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Stulecie obecno ci polskich archeologów w Gruzji

Nawet w ród archeologów w naszym kraju ma o kto wie, e ponad sto lat temu na Zakaukaziu prowadzili 
wykopaliska Polacy. Pó niejsze odkrycia i bogate w fakty yciorysy tych pionierów przys oni y osi gni cia 
z okresu m odo ci. Pierwszym z naszych rodaków, który bra  udzia  w wykopaliskach w tym regionie by  Leon 
Koz owski. Dotar  on na Kaukaz jako uczestnik ekspedycji Profesora R.R. Schmidta z Tybingi. Samodzielne 
badania, jako pracownik muzeum w Tbilisi (wówczas Ti  is), prowadzi  natomiast Stefan Krukowski. W latach 
1916-1917 kopa  on na kilku stanowisk jaskiniowych, w tym najbardziej znanym Gwardzi as K de.
Przez dziesi ciolecia sowieckiej dominacji polscy badacze nie byli obecni na wykopaliskach w Gruzji. Nie zmieni o 
si  to równie  od razu po uzyskaniu niepodleg o ci przez ten kraj, tj. 25 lat temu. Do powrotu za Kaukaz 
przyczyni a si  po rednio utrata dost pu do stanowisk badanych w takich krajach jak Syria, Libia, Ukraina (Krym). 
W 2012 roku po raz pierwszy archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego rozpocz li badania w forcie rzymskim 
Apsaros (dzi  miejscowo  Gonio, na po udnie od Batumi) oraz na cmentarzysku z epoki br zu w Beshtasheni 
(region Trialeti, na po udniowym-wschodzie Gruzji). Na pierwszym z tych stanowisk polsko-gruzi ska ekspedycja 
pracuje nadal odkrywaj c pozosta o ci a ni zbudowanej przez rzymski garnizon. W kolejnych latach podj te 
zosta y badania w Dzalisi (na pó nocny-wschód od Mtscheta), gdzie przedmiotem przysz ych wykopalisk ma by  
miasto i rezydencja królów Iberii z pierwszych wieków naszej ery. W sezonie 2017 pierwsza opata zosta a wbita 
w ziemi  w centrum wspó czesnego Kutaisi, to jedna ze stolic staro ytnej Kolchidy. Jej pocz tki si gaj  epoki 
br zu i s  wi zane z postaci  legendarnego króla Ajetesa, do którego po z ote runo przybyli Argonauci.
W ostatnich latach realizowane by y tak e inne projekty, które na razie nie maj  kontynuacji. By  to m.in. rekonesans 
podwodny w wodach Morza Czarnego ko o twierdzy Petra Justiniana, a tak e skanowanie ruin bazyliki Nekresi 
z V w n.e. (Chabukauri w Kachetii). 
Inicjatorami wszystkich wymienionych prac badawczych s  archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego zwi zani 
z Instytutem Archeologii oraz Centrum Archeologii ródziemnomorskiej. Ich zaanga owanie i wyt ona praca 
sprawi y, e Uniwersytet Warszawski wyrasta na jednego z europejskich liderów bada  nad przesz o ci  Gruzji.

dr hab. Rados aw Karasiewicz-Szczypiorski
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
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Profesor Stefan Krukowski (  g. 1) jest uznawany 
za prekursora polskich bada  nad paleolitem. I cho  
dzia alno  Jego nie mie ci a si  w schema tach typowej 
kariery naukowej, cho  wrodzony temperament dopro-
wadza  Profesora niejeden raz do kon  ikto wych sytu-
acji w ró nych momentach, Jego wk ad w poznanie 
najstarszych dziejów cz owieka na ziemiach polskich 
ma znaczenie fundamentalne i nadaje kierunek dalsze-
mu rozwoju bada 1.

Agata Trzop-Szczypiorska

Warszawa

Profesor Stefan Wincenty Krukowski – pionier badań 

nad paleolitem Zakaukazia

Profesor by  ostatnim z najstarszego pokolenia ar-
cheologów polskich, postaci  barwn , niezwyk  i jed-
nocze nie kontrowersyjn . Znany nie tylko w Polsce, 
ale tak e poza jej granicami. Cz owiek nieprzeci tny, 
zawsze wyzwala  wiele emocji i wp ywa  na kszta to-
wanie ró norodnych opinii na swój temat. Niew tpli-
wie nale a  do w skiego grona badaczy oryginalnych, 
rzadko spotykanych, nadaj cych swoisty koloryt cza-
som, w których przysz o im y 2. Wie  gminna niesie, 
i  Krukowski by  samoukiem z wyboru, niczego nigdy 
nie studiowa  i studiowa  nie chcia , wr cz studiami 
gardzi  i sam sobie by  nauczycielem. Wszystko to jest 
pi kn  legend  bardzo przylegaj c  do oryginalnej po-
staci wielkiego prehistoryka, ale tylko legend 3.

Badania archeologiczne w Gruzji Krukowski pro-
wadzi  w pocz tkach swojej dzia alno ci naukowej. 
By y to jego pierwsze samodzielne wykopaliska. Jednak 
niew tpliwie wywar y ogromny wp yw na Jego dalsze 
zainteresowania naukowe i prace nad paleolitem. Za-
cznijmy jednak od pocz tku… Krukowski urodzi  si  
22 stycznia 1890 r. w Mszczonowie. Nie wiadomo czy 
rodzina Krukowskich mia a pochodzenie szlacheckie, 
ale jest to prawdopodobne. W 1895 r. rodzina prze-
prowadza si  do Warszawy. Tam m ody Stefan ko -
czy szko  powszechn  i rozpoczyna nauk  w II Pro-
gimnazjum Rosyjskim. Ze wzgl dów ekonomicznych 
ko czy edukacj  na „ma ej maturze”. Ju  od 1905 r., 
w wieku 15 lat, ci ko pracuje by wesprze  rodzin . 
Udziela m.in. korepetycji i jest urz dnikiem. Ju  wtedy 

Fig. 1. Profesor Stefan Krukowski 

(za: Kozłowski 2007).

1  Poczet archeologów polskich: Stefan Krukowski, „Z otch ani wieków” 36 (2), 1970, s. 182-185.
2  H. Wi ckowska, Wspomnienie o Profesorze Stefanie Krukowskim, [w:] Prof. Stefan Krukowski (1890-1982). Dzia alno  archeologiczna i jej 

znaczenie dla nauki polskiej, red. J. Lech, J. Partyka, Ojców 1992, s. 29-40.
3  S. K. Koz owski, Stefan Krukowski: narodziny giganta, Warszawa 2007, s. 26.
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piel gnuje swoj  pasj  – archeologi . W 1905 r. ucz szcza 
na wyk ady Towarzystwa Kursów Naukowych. W 1906 r. 
zainspirowany ksi k  Zygmunta Glogera „Dolinami 
rzek”4 odkrywa swoje pierwsze stanowisko wydmowe 
w miejscowo ci Graba ko o B onia. 

W 1907 r. Erazm Majewski, ówczesny redaktor 
„ wiatowita”, twórca w asnego Muzeum Archeolo-
gicznego, przyjmuje Krukowskiego do grona swoich 
wspó pracowników5. Stefan Krukowski razem z Le-
onem Koz owskim, przysz ym premierem RP, a potem 
równie  Leonem Sawickim, powojennym dyrektorem 
Pa stwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, 
stanowi  grup  m odych ludzi, w przysz o ci badaczy 
epoki kamienia, którzy poprzez badania powierzchnio-
we i wykopaliskowe maj  wzbogaca  zbiory Muzeum. 
Pomagaj  Mistrzowi gromadzi  zabytki, ale zaczynaj  
te  w asne badania i pisz  pierwsze artyku y. 

Majewski ceni  Krukowskiego, na pocz tku po-
wierzy  mu czynno ci techniczne oraz prowadzenie 
bada  cmentarzysk z epoki elaza. Nast pnie w la-
tach 1908–1913 nasz bohater intensywnie doskonali 
warsztat archeologa i badacza: zbiera krzemienie, bada 
wydmy w powiatach pi czowskim, staszowskim, gró-
jeckim, warszawskim i mi skim, prowadzi wykopali-
ska, pracuje w Muzeum, jest sekretarzem „ wiatowi-
ta”, prowadzi eksploracje powierzchniowe stanowisk 
otwartych, opracowuje scenariusze wystaw archeolo-
gicznych i przewodnik po Muzeum. Mimo tylu zada  
ma jeszcze czas na prac  kameraln  – studiuje bowiem 
teksty i materia  dotycz cy krzemieni ze zbiorów w a-
snych i innych badaczy, zbiera materia y do przysz ego 
s ownika prehistorycznego, zajmuje si  problemami 
technologii i typologