientalist. At that time he translated into Ger-
man the biography of George the hagiorite, which he had compiled (as 
the Activity of George the hagiorite), and added a critical introduction and 
footnotes to the work. he was conferred the degree of ph.d. in 1926 on the 
basis of his work Geschichte des georgischen mönchtums von ihren An-
fängen bis zum Jahre 1064. ein beitrag zur Geschichte der orientalischen 
mönchtums, which was reviewed by prof. dr. paul Kahle of the University 
of bonn and prof. dr. Karl holl of the University of berlin. in that work the 
author analysed the lives of canonised Georgian monks, which led him to  
a number of conclusions essential for understanding the history of Georgian 
monasticism. primarily, he believed that Georgians developed the eremitic 
form of their monasticism shortly after the Christianisation of Georgia in 
the 4th century. later, ca 550 Ad, the country was visited by the “Thirteen 
syrian Fathers”, who peradze believed to have been the founders of mo-
nastic life. 
 peradze published catalogues (for example of Georgian manuscripts 
in england), pilgrims’ reports on Georgian monasticism in the holy land  
(so-called notes on the book margins in the libraries of palestine concer-
ning Georgia), and first of all the catalogue of translations of Old Christian 
literary works into Georgian. Analysing the cult of st. George in Georgia 
and his links with paganism, peradze argued with the thesis that the cult of  
st. George in Georgia was a continuation of the lunar cult, convinced that 
the sun had been worshiped as the main deity in pagan Georgia. 
 peradze writes that eastern monasticism is not generally based on rules 
and statutory regulations. the most important factor is the personality of 
the father superior, who becomes a model and whose example is followed 
as long as he lives. if he is a significant figure, the monastery flourishes and 
after his death everything either comes to a standstill or lingers on like a bo-
undless plain without peaks. each great father superior had his own rule (the 
rule of saint basil the Great and referring to eastern orders as “basilian” 
as opposed to Western orders is rather inaccurate). “this had a dual impact 
on Georgian monasticism; both positive and negative. As a consequence 
of its lack of understanding of social life and statutory forms (rules), mo-
nasticism – quite naturally – had little in common with the Church, whose 
activity was intrinsically linked with social issues. Unlike Western orders, 
Georgian monasticism never served the Church voluntarily. We often hear 
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that the great saint monks were forced to accept church duties and perform 
specific tasks for the Church”. On the other hand, “monasticism preserved 
its pneumatic-enthusiastic character and thus indirectly contributed to the 
religious and church life, especially when there was risk of its disintegra-
tion as a result of adopting stricter forms. this way monasticism brought 
dynamism and restlessness to the areas where it had impact”.
 peradze presents a number of facts showing the internal nature of Geor-
gian monasticism. it was characterised by special preference for anchoritic 
life. All prominent figures were anchorites. All those who were forced to 
live in cenobite suffered very much and were constantly looking for an op-
portunity to break free from that form of life and live in peace and solitude. 
i am sure that in that grey, early period in Georgia, lived anchorites who 
have not been mentioned in historical records because there little or nothing 
to mention. even if they had some social or religious influence within their 
own circles, they did not contribute anything to the general cultural pro-
gress of the country. monasticism became a cultural and historical power 
only when cenobitic life prevailed and was regulated to a certain extend by 
adopting the rules. however, the rules played a minor role; they were not 
set for a long term and people did not have to adjust their lives to comply 
with them because they were temporary. each abbot could introduce new 
rules, and all saints took the liberty to do that. Following the presentation 
of such facts, peradze attempts to indicate the proper sense of the following 
conclusions. 
 1. hermitic life was the most favourite form of monasticism in Georgia. 
We do not know any representatives of early Georgian monasticism becau-
se they spent their entire lives in solitude. 
 2. in historical records, the type of an anchorite monk, only a little secu-
larised, with some interest and contacts with the world, has been preserved. 
the monks did not forget about their monastic life and its rules, but they 
knew that by doing so they took into consideration human weakness. 
 3. this unnatural double location between the world and solitude had 
a very detrimental effect on the development of their personalities. On the 
one hand, the monks could not reach the highest and the most valued de-
grees in monastic hierarchy and could not develop their ability to create 
something original, valuable, mystical-speculative. they did not remind of 
such saints as st. sabbas Athanasius of mount Athos or simeon, the new 
theologian. they rather took than gave, were more passive than active. 
 4. On the other hand, their passive approach to the world prevented 
them from developing positive activity. even though they were asked to do 
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so by the kings, they remained in the purely ethical and individual areas. 
they were not able to reform the Church structure to consist of central au-
thority and the branches, to convert them into their founder Christ and the 
Gospel, to develop the notion of national identity among the people in the 
best meaning of the word, to create Georgian Christianity and thus show its 
historically conditioned way to the Georgian Church.
 in 1928, peradze made a presentation entitled Zur vorbyzantinischen Li-
turgie Georgiens at the 5th German Orientalist Conference in bonn, and la-
ter, in 1930, he gave a lecture under the title Die Probleme der georgischen 
Evangelium Übersetzung during the 6th German Orientalist Conference in 
Vienna. At that time, peradze focused his attention on Georgian pre-byzan-
tine liturgy, which resulted in several classical works on the subject. tra-
ditions of Antioch and Jerusalem were adopted by the Church of Georgia 
because it had initially been dependent on Antioch. Jerusalem influenced 
the Georgian liturgy especially via the Georgian monasteries (including of 
the holy Cross and the saviour) and Georgian people living in palestine.
 in 1931, peradze took holy orders and was ordained a priest at the Greek 
cathedral in paris. he established contacts with the Georgian community in 
paris, was nominated its first parish priest and was one of the founders of 
the parish. in the same year, he started the publication of the academic an-
nual named “Jvari Vazisa”, of which he was the editor, at the Georgian pa-
rish. in 1933, metropolitan dionysius (Waledyński) invited him to Warsaw 
to work as an assistant professor of patrology and deputy director of the pa-
tristic studies seminar at the Centre of Orthodox theology of the University 
of Warsaw. in January 1934, Father peradze was conferred the title of ar-
chimandrite at Greek Orthodox saint sophia Cathedral in london. he took  
a number of research trips: in 1935, he was staying in romania, Greece 
(mount Athos and thessalonica) and bulgaria. On mount Athos, he ma-
naged to obtain 50 Georgian books and 13 manuscripts, including Apoph-
thegmata patrum, the works of pseudo-dionysius the Areopagite and apo-
cryphal lives of the saints. he also found Greek versions of the reports on 
martyrdom of the martyr saints Anthony, John and eustachy of Vilnius. in 
the national library in sofia he found a Georgian text of the typicon writ-
ten by Grigol bakuriani (11th century), a Georgian magnate and founder 
of the bachkovo monastery (in Georgian petriconi). the monastery was 
established for Georgians, and its founder wrote its typicon in Georgian, 
Greek and Armenian.
 in 1936 peradze took a trip to the holy land and syria, from where he 
brought among other works Georgian palimpsests from the 6th and 7th cen-
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St. Grigol Peradze in Poland

 in 1931, Grigol peradze received monastic vows in the Greek Cathe-
dral in paris and was ordained as a priest. this came about as the result 
of a spiritual experience during a severe illness, which he described in the 
poem “Cherubim hymn”: 
 “today we understand the past, i felt that i meet, Judgement was an-
nounced, i became a slave to death (...). stay with her people, become  
a bridge to heaven (...) the seal of silence, you should remove the para-
graph, i become the patron saint of children Kartlosa ( ...). Are you ready 
to die, to destroy, is the burning of thy fate”.
 in paris peradze made contacts with the Georgian community and set-
tled there permanently. he participated in the organization of the parish, 
and was later appointed as its first pastor. it was at that time that he began 
to issue an academic annual called “Jvari Vazisa”, which  literally means 
“Cross made of the vine sprig”. As the editor of this journal, most of 
the published work were his own writings. however, with an increasing 
workload in his own parish, he resigned from teaching at the University 
of bonn in 1932.

turies. he published his memories of that trip in “słowo” magazine in 1938. 
that trip also resulted in a rich collection of photographs and documents. 
peradze continued his patristic research in december 1937 and January 
1938 in italy (Florence, naples, Venice and rome) studying the works of 
dionysius Areopagite; in the easter period in 1938 he was working at the 
national library in paris on Apology by tatian; and in July and August in 
Austrian libraries (Gratz and Vienna), where he found the Georgian version 
of the work by st. George the theologian dialogue with st. basil.
 Grigol peradze played an important role in the history of not only Geo-
rgian but also global science. references to his works have been made by 
(Germany, French, british) scholars representing various fields of study.
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 Grigol also harboured ambitions of becoming a lecturer at the theo-
logical school. the desire materialized in 1933 when the metropolitan 
dionysius (Waledyński) invited him to Warsaw, and offered him the posi-
tion of assistant professor and deputy director of the patrology seminary 
at the school of Orthodox theology at the University of Warsaw.
 On december 7, 1933 he gave a lecture on “the concept, objec-
tives and methods of patrology in Orthodox theology”. he highlighted 
its special place in the practice of theology, postulated that in addition 
to the Greek and latin patrology, other east-Christian literature was 
taught, and that research was conducted in accordance with the meth-
odology of scientific work. in January 1934, in the Greek Cathedral of  
st. sophia in london priest Grigol received the dignity of archiman-
drite. in the academic year 1934/1935, he delivered a series of lectures 
called “introduction to theological science” to all students of Orthodox 
theology in Warsaw. metropolitan dionysius, who was the director of 
the study, filed a proposal to grant the title of associate professor to 
Grigol, and this idea was also supported by the rector of the university. 
however, the authorities were simply not interested in the development 
of Orthodox theology. Furthermore, Grigol peradze did not have a pol-
ish citizenship. but despite these setbacks, Grigol continued to work 
with full devotion to the good of the polish Orthodox Church. he had 
a modest apartment at ul. brukowa 21 ap. 11 (currently ul. Okrzei) in 
Warsaw. he also took time out to help the less advantaged, in particular 
poor students.

research in other countries

 during this period, peradze completed a series of scientific journeys 
between July 14 and september 22, 1935. he stayed in romania, Greece 
(thessalonica and mount Athos) and bulgaria. At Athos he managed to 
retrieve 50 Georgian books and 13 manuscripts, such as the “Apophteg-
mata patrum”, the works of pseudo-dionysius the Areopagite and apoc-
ryphal lives of the saints. in addition, he found the Greek versions of the 
martyrdom of the martyrs of Vilnius: Anthony, John and eustace. in the 
national library in sofia, he came across the Georgian text of typikon 
by the great Western domesticus, George bakuriani. bakuriani, who lived 
in the eleventh century, founded the monastery of petriconi only for the 
Georgians, and the typikon was written in Georgian, Greek and Arme-
nian. the text of the typikon that peradze discovered was a copy of the 
original, drawn up in 1702. 
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 between July and september 1936, peradze travelled to the holy 
land and syria. he brought with him Georgian palimpsests from be-
tween the sixth-seventh century, as well as an impressive collection 
of photographs and documents. he published his memories of the trip 
in the journal “słowo” in 1938 and in the “Wiadomości metropolii 
prawosławnej w polsce” in 1939. during late 1937 and early 1938, per-
adze studied the works of dionysius the Areopagite in italy (Florence, 
naples, Venice and rome)  later in the national library in paris, he 
worked on “Apology” of tatian. Whilst there and subsequently in an-
other Austrian library, he came across the Georgian version of the hear-
ing st. George the theologian “A dialogue with st. basil.” it should be 
noted that his first scientific discovery was that of the Georgian apoc-
ryfic text, in the bodleian library in Oxford, “letter to dionysius the 
Areopagite timothy to the bishop of ephesus on the martyrdom of the 
Apostles peter and paul. “Further, he also found the Georgian transla-
tion of the „didache” in paris, and the text dates back to the 8th-10th 
century.

Further activities in poland
 in 1937, along with professor Giorgi nakashidze, Fr. peradze active-
ly participated in the preparations for the jubilee celebrations of shota 
rustaveli, the twelfth-century Georgian poet and author of the Geor-
gian national epic “Vepkhistkaosani” (“the Knight in panther’s skin”).  
Fr. Grigol not only delivered lectures in Warsaw, Krakow and lvov, but 
- according to unconfirmed information – also helped to translate this 
text together wth this was the time Józef and professor nakashidze and  
Fr. Grigol.
 On the occasion of the jubilee Fr. peradze published the article „re-
ligion of shota rustaveli,” in which he wrote: „there is an opinion that 
at the end of his life rustaveli was a monk. personally, i think that if he 
indeed became a monk, it was before writing this piece. A man who wrote 
this poem, would suffer martyrdom in defense of their beliefs, rather than 
locking themselves up in the walls of the monastery”. meanwhile, it was 
widely believed that shota rustaveli joined the monastery at the end of 
his life. this was backed up by the discovery in 1960 in the dshvari 
monastery in Jerusalem of a portrait of the poet which depicts an aged 
rustaveli, dressed in typical court costumes of the first half of the thir-
teenth century. this alone would confirm Fr. peradze’s hypothesis that a 
youthful rustaveli was probably a pupil at the convent school where he 
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gained his extensive knowledge of the bible, the Koran, as well as on 
philosophy and literature, as reflected in the poem “Vepkhistkaosani”.

scientific achievements
 An area that deserves special attention is the scientific work of  
Fr. peradze and his interest in the publication (for example, chronicles 
of the monastery of st. John the baptist), or translations of sources (for 
example, the apocryphal the Georgian monophysitist Gospel) as – per-
adze believed that these texts allow for a better understanding of the his-
tory of early Christianity. Fr. peradze was also interested in publishing 
directories of Georgian manuscripts in england (this, in turn, allows us 
to get to understand the history of translations of works of the Fathers 
of the Church), and the reports of the pilgrims on Georgian monasticism 
in the holy land but also – crucially - a directory of the translations of 
early Christian literature into Georgian. this directory was a German 
adaptation of the work of prof. Kornel Kekelidze, and was published 
in Georgian that was entitled „Foreign authors in the ancient Georgian 
literature”. 
 the scientific achievements of Fr. peradze are therefore very impres-
sive and every item is of value to the community at large. numerous 
published reviews in which peradze often contributed to the contents of 
the reviewed books or engaged in polemics with the authors, are further 
evidence of his extraordinary erudition. Also, works that can be defined 
as dissemination also contain many valuable data, hypotheses and formu-
lations on various aspects of both the Church’s life, the history of Geor-
gia and Georgian paganism. For example, when examining the cult of 
st. George in Georgia and its links with paganism, Fr. peradze disputes 
ivane dshavakhishvili’s (1876-1940) argument that the cult of the saint in 
Georgia is a continuation of the cult of the moon. instead, Father peradze 
considers that the main deity of Georgia was a pagan sun.

the outbreak of World War ii

 At the outbreak of the war, Fr. Grigol led a variety of scientific activi-
ties, belonged to numerous national and international organizations, he 
served many functions:
 - Assistant professor and deputy head of a seminar in patrology at 
the school of Orthodox theology at the University of Warsaw
 - member of the Oriental studies Commission at Warsaw scientific 
society,
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 - member of the Commission on “Faith and Order” (Geneva),
 - member of the polish team at the World Association of Friendly  
Co -operation of the Churches
 - member of the polish branch of practical Christianity (“the stock-
holm movement”),
 - member of “Anglican and eastern Church Association” (london),
 - parson of a Georgian parish in paris,
 - editor of the scientific yearbook “Jvari Vazisa” (paris),
 - Chaplain to the Georgian immigration in poland,
 - member of the committee on translation of liturgical books into  
polish,
 - honorary member of the Orthodox brotherhood of theologians in 
poland,
 - Chairman of the Circle of students of Orthodox theology, Warsaw 
University and head of the scientific section,
 - member of the polish society of Oriental studies.
 After september 1939 Fr. peradze remained in Warsaw. he provided 
shelter for one of the Georgian contract officers, Cpt Kavtaradze in his 
apartment. Fearful of a detention, Fr. peradze asked a friend to obtain the 
necessary documents for the captain.

Arrest

 Fr. Grigol peradze was arrested by the Gestapo in his apartment, 
probably on may 5, 1942. the immediate reason for the arrest was 
provocation and denounciation. Further details came to light during an 
interview with Giorgi nakashidze: “someone denounced him... i know 
that his diary was delivered daily to the Gestapo, i know their names. 
this is our shame... but now you do not need this... several officers 
who served in the polish army - some of whom Georgians by birth - 
were summoned. And the three officers whom i personally knew, said 
that everything was so badly-scribbled that much cannot be read, and 
refused, but after all there will always be enemies and there have been 
enemies of the unfortunate...  
 this is also confirmed by sewdia darejan (Aka)-Ugrekhelidze lukac: 
“i find it difficult (...) to add something to what has already been stated 
several times, and i always heard from my father who is still in Warsaw, 
namely, that of A. and K. who lay in wait for peradze and were guilty of 
causing imprisonment and death. my father was sure that it was not just 
about personal animosities, as A. went over to the enemy or that peradze 
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was with us, but that (he) had his eye on the peradze’s precious books and 
incunabula. perhaps he also wanted to have all that was kept for those 
who were on the run or imprisoned, for example, Jews and others pros-
ecuted in mortal danger by the occupation forces, which he clearly (...) 
knew about”.
 A similar description can also be found in the “indictment” drawn up 
after World War ii by the Georgian contract officers: „if A. could  easily 
trade the heads of unarmed prisoners of war and Jews, it was not so easy 
to accuse and arrest Archimandrite peradze on the basis of mere denun-
ciation. it was necessary to justify the charges against him, and here’s 
how he deceived Archimandrite peradze. they photograph documents, 
sent from the Gestapo, and using peradze’s servant, a man named bm, 
they hide those photos in a hole made at the back of an icon in peradze’s 
room. A. then denounces peradze as an english spy, who photographed 
the secret documents for the british, and informs the Gestapo of the stor-
age site. 
 the Gestapo conducts a search in the apartment and finds the pho-
tographs. peradze is then imprisoned in the camp, where he died after  
18 days of brutal treatment. bm receives good pay from A. and currently 
lives in Argentina. All this was written based on the testimony of the 
Georgian soldiers serving in the polish army who are now staying in lon-
don.
 After the arrest, Fr. peradze was imprisoned at the pawiak prison in 
Warsaw. his fate in the pawiak is revealed in memoirs of those who were 
also at the prison. prison writer leon Wanat noted down personal details, 
and sent prisoner to the cell at the transition division Vii, located in the 
basement. peradze stayed at ward Vii lasted for about 14 days, after that 
he was transferred to ward V which is called the transport ward, located 
on the second floor. he was used as a translator. At the beginning of Oc-
tober 1942 peradze was transferred to the working division of no. 186 
(called “arbeitzelą”) where he was also a translator. some of these ac-
counts were discovered in 1986 at the Archives of the Orthodox metro-
politan of Warsaw, and these helped to retrace some of the events which 
occurred during peradze’s incarceration. in addition, a few years ago the 
archives unveiled an envelope with documents belonging to the Father, 
amongst which was the original death certificate (sterbeurkunde) in Ger-
man, issued by standestamt Auschwitz. 
 these documents allow us to reconstruct some details from the last 
days of Fr. peradze’s life. First of all, it is revealed that he was arrested 

COnFerenCe in memOry OF st. GriGOl perAdZe



284

during early may 1942, most likely on the 5th. Following his imprison-
ment, the dean of the Warsaw district, Fr. protopriest John Kowalenko, 
sealed peradze’s apartment. this took place at 4pm on may 5. On may 
28, 1942, at the request of German police, Fr. Kowalenko, assisted by 
deacon George berkman-Karenin, removed the seals from the apartment  
the police seized some money (in both American and british currencies) 
which was hidden in a secret closet, however.  this would indirectly con-
firm the supposition that Fr. peradze kept the money of the Jewish people 
in his apartment for safekeeping.
 Whilst still in pawiak, peradze authorized his friend, deacon George 
berkman-Karenin, to go to his apartment in ul. brukowa on June 10, 
1942. At his request, some underwear and a summer coat were retrieved 
from the apartment with the aim of sending them to the imprisoned priest. 
 Another well-preserved document is a copy of the letter Fr. peradze 
sent on June 20, 1942 to the deacon berkman-Karenin. this letter is ac-
tually his last will, and peradze delivered a number of instructions re-
garding his personal property. it says, inter alia: “... to please provide 
furnished apartment to someone from the Consistory. (...) if i am not let 
free, please give my library to the metropolia, things should be sold and 
the proceeds devoted to our parish orphanage in Wola. (...) my Georgian 
books and documents (including images) after the war, should be sent by 
the metropolia to the Georgian Church ...” 

Auschwitz

 despite the very difficult situation, the Orthodox Church made nu-
merous efforts to secure the release of Fr. Grigol peradze. it provided 
him with specific food and material aid, as seen from a letter to the dea-
con berkman-Karenin. professor Giorgi nakashidze, at the request of the 
metropolitan dionysius, also intervened with the German authorities on 
the case of Fr. peradze but to no avail.
 it is likely that Grigol was transported to the concentration camp of 
Auschwitz on november 18, 1942. Further attempts to release the pris-
oner proved fruitless. On december 11, 1942, the commandant of Aus-
chwitz, rudolf höss, sent a telegram message to deacon berkman-Ka-
renin with the news that Father Grigol peradze had died in the camp on 
december 6 at 16.45.
 At the request of church authorities, the Camp registry Office sent out 
an official death certificate. this was confirmed in the acts of the Gov-
ernment delegation for poland: “Auschwitz Camp. Fr. professor Grigol 
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peradze was arrested and died after a few weeks’ imprisonment shortly. 
UJp Faculty. theologian, law, Georgian, an eminent specialist”.
 in 1945, two former concentration camp inmates, whose identities 
have not been established, presented an oral statement to the Orthodox 
metropolitan in Warsaw that Father Grigol peradze volunteered to admit 
to have stolen some bread for his inmates, thus saving the whole detach-
ment. Unfortunately, this statement was either not recorded or has been 
lost, or maybe it has yet to be discovered. 
 in a letter to patriarch Alexius i of 1 February 1946, metropolitan 
dionysius wrote: “... professor of theology of our section, ph.d., Archi-
mandrite Grigol peradze, Georgian, a graduate of the seminary in tbilisi, 
followed by the universities of bonn and Oxford, a multi-linguist expert 
in russian, Georgian, French, German and english, was arrested and de-
ported to Auschwitz and was executed there”. this is likely to be attrib-
uted to information provided by these two former prisoners of Auschwitz.

Grigol peradze’s death certificate in German

 the death of father Grigol continues to elude hagiographers and histo-
rians alike. did he sacrifice his life for another man, admitting to the un-
committed theft of bread, and was then shot, or sent to the gas chamber?
 As bishop Anthony bloom wrote: “no one has greater love than he 
who lays down his life for his friend” - these words characterized the ideal 
of the Gospel and was shown as the only precise Gospel way of life. too 
often are the words of the saviour retold as to how a Christian should die. 
but in this case, it refers to life itself: “to lay down one’s life”, to donate, 
devote to the neighbor. Above all, it means to live for him, to live a de-
cent day-to-day life, to live with persistence, to shoulder the burden of life 
- the whole life – and not just your own but strangers’ too (if that word can 
ever be used because, after all, we can never be “strangers” in relation to 
the others, as we, without exception, are all “kindred”). And when one’s 
love ends in death by sacrificing one’s life, then that is a triumph and vic-
tory of life”.
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A pOrtrAit OF GriGOl perAdZe AGAinst 
the bACKGrOUnd OF the eCUmeniCAl VOCAtiOn

in the OrthOdOX ChUrCh1

by Hierodeacon Irakli Jinjolava
Institute of Orthodox Theology 

University of Munich

Union Conference in Vienna in 19262 
 Archimandrite Grigol peradze who took part in this conference, pro-
vides a report regarding the conference in one of his articles. besides, 
there is a detailed account of the presentations of the Union Conference, 
complementing Grigol’s own report. in addition, his overall approach to 
the topic may be found in all his lectures that allows us to draw conclu-
sions about his understanding of ecumenism.
 in the magazine “der Orient” the article “the Union meeting in 
Vienna”3 was published, where Grigol peradse wrote a report on the 
conference with a brief conclusion: 

 

1 this paper was presented at the Conference titled “st. Grigol peradze (1899-1942): martyr, 
theologian, Writer, ecumenist, Canonized in 1995 by the Orthodox Church in Georgia and the 
Orthodox Church in poland.” Organised by the embassies of Georgia and poland to the holy see and 
took place at the pontifical Oriental institute in rome on 12 september 2018.
2 supported by the Austrian leo society and the German Görres-society, the Catholic Union 
Conference took place from 24-27 may, 1926 in Vienna. At this session, academic representatives of 
the Catholic and Orthodox Church had gathered and analysed, in an intellectual and spiritual exchange, 
problems and ways to a union. Another source for this meeting is the book “the Union with the eastern 
Churches”, see Johannes h o l l n s t e i n e r (ed.), Die Union mit den Ostkirchen, Bericht über Wiener 
Unionstagung, Pfingsten 1926 (Graz and leipzig 1928).
3 Grigol p e r a d z e, Die Unionstagung in Wien, in: der Orient, no. 7-8 (potsdam 1926), 116-118; 
see also Grigol p e r a d z e, Bücherschau, in: der Orient, vol. 9, no. 1 (potsdam 1927), 13-16; steffi 
C h o t i w a r i - J ü n g e r and mariam l o r t k i p a n i d s e (eds.), Georgica. Zeitschrift für Kultur, 
sprache und Geschichte Georgiens und Kaukasien (Aachen: shaker-Verlag) 33 (2010), sonderheft: 
Grigol peradse (1899-1942) und deutschland, pp. 65-68.
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“Churches have parted from each other in their developing pa-
ths, only  aking them close to each other will yield indeed. […] 
the fruitful influence on the western culture and renewing of it 
is impossible without participation of the eastern Christians, and 
vice versa, the revival of the eastern religion without the roman 
Church’s assistance is inconceivable”.4 

 this Union Conference tried to evaluate the cooperation and the me-
thods of the Union attempts and to suggest improvements. there were 
new proposals made in order to heal the historical wounds and resto-
re confidence between Western and eastern Churches. Grigol’s closing 
remarks in his article allow us to recognize his view of the future of 
churches and his powerful desire for the unity of Christians: 

 “there will eventually come this glorious time in which the 
whole of Christendom has one shepherd and is one flock, in 
which the high priestly prayer of our saviour experienced this 
visible achievement. […] the denominations must also unite as 
one - and it will be a glorious day of our lord before his coming - 
not only the roman [Catholic] and Greek, but also the protestant 
faiths, which are at the same time a Church of our lord that is not 
only ‘also there’, but is indeed there with their tasks and objecti-
ves. how this agreement will be made or what kind of ‘external 
shape’ it will assume, to ‘talk’ about this is not our job. here is not 
a field of ‘scientific research’, but a task for each living Christian 
who lives in the community of his saviour and who takes serio-
usly the kingdom of Christ, to understand that it is not in strife, 
jealousy, envy and friction, but in brotherly love and fellowship 
of the holy spirit, even though invisible, that there is, in mutual 
understanding and in serious evangelical catholicity, the essence 
of Christianity, and that those green branches at the tree of our 
lord must meet each other on that day today”.5 

 At this stage one can already see his ecumenical attitude which he will 
clearly present in the following year at the World Conference in lausanne 
in his speech, where he sees the path to unity through love and the fruit of 
the holy spirit. it is almost evident that this is a spiritual rather than just 
an academic process, as he himself states in his closing remarks.

4 Grigol p e r a d z e, Die Unionstagung in Wien, in: der Orient, no. 7-8 (potsdam 1926), 117.
5 Ibid, pp. 116-118.
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First World Conference on Faith and Order in lausanne 19276

 it is not the aim of this paper to go into details of this well-known 
conference, however i will focus on the speech of Grigol peradze and 
his understanding of ecumenism.
 According to peradze, the unity of the Church is regarded as a ne-
cessary step to proclaim the Gospel in this “sinful world” that dwells 
“in darkness and the shadow of death”, which was surely not meant in 
a spiritual sense only, but in the light of the terrible events in his home-
land, Georgia.7 in this sense, he writes: 

 “those churches, which are in relatively ordered conditions, en-
joying an economic or political benevolence, looking down on other 
churches, not remembering to consider it their God-given task to 
help the other churches that are in need due to misadventures.”8

 
 Grigol’s speech shows the outlines of an ecumenical thinking. right 
at the beginning he declares that unity is “something holy and wonder-
ful”.9 even more important than this assessment, which is, in fact, by its 
grounds in the high-priestly prayer, indisputable for all Christians, are 
the basic attitudes of “love, generosity, fraternal indulgence and sen-
sitive consideration”,10 which he appreciates as the only way to unity. 
these basic attitudes are not new, but are fundamental Christian values. 
however, their special importance in the unity process has anew been 
highlighted by Grigol. thus, Grigol shows himself, firstly, as a keen 
observer of the search for union among the churches and, secondly, as 
a Christian who sees the fundamental Christian values as a necessary 

6 the World Conference on Faith and Order traces its origins to the World missionary Conference 
held in edinburgh, scotland in 1910. On 3 August 1927, at the University of lausanne, 385 men and 
nine women, together with a staff of twelve, from 108 different Churches from around the world, 
gathered for the first time as the World Conference on Faith and Order. the meeting would last until 
20 August, and would be dominated by formal presentations by leading theologians and ecclesiastical 
dignitaries in plenary sessions on the various themes. the lectures themselves fell into four distinctive 
and predictable groups: Orthodox, Anglican, lutheran and generic protestant perspectives. each one 
makes its own distinctive points and contributes to the final whole. Cf. ruth r o u s e and stephan 
Charles n e i l l (eds.), A History of the Ecumenical Movement, 1517-1948 (World Council of Churches, 
Geneva 1986), 405, 420f; mark edward C h a p m a n, Union as kiononia: The ecclesiology of the Faith 
and Order movement 1927-1993, A dissertation (Umi dissertation services, Washington 1996), 23f.
7 Cf. Grgiol p e r a d z e, lausanne, Die Weltkonferenz in Lausanne für Glaube und Kirchenverfas-
sung, in: der Orient, vol. 9, no. 9-10 (potsdam 1927), p. 107.
8 Ibid, p. 107.
9 [Grigol Peradze], Rede Dr. Gregor Peradses auf der Konferenz zu Lausanne (Georgische Kirche), 
in: der Orient, vol. 9, no. 9-10 (potsdam 1927), p. 108.
10 Ibid,, p. 108.
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11 Ibid, p. 109.

foundation for any ecclesiastical effort. this makes Grigol even today 
an important ecumenical role model since especially today in a highly 
specialized theology, spirituality as a guarantee of an authentic theology 
that is to say the meeting of God and humankind, does not play a suffi-
ciently important role.
 Grigol clearly criticized this understanding of Union, but he couldn’t 
imagine a new concept of unity, which would preserve the differences. 
it is very likely that he would evaluate positively the current concept 
of ecumenism and unity in diversity – with this interpretation – would 
not see the Church of Georgia excluded, since then its identity would 
be maintained. At the end of his speech, he declares that “only the way 
of help and selfless love can achieve the unity.”11 however, it is clear 
that it was impossible in those times to have such a new unity concept 
which respects the particularities and thus involves a shift of paradigm, 
if one keeps in mind that the Union Conference in Vienna and the World 
Conference in lausanne were just the beginnings of contemporary ecu-
menism, and also still long before the second Vatican Council, which 
stood on these very pillars of ecumenism.

Conclusion
 the teachings of saint Grigol were based on the Orthodox faith, and 
were filled with the Orthodox spirit. there are some remarkable aspects 
in the ecumenical speeches of Grigol peradze, which might need to be 
taken in consideration by the Orthodox fundamentalists. Grigol seems 
to share the so-called Anglican “branch theory”, while stating “that 
those green branches at the tree of our lord must meet each other”. he 
also fully recognizes the protestant faith as a church and adds that  

 “not only the roman [Catholic] and Greek, but also the pro-
testant faiths, which are at the same time churches of our lord 
that are indeed there with their tasks and objectives.” 

since such convictions are not shared by many Orthodox theologians 
today, his thinking about what leads to unity remains crucial. he procla-
ims that “this is not our job” and defends this idea with saying that it is 

    “a task for each living Christian who lives in the community 
of his saviour and who takes seriously the kingdom of Christ, to 
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12 Grigol p e r a d z e, Die Unionstagung in Wien, in: der Orient, no. 7-8 (potsdam 1926), 116f.
13 Grigol p e r a d z e, Rede Dr. Gregor Peradses auf der Konferenz zu Lausanne (Georgische Kirche), 
in: der Orient, vol. 9, no. 9-10 (potsdam 1927), p. 108.

