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Abstrakt: Wiera Occheli, SPO�ECZNE I KULTURALNE STOSUNKI POLSKI I GRUZJI W XV–
XVIII W. „PORÓWNANIA” 6, 2009, Vol. VI, ss. 239–243, ISSN 1733-165X. Artyku� przedstawia 
zwi�z�� histori� kontaktów gruzi�sko-polskich od wieku XV do XIX, na tle kontaktów Gruzji  
z Europ�, z podkre�leniem roli literatury podró�niczej oraz relacji politycznych. Polska i Gruzja 
od wieku XV bra�y udzia� w koalicjach politycznych oraz wojskowych skierowanych przeciwko 
islamskiej Turcji zagra�aj�cej obu pa�stwom w XV–XVIII wiekach. Autorka podkre�la znaczenie 
kontaktów handlowych oraz kulturalnych. W polskiej literaturze podró�niczej wa�ne dla po-
znania Gruzji s� relacje ksi�cia M. Radziwi��a-Sierotki. W poezji gruzi�skiej wieku XVIII odno-
towuje si� wp�yw literatury s�owia�skiej, zw�aszcza na twórczo�	 Mamuka Barataszwili i Dawi-
da Guramiszwili. 

Abstract: Vera Otskheli, SOCIAL AND CULTURAL RELATIONSHIPS BETWEEN POLAND 
AND GEORGIA IN XV–XVIIIth c. „PORÓWNANIA” 6, 2009, Vol. VI, pp. 239–243, ISSN  
1733-165X. The article presents a concise history of Georgian-Polish relationships from XV to XIX 
century in the context of the relationship between Georgia and Europe underscoring the role of 
travel literature and political accounts. Since XV century Poland and Georgia took part in politi-
cal and military coalitions against Muslim Turkey which threatened both countries during XV–
XVIII centuries. The author underscores the importance of trade and cultural relationships. 
Prince M. Radziwi��-Sierotka’s accounts in Polish travel literature are important for getting to 
know Georgia. The influence of Slavic literature is noted in Georgian poetry in XVIII century, 
especially the works of Mamuk Barataszwili and David Guramiszwili. 

Pierwsze wzmianki o kontaktach mi�dzy Polsk� i Gruzj� napotykamy ju� w wieku 
XV. Po upadku Konstantynopola w roku 1453 Europa stan��a wobec gro
by inwazji ze 
strony Imperium Osma�skiego. Jak dla wielu pa�stw europejskich, tak dla Polski  
________________ 
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i Gruzji Imperium Osma�skie stanowi�o wielkie niebezpiecze�stwo. W tej sytuacji 
pa�stwa europejskie, chc�c przeciwstawi	 si� agresji tureckiej, stan��y przed koniecz-
no�ci� zjednoczenia si� wojennych. Wag� antytureckiej koalicji u�wiadamiaj� liczne 
wtedy misje dyplomatyczne. W tamtych w�a�nie czasach i okoliczno�ciach pojawiaj� 
si� pierwsze pisemne wzmianki o politycznych stosunkach mi�dzy Polakami i Gruzi-
nami. 

Jak pisze gruzi�ski historyk Eldar Mamistwaliszwili, cytuj�c niemieckiego badacza 
M. Jorda, w roku 1471 ambasadorowie polskiego króla Kazimierza IV, gruzi�skiego 
cara Konstantyna i w�gierskiego króla Matyasza spotkali si� w Senacie Republiki We-
neckiej, �eby zdecydowa	 o uczestnictwie w koalicji antyosma�skiej. W tym samym 
roku pe�nomocni przedstawiciele Gruzji i Szacha Ira�skiego Uzun-Hassana doprowa-
dzili do zawarcia tajnych uk�adów w tej samej materii z Kazimierzem IV2. 

W roku 1472 Szach Uzun-Hassan rozpocz�� dzia�alno�	 wojskow� przeciw Impe-
rium Osma�skiemu. Nie otrzymuj�c obiecanej przez sojuszników pomocy, Szach zo-
sta� zmuszony wys�a	 do Europy zaufanego cz�owieka, którym by� ambasador Katari-
no Dzeno. Dzeno zatrzyma� si� po drodze w Gruzji, gdzie prowadzi� uk�ady  
z zarz�dc� Samcche-Dziawacheti – Atabagiem Kwarkware. Wiadomo, �e razem z nim 
byli wówczas ambasadorowie polski i w�gierski3. 

W XVI i XVII w. polsko-gruzi�skie zwi�zki rozwijaj� si� pod znakiem handlu. Pol-
ska w tym okresie znacznie rozszerzy�a stosunki handlowe z obcymi krajami. Han-
dlowano ówcze�nie z Francj�, Angli�, Hiszpani� i innymi pa�stwami europejskimi. 
Uwag� Polski przyci�ga� te� Iran – bogaty kraj z licznymi, a rzadkimi zasobami. Naj-
wi�ksze zainteresowanie budzi� w Polsce ira�ski jedwab, ciesz�cy si� równie� du�ym 
popytem w Europie. Droga na Wschód, to znaczy równie� do Iranu, prowadzi�a przez 
Gruzj�. W taki sposób Gruzja znalaz�a si� na skrzy�owaniu dróg handlowych z wielu 
pa�stw europejskich, w tej liczbie i z Polski. Gruzja prowadzi�a równie� o�ywiony 
handel z wieloma pa�stwami, o czym mamy nawet pisemne przekazy. Znany hisz-
pa�ski podró�nik Pietro Della-Valle w raporcie do Papie�a z 1627 roku podkre�la, �e: 
„…ksi�stwa gruzi�skie, tzw. Imeretia, Odiszi i Guria… prowadz� o�ywiony handel 
jedwabiem i innymi towarami z Konstantynopolem i ca�� Grecj�…”4. Gruzja prowa-
dzi�a te� handel woskiem, futrami (lisy, tygrysy) i przyprawami korzennymi. Je�eli 
jednym z podstawowych przedmiotów gruzi�skiego eksportu by� jedwab, o czym 
pisze hiszpa�ski podró�nik, mo�na przyj�	, �e stanowi� on równie� obiekt polskiego 
importu, poniewa� Polska w tamtych czasach by�a jednym z najwi�kszych europej-
skich rynków zbytu jedwabiu. 

Mamy �wiadectwa o tym, �e królowie polscy pozostawali w przyjaznych osobi-
stych stosunkach z w�adcami gruzi�skimi. O tym, �e Gruzja utrzymywa�a czynne sto-
________________ 

2 E. Mamistwaliszwili, Sakartwelo antiosmanur kaolicyaszy. „Macne” 1971, nr 3, s. 78. 
3 �. Lajoš, Put’ Katarino Dzeno – posla Uzun-Gassana – �erez Gruziju v Vengriju. „Literaturnaja Gru-

zija” 1969, cz. 11, s. 129–135.  
4 I. Cincaze, Meslebi polonetisa da sagartvelos urtiertobis istoriidan. Tibilisi 1996, s. 40. 
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sunki z Polsk� i Litw� i �e stosunki te w wieku XVI i w pierwszej po�owie wieku XVII 
by�y silne, �wiadczy notatka ju� cytowanego Pietra Della-Valle „…Sam król polski  
z tymi gruzi�skimi ksi���tami (Gurieli I Dadiani) � pisze w�oski podró�nik � pod-
trzymuje przyja
� i wymian� listów. Z jednego królestwa do drugiego cz�sto chodz� 
statki handlowe!”5. 

Czynna wymiana handlowa mi�dzy Gruzj� i Polsk� zwi�ksza�a zainteresowanie 
tym krajem ze strony Europy. Do Gruzji i jego g�ównego miasta Tbilisi zacz��y zje�-
d�a	 ró�ne delegacj�: misje katolickie, przedstawicielstwa polityczne, wojskowe i inne. 
Ka�da z tych ekspedycji mia�a swoje cele. „Europejscy podró�nicy � pisze M. Polewk-
tow, historyk, badacz Kaukazu, maj�c na my�li wiek XVII i XVIII � przyje�d�aj� teraz 
na Kaukaz nieprzypadkowo i rozmawiaj� o nim nie mimochodem… Wszyscy wype�-
niaj� teraz okre�lone socjalno-polityczne zadania… Ich podró�e zwi�zane by�y z tym, 
co zwi�ksza�o zainteresowanie Europy Kaukazem”6. 

Równie� Gruzja d��y�a do zbli�enia z pa�stwami europejskimi. �wiadczy o tym, 
na przyk�ad, misja dyplomatyczna pisarza i urz�dnika pa�stwowego Sulchan-Saby 
Orbelianiego na dwór króla francuskiego Ludwika XIV i Papie�a Klemensa XI7. 

Odwiedzanie Gruzji przez przedstawicieli ró�nych profesji i narodowo�ci pozo-
stawi�o równie� �lady w literaturze. W tym okresie opublikowano liczne wiadomo�ci  
o Gruzji we W�oszech, Francji, Niemczech, Szwecji, na W�grzech. Nosz� one g�ównie 
charakter pami�tnikarski. W XVI wieku pojawi�o si� w Polsce pierwsze ksi��kowe 
wspomnienie o Gruzji pióra Martina Broniewskiego (zm. 1593). W latach 70. XVI wie-
ku Broniewskiego wielokrotnie kierowano, jako ambasadora, do Chanatu Krymskiego. 
Swoje wspomnienia spisa� on w utworze Tartariae descripcio… cumtabula geographica 
eiusdem Chersonesus Tauricae, wydrukowanym w 1595 roku, gdzie pisze równie�  
o Gruzji8. W roku 1644 w Pary
u zosta�a wydrukowana ksi��ka Jana z Zukki Relation 
et des Tartares… des Mingreliens et Georgiens, w której tak�e pada�y wzmianki o Gruzji9. 

W wieku XVIII o Gruzji pisz� misjonarz Tadeusz Kruszy�ski (Tragica vertentis belli 
Persici historia per repetitas clades ab anno 1711 an annium 1728...)10 i orientalista W�odzi-
mierz Broniewski, którzy zwiedzili Kaukaz11. 

Wymienione utwory nie by�y, niestety, szerzej dost�pne, a tym samym pozosta�y 
nieznane w Gruzji. Pierwszym polskim utworem, w którym pisano o pomnikach gru-
zi�skiej kultury i który poznano w Gruzji by�a, przet�umaczona na j�zyk gruzi�ski  
w 1791 roku, relacja Podró� do Ziemi �wi�tej i Egiptu Miko�aja Radziwi��a-Sierotki (1549–
1616), ksi�cia litewskiego, który w latach 1582–1584 odby� pielgrzymk� do Jerozolimy  
________________ 

5 Ibidem, s. 42. 
6 .�. Polevktov, Evropejskije putiešestvenniki XIII–XVIII ww. po Kavkazie. Tyflis 1935, s. 10–11. 
7 B.Al. Sulchan-Saba Orbeliani, Cchowreba da szemokmedeba. Tbilisi 1958, s. 8–14. 
8 Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. T. 2, Warszawa 1964, s. 46–47. B.Al. Sulchan-Saba 

Orbeliani, Cchowreba da szemokmedeba. Tbilisi 1958, s. 8–14. 
9 J. Rejchman, Kaukaz, Polska i Polacy w cywilizacji �wiata. Warszawa 1939, s. 266. 

10 Zob: M. Inglot, Polacy, pisz�cy na Kaukazie w pierwszej po�owie XIX wieku. „Pami�tnik Literacki” 
1957, z. 2. s. 539.  

11 V. Bronievskij, Novejšaja geografi	eskaja i istori	eskaja izvestija o Kavkazie. Moskwa 1823. 
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i Egiptu. T�umaczenie zosta�o dokonane z j�zyka rosyjskiego (wersja rosyjska pojawi�a 
si� w roku 1787) przez Gajoza Rektora, osobisto�ci szeroko znanej w gruzi�skiej histo-
rii XVIII wieku. By� on duchownym, pisarzem, misjonarzem, dyplomat� i t�umaczem. 
Gajoz Rektor t�umaczy� z j�zyka francuskiego i rosyjskiego. Spod jego pióra wysz�y 
liczne przek�ady utworów teologicznych. 

Prze�o�enie Podró�y do Ziemi �wi�tej i Egiptu na j�zyk gruzi�ski posiada du�e zna-
czenie dla bada� nad histori� gruzi�skich klasztorów w Syrii i Palestynie. Radziwi�� 
bowiem zwiedzi� gruzi�ski klasztor na Górze Czarnej w Syrii i klasztor „Džwari”  
w Jerozolimie, którego opisu dokona� ze szczególn� uwag�. Rozmawia� w „Džwari”  
z gruzi�skimi zakonnikami, siedzia� z nimi przy jednym stole i, jak pisa� nast�pnie, by� 
przyjemnie zaskoczony ich go�cinno�ci� i surowo�ci� w prowadzeniu nabo�e�stw12. 

Jednak Gajoz Rektor nie by� pierwszym gruzi�skim t�umaczem literatury polskiej. 
W latach 20. (1716–1724) XVIII stulecia z j�zyka rosyjskiego na j�zyk gruzi�ski prze�o-
�ono Apoftegmaty polskiego pochodzenia. Ten zbiór, którego autora w gruzi�skich 
r�kopisach nazywano Sokratesem, cieszy� si� w Gruzji du�ym powodzeniem. Istnieje 
kilka wariantów gruzi�skiego t�umaczenia Apoftegmatów. Pierwszy, pe�ny, zosta� wy-
konany przez Erasta Turkistaniszwili, jednego z najlepszych t�umaczy swoich czasów; 
drugi, zmniejszony, równie� zosta� wykonany przez Erasta Turkistaniszwili na pro�b� 
gruzi�skiego cara Wachtanga VI; trzeci, zosta� opracowywany przez cara Wachtanga, 
czwarty za�, pod nazw� M�dro�
 podwy�szaj�ca zosta� prze�o�ony wierszem równie� 
przez cara Wachtanga VI. 

Badacze przypuszczaj�, �e podstaw� rosyjskiego t�umaczenia Apoftegmatów, b�d�-
cego 
ród�em gruzi�skich wersji, jest zbiór, u�o�ony przez Beniasza Budnego i Stani-
s�awa Witkowskiego, polskich pisarzy, uczniów Miko�aja Reja13. 

W pierwszej po�owie wieku XVIII pisarze gruzi�scy odczuwaj� wp�yw s�owia�-
skiej twórczo�ci ludowej. W liryce gruzi�skiej ukazuj� si� rosyjskie postacie ludowe, 
tworz� si� wiersze wed�ug motywów rosyjskich, ukrai�skich i polskich pie�ni ludo-
wych. W zwi�zku z tym szczególnej uwagi zas�uguj� poeci – Mamuka Barataszwili  
i Dawid Guramiszwili. 

Mamuk Barataszwili (I po�. wieku XVIII ) – twórca poetyki normatywnej, to znaczy 
podr�cznika sztuki wierszowania, autor licznych patriotycznych i mi�osnych wierszy, 
by� zbli�ony do cara Wachtanga VI. „Przy badaniu twórczo�ci M. Barataszwilego – 
podkre�la G. Mikadze, historyk literatury gruzi�skiej � staje si� jasne, �e niektóre jego 
wiersze napisane s� pod wp�ywem rosyjsko-ukrai�sko-polskich pie�ni ludowych,  
o czym �wiadcz� nawet nazwy jego wierszy: Ruski g�os, Czerniaczko, Polski g�os14. 

Wp�yw s�owia�skiej twórczo�ci ludowej zauwa�ony jest i w poezji Dawida Gura-
miszwilego (1705–1792), poety szeroko znanego nie tylko w Gruzji, lecz i poza jej gra-
nicami. W wierszach Guramiszwilego odzwierciedlone s� motywy ukrai�skiego i pol-
________________ 

12 T. Ruchadze, Rusul-kartuli literaturuli urtiertobis istoriidan. Tbilisi, 1959. 
13 Ibidem, s. 256–257. 
14 G. Mikadze, Mamuka Barataszwili. Tbilisi, 1958, s. 8–14. 
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skiego folkloru15. Mamy te� podstaw� przypuszcza	, �e w jego poemacie Spór cz�owieka 
ze �mierci�, wchodz�cego w zbiór Dawitiani, mo�na znale
	 paralele z szeroko znanym 
polskim r�kopisem z XV wieku, t�umaczonym na j�zyk rosyjski w wieku XVII, Rozmo-
wa mistrza Polikarpa ze �mierci�. Wyja�nienie tej kwestii czeka na swojego badacza. 

Na zako�czenie musimy podkre�li	, �e wi�kszo�	 dokumentów, dotycz�cych tego 
okresu, zagin��a w zam�cie licznych wojen, prowadzonych zarówno na terytorium 
Polski, jak i na obszarze Gruzji. Tym samym przedstawione tutaj dane mog� ulec jesz-
cze zmianie. Niezale�nie od tego mo�emy powiedzie	, �e stosunki Polski i Gruzji mia-
�y historycznie wielostronny charakter: w wieku XV i pierwszej po�owie wieku XVI 
zbli�a�a nasze kraje polityka; druga po�owa wieku XVI i wiek XVII to okres, odzna-
czony stosunkami handlowymi i, wreszcie, wiek XVIII w historii polsko-gruzi�skich 
zwi�zków spo�ecznych znany jest jak okres zbli�enia kulturalnego. 

________________ 

15 M. Cikowani, Dawid Guramiszwili da chalchuri poezja. „Mnatobi”1942, nr 7/8, s. 214. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