understand that it is not in strife, jealousy, envy and friction, but 
in the brotherly love and fellowship of the holy spirit.”12 

 some may think that becoming acquainted with Catholic, evange-
lical (protestant), Anglican or the other confessional traditions means 
to change the idea of your own faith. the example of Grigol peradze 
proves the contrary. Knowing that this is a problematic issue for his pe-
ople {even for his church}, he emphasized it at the Conference in lau-
sanne and explained the relationship with the other confessions: “From 
neither side an attempt was made to estrange me from my Church.”13 
this question is of current interest even today and thus, the model of 
the life of Grigol peradze, his martyr death, his works and sermons have 
not lost their relevance. in fact, Grigol, our contemporary, becomes the 
model and teacher as to how Christian should live, how necessary and 
essential it is to care for the unity of Christians and to support each other 
in common aims and faith. Grigol, canonized as a saint, is an example 
of courage when faced with powers which restrict and impede ecumeni-
cal relationships, and have a doubt in truthfulness of the Christian unity.
may the ecumenical openness of this great man help us to better under-
stand the core-essence of ecumenical efforts and guide us in our attempt 
to achieve our goal: Church Unity.
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sOme AspeCts OF litUrGiCAl And mystiCAl 
sensibility OF st. GriGOl perAdZe

by Hieromonk Leonide Ebralidze
Oriental Ecclesiastical Sciences 

Pontifical Oriental Institute of Rome

 Archimandrite Grigol peradze, canonized by Orthodox Churches of 
Georgia and poland in 1995, unexpectedly, became a controversial per-
son with some Georgian clerical groups: they contest his canonization. 
the reason, firstly, is his approach to ecumenism, secondly, his acade-
mic style which, they think, lacks the spiritual experience. 
 Archimandrite peradze in his article published in 1930 writes that 
the western monk is laborer and researcher, whereas the eastern monk 
is more charismatic and poetic person.1 According to this characteristic, 
peradze looks more like the western monk than eastern. perhaps this is 
also one of the reasons for the distrust of his canonization?
 While talking about Arch. peradze we think about scientist priest, 
author of numerous important works. Among them are works for li-
turgical science, which is object of my interest. Arch. peradze worked 
with such a famous liturgist as Anton baumstark. it was baumstark with 
whom he published work about Jerusalem Christmas liturgy of the 7th 
century.2 he published articles about liturgical practices in Jerusalem 
and byzantium mostly on the basis of Georgian sources.3 

1 Cf. Grigol p e r a d z e, Das Mönchtum in der georgischen Kirche, in Der Orient 12 (1930),  
pp. 85-89.
2 Cf. Grigol p e r a d z e,  A. b a u m s t a r k, Die Weihnachtsfeier Jerusalems im siebten Jahrhun-
dert, in Oriens Christianus 3 (1927), pp. 310-318.
3 Cf. Grigol p e r a d z e, Zur vorbyzantinischen Liturgie Georgiens, in Le Museon 42 (1929),  
pp. 90–99; Id. Les monuments liturgiques prébyzantins en langue géorgienne, in Le Muséon 45 (1932),  
pp. 255–272; Id. Ein Dokument aus der mittelalterlichen Liturgiegeschichte Georgiens: Unterweisung 
unseres hl. Vaters Ekhwthime Mthazmideli, in Kyrios 1 (1936), 74–79; Id. The Liturgy of Saint Peter, 
in Kyrios 2 (1937), pp. 260–262. 
4 For the brief biography see i. J i n j o l a v a, The Ecumenical Vocation of the Orthodox Church Ac-
cording to the Georgian Theologian and Saint Priest-Martyr Grigol Peradze, in Ostkirchliche Studien, 
65 (2016), pp. 239-270. 
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 yes, We know him as outstanding researcher of liturgy and patrology, 
which objectively followed historical-critical method of scientific research, 
but what do we know about his priestly liturgical mystical experience? 
 st. Grigol was born in 1899 in the family of a priest,4 in 1905 after 
the death of his father he moved to his uncle who also was a priest. he 
began studying in theological seminary in 1918. it is clear, orthodox 
liturgy was very native to him. 
 he recalls that he helped a rural priest in church services with great 
joy while working as a teacher in village manavi.5 Around this time be-
gan his first meditation about the character of orthodox liturgy, assisting 
dialogue between peasant and teacher: One of the teachers asked to the 
peasant who was going to pasture, why it is always pleasant listening 
the same stories by old shepherds. the peasant answered that simple 
people always listened the same stories with pleasure and great interest. 
While reminding this peradze wrote: 

 “Once i meditated about our service. At the services the same 
texts are recited daily with the same temptation and inspiration, 
fulfilled with mysteries of prayers and their stunning poetics”.6 

 in 1922 st. Grigol arrived in Germany to study. in 1929 young re-
searcher found himself in hospital of bonn because of strong illness. 
While the illness he wrote poem “Cherubic hymn”.7 this poem is an at-
tempt to read Georgian history in the light of eucharistic liturgy. in this 
poem his love for his homeland is linked with his love for the liturgy. it 
was this love for liturgy that made him put at risk his academic career 
when becoming ordained to serve in Georgian parish in paris. 
 Grigol decided to become a priest. professors paul ernst Kahle and 
nicholas marr tried to prevent him from ordination, also his mother; she 
was afraid that in case of priesthood he couldn’t be able to come back to 
Georgia.8 but, he did not consider either an academic career or a danger 
of persecution and in 1931 he was tonsured and ordained as deacon in 

5 Cf. Grigol p e r a d z e, Przenaczenie, in Polska Stronica Słowa 3 (1938), 5-7, bediswera,   
wm. grigol f e r a Z e,  TxulebaTa krebuli,  wigni pirveli (St. Grigol Peradze, Collected 
Works, Vol. i), ed. d. K o l b a i a, Warsaw 2012, p. 36. 
6 Ibid. p. 38.
7 Grigol p e r a d z e, romelni qerubimTa (Cherubic hymn), wm. grigol f e r a Z e,  
TxulebaTa krebuli,  wigni meore (St. Grigol Peradze, Collected Works, Vol. ii), ed. d. K o l -
b a i a, Warsaw 2014, pp. 233-252.
8 Cf. Grigol p e r a d z e,  Im Dienste der Georgischen Kultur, in Aus der Welt des Ostens, Königsberg 
1940, 30–50, qarTuli kulturis samsaxurSi, in Collected Works, Vol. i, pp. 51-83.
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london, in 1932, 25th may was ordained as priest in paris and start to se-
rve the people of God with great enthusiasm and the prayer becomes only 
weapon for his priestly services and mission, as he remands.9
 the prayer for Grigol is the instrument and the plane for the reali-
zation of the Kingdom of God. even before priesthood, in 1927, At 
the ecumenical conference in lausanne, he speaks about prayer as an 
instrument for the unity of the church: 

 “Only prayer and labor can bring us to the unity predicted by 
Jesus and this unity is not montanist space of apocalypse”.10 

 in the same way, without apocalyptic nihilism, in sermons preached 
to interpret each verse of the lord’s prayer for Georgian parish in paris, 
he said that mission of a Christian must be celebrating the Kingdom of 
God here and now among us (Thy kingdom come).11 
 When apostles address the lord in order to “study prayer” (lk.11:1), 
Jesus gives them this prayer as a guide to Christian life, it is a process 
of knowing oneself: 

 “this verse in different word assumes that: help us to express 
by words all the feelings buried in us – either acknowledged by us 
or not acknowledged. help us to acknowledge clearly what tro-
ubles us, worries us […] ‘lord, teach us how to pray’ means Give 
us a manifest, plan for our religious life and action according to 
the our interior seeds, like st. John gave the plan to his disciples 
the plan for their religious life and action”.12 

 it is not surprising that Arch. peradze asks his parishioners to reci-
te “Our Father” often, so that any commandments mentioned in that 
prayer can be observed.13 According to him, invocation of the name of 
God, as of the father has great power – a power to transfigure the world, 
which at first is revealed in ecclesiastical sacraments, celebrated by 
priest and people of God.14

9 Cf. Grigol p e r a d z e, Sinaarsi WeSmariti moqalaqeobisa,  mamao Cvenos ganmarTeba 
(Commentary on the Our Father), in Collected Works, Vol. ii, p. 308.
10 Rede Dr. Gregor P e r a d s e s (Georgische Kirche) auf der Konferenz zu Lausanne, in Der Orient 
9 (1927), pp. 108-109. grigol feraZis sityva lozanos konferenciaze, in Collected Works, 
Vol. ii, pp. 353-355.
11 Cf. Grigol p e r a d z e , Commentary on the Our Father, in Collected Works, Vol. ii, pp. 327-328.
12 Ibid, pp. 308-309.
13 Ibid, p. 347.
14 Arch. peradze gives us some kind of sacramental view too in the comments for Our Father: “priest 
calls over the name of God during every liturgy and bread and wine brought by you is transformed as 
body and blood of our savior with help of that calling. in the name of God walks his first step infant 
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 We see Arch. peradze especially loved biblical chant “Magnificat”. 
in diaries composed in 1939 while travelling in palestine, he mentions 
this chant several times: 

 “the magnificat was sung at this special service. i had been 
waiting for the moment with a trembling heart. i was standing in 
the yard, just below the mountain; the church was too small to 
provide room for everyone. [...] the air was smooth, it was not 
dark yet. A worker was carrying freshly baked bread on her head 
from the bakery to the common dining room […]. the smell of 
the fresh bread mixed with the smell of incense coming from the 
church and with the smell of that evening, with the silence aro-
und, with the smell of hot summer flowers, which were opening 
their calyxes, now that the evening had come. the most wonder-
ful of all the hymns and songs of this world was ringing out of the 
church and flying up to the sky”.15 

 in the diaries mentioned above we clearly see character of st. Grigol 
as researcher, but firstly as priest and monk. in the beginning of his dia-
ry he points out his happiness because the patriarch of Jerusalem gave 
him the permission to participate in services celebrated in monasteries 
or churches of palestine.16 And he does it with a great dedication, parti-
cipate in these magnificent services which is a source of unique mysti-
cal experience. While his visit in the monastery of st. sabbas, he wrote: 

 “Church services start here at eleven at night and last until 
four in the morning. the bells toll before eleven, so i get up and 
go out to the veranda. the night is marvelous and warm; the en-
tire monastery is immersed in pale silver color. the white rocks, 
the caves and the temple itself put on the colours of this fabulous 
night, this unusual shine, as if a halo of sanctity. it would be a 
sin to sleep at such miraculous nights, i have to draw inspiration, 

baby from first sin into new life. he who suffers from sins, who suffers with troubled conscience and 
the sins of past doesn’t allow him to be comforted, receives not only absolution of the sins but also 
trusted support in the name of God. in the name of God two young people united with love build a new 
family – source of kind and chaste living. in the name of God, the person who is at the edge of life and 
farewells the transient life, is gifted with strength for not only peaceful death but also for standing in 
front of the throne of God.” ibid. pp. 324-325.
15 Grigol p e r a d z e, ieriqonis vardebi,  wminda miwasa da siriaSi mogzaurobis dRiu-
rebi 5 ivlisi -28 seqtemberi,  1936 weli (The Roses of Jericho: Diary of a Journey through the 
Holy Landand Syria, 5 July 28 september, 1936), tbilisi  2016, p. 38.
16 Ibid, p. 36.
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contemplate, sing hymns, pray… i spent two such marvelous 
nights there and i have always recollected them with a sense of 
longing”.17

 When Grigol talks about Georgian tradition of monastic life, he in-
dicates that it’s privatized nature is mission in society, as well as work 
for literature and culture18. therefore peradze truly is a real successor 
of Georgian ecclesiastical tradition, though this tradition doesn’t mean 
academia lacking spirituality, rather it depends on intimate spiritual 
experience of a monk: 

 “A monk is never miserable, provided that he has joined the 
monastery consciously or by vocation. On the contrary, he is hap-
py because he strives for an internal harmony”.19

 it is clear that the sources we have from peradze are not some kind of 
systematic teachings on Christian mysticism, but they are magnificent 
and exciting and so close to us – the Georgian clerics who serve abro-
ad…
 Apparently this experience of ours before his witness looks like the 
experience which st. Grigol expressed while his visit to bethany, where 
Jesus visited his friends, family of two sisters and brother: 

 “We know so little about this relationship; still the Gospel 
writings about it give us so much! every word in them is so nice, 
so dear, so moving and comforting”.20

17 Ibid, pp. 128-129.
18 “in Georgia monasticism took as big part as none of eastern countries in development of the coun-
try. the history of monastic life in Georgia equals to the history of mission because monks present the 
preachers of gospel. the history of monastic life means the history of culture, non-religious literature 
and church at the same time”, Grigol p e r a d z e, Die Ausbildungszeit unseres georgischen Theologen 
in Deutschland, in Der Orient 8 (1926), pp. 80-93, Cemi swavla ganaTlebis wlebi germaniaSi, 
in Collected Works, Vol. ii, pp. 43-49.
19 Grigol p e r a d z e , The Roses of Jericho, p. 128.
20 Ibid, p. 69.
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G U r A m  l O r t K i pA n i d Z e  ( 1 9 3 8 - 2 0 1 9 ) 

 prof. Guram lortkipanidze – Corresponding member of the Georgian natio-
nal Academy of sciences, renowned representative of the Georgian archaeologi-
sts, author of multiple scientific articles and monographs, tutor of many genera-
tions of the archaeologists and head of bitchvinta expedition has passed away. 
 Guram lortkipanidze was born on september 14, 1938 to Olgha Vakhtan-
gishvili and Ambrosi lortkipanidze (assistant of military minister of indepen-
dent Georgia Grigol lortkipanidze). he studied in batumi № 1 secondary scho-
ol, which was distinguished with highly qualified pedagogic staff and spirit of  
respect for national traditions. 
 After the move of his family to tbilisi, lortkipanidze finished the public 
school 68, and continued his studies at tbilisi state University, from where ta-
lented and motivated students were sent for further studies to moscow lomono-
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sov University. After winning in a competition he was admitted to the depart-
ment of Archaeology at the faculty of history. 
 After finishing mikhail lomonosov moscow University in 1961, Guram 
lortkipanidze was nominated as the competitor of the Georgian Academy of 
sciences by the appointment of Acad. n. berdzenishvili and prof. n. sturua. 
he was appointed the junior scientific worker of the Archeology department of 
Javakhishvili institute of history non competitively, where he worked between 
1961-1968. 
 in 1965, under the guidance of prof. V.d. blavatski he defen-
ded Ph.D. Thesis Colchis II-I cc. B.C. in 1970 Guram lortkipanidze’s  
first monograph К истории древней Колхиды, dedicated to the memo-
ry of the first woman archaeologist nino Khoshtaria. the study analyzed the  
latest discoveries of Vani archaeological expedition. in 1978, the publishing ho-
use science, published his doctoral dissertation thesis  Колхида в VI-IIвв. до н.э., 
which was awarded the prize of the Academy of sciences.
 in 1968-1977 Guram lortkipanidze becomes a senior member of the ivane Ja-
vakhishvili institute of history of the Georgian Academy of science, in 1977-1978 
he is the professor of history of tbilisi state University, and the professor of Ar-
chaeology at the department of tbilisi state University in 1979-1981. From 1974 
Guram lortkipanidze, upon the recommendation of the A. Apakidze is appointed 
the head of the bitchvinta expedition.
 the archaeological expedition with the involvement of: m. trapsh,  
i. tsitsishvili, O. lortkipanidze, t. mikeladze, r. ramishvili, K. pitskhelauri,  
O. Gambashidze, r. phuturidze and others. it is noteworthy that Andria Apa-
kidze entrusted this highly important archaeological monument of the ancient 
period to Guram lortkipanidze – having become an experienced archaeologist 
and researcher by the time. With the efforts of Guram lortkipanidze tbilisi sta-
te University training base was built in bichvinta, where several generations  
of University students of archaeology acquired expertise.
 it is noteworthy that along with the Georgian and Abkhazian students in the 
Archaeological expedition of bichvinta, where the atmosphere used to be al-
ways creative, friendly and warm, field archaeological practices were also under-
taken by the German students under the guidance of Annegret plontke luening 
from the University of Jena. the result of the scientific researches carried out at 
bitchvinta Archaeological expedition is Guram lortkipanidze’s monograph Site 
of ancient settlement at Pitsunda (Pitiunt in the system of the Caucasian Limes), 
which studies and sheds new light on the oldest Christian Centre of Abkhazia, 
roman Castellum and its Canabe, history of public settlement. Over 500 excava-
ted tombs have been analyzed in the area adjacent to the town (the nine types of 
tombs are confirmed on the territory of bichvinta), which attracted the attention 
of the wide circle of archaeologists.
 Guram lortkipanidze was a dean of the Faculty of Qualification and retra-
ining of tbilisi state University high school teachers in 1985-2005. With his 
efforts the Chair of Georgia’s Cultural history was founded at the faculty of hi-
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story of ivane Javakhishvili tbilisi state University in 1985, which was further 
expanded and renamed as the department of the history of Georgian Culture 
and theory. this led to the study of historical culturology in Georgia. scientific 
studies were conducted intensively at the department.
 `An impressive number of candidate and doctoral thesis have been de-
fended and the two manuals prepared: History of Georgian Culture with the 
authorship of Guram lortkipanidze and Nino Chikovani. the above-men-
tioned manual was awarded the University Award in 1995 and along with the 
young staff and the students of the chair, under the guidance of Guram lort-
kipanidze, the book Culturology was issued by the tsU press, tbilisi 2003. 
 Guram lortkipanidze was the member of the Archaeological Commission 
at the ministry of Culture and monuments protection of Georgia, head of tbili-
si state University israeli Center (since 2008). he was often invited to various 
universities to deliver lectures. in 1987-1988 he was invited to the Faculty of hi-
story at the University of los Angeles, and in 1990 to the Faculty of philosophy 
of the state University in slovakia, where he delivered lectures in archeology of 
antiquity. he actively participated in both Georgian and international conferen-
ces and symposia.
 he presented papers in the Us, Czech republic, Germany, england, slova-
kia, turkmenistan, russia and Ukraine. in 2002-2004 he was the rector of tbi-
lisi state University of international information, Justice and Cultural relations, 
Since 2006 Full Professor of humanitarian Faculty of ivane Javakhishvili tbilisi 
state University, in recent years, emeritus professor of ivane Javakhishvili tbi-
lisi state University.  he delivered lectures on Antique and Biblical Archeology 
at tbilisi state University and the history of Georgian culture in st. Andrew the 
First Called patriarchate University. 
 it is noteworthy that Guram lortkipanidze introduced a new discipline -  
Biblical Archeology at tbilisi state University humanitarian faculty, which is 
read not only at ivane Javakhishvili tbilisi state University, but in the theolo-
gical Academy of tbilisi. the first guide was published in Biblical Archeology,  
(co-authored by m. mshvildadze), dedicated to ilia ii, Catholicos-patriarch of 
All Georgia.
 Guram lortkipanidze’s scientific-pedagogical potential, as we can see, is broad 
and multifaceted. neither had he forgotten the most important part of our society - 
teenagers and created a curriculum in cultureology - Cultural Study in three parts 
(Old East, Greece, Rome) (co-authored by G. Geradze), tbilisi state University. 
 prof. Guram lortkipanidze has published 14 monographs and more than 220 
scientific articles in Georgia and abroad. he is the author of  9 textbooks and 
methodical literature. he was the editor of several monographs and a member of 
the periodical publication board. 
 in 2009 he was elected member of Corresponding member of the Georgian 
national Academy of sciences for his contributions to Georgian science. he was 
the chairman of the Commission on science and technology at the presidium of 
the Georgian national Academy of sciences.
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 On October 4, 2018 jubilee evening dedicated to the 80th anniversary of prof. 
Guram lortkipanidze was held at ivane Javakhishvili tbilisi state University, 
where the rector of ivane Javakhishvili tbilisi state University awarded Guram 
lortkipanidze the University medal for the outstanding contribution to the Geor-
gian science. Ambassador extraordinary and plenipotentiary of israel to Georgia 
awarded him with the honorary diploma for the contribution made to the friend-
ship of Jewish and Georgian people. the documentary film Salvaged Name de-
dicated to the life and work of professor Guram lortkipanidze was shown at 
the jubilee event. presentation of the book dedicated to the 80th anniversary of 
professor Guram lortkipanidze and the exhibition All about the famous archa-
eologist were held.
 Guram lortkipanidze had received several state prizes and titles of honour: 
Order of Honour of Georgia; Ekvtime Takaishvili Medal; Ivane Javakhishvi-
li Medal of Honour; Mikhail Lermontov Medal; Letter of honour from ilia ii,  
Catholicos-patriarch of All Georgia.
 the merit of prof. Guram lortkipanidze to Georgian science is great. his 
scientific works are important for Georgian and not only Georgian archaeolo-
gists. A tireless researcher was always in search of new discoveries, being  
a great innovator, besides being just a noble man, who for many years taught for 
the studies of Georgian history and culture in ivane Javakhishvili tbilisi state 
University, where he had always been respected and cherished by the colleagues 
and students.

Marika Mshvildadze 
Tbilisi 
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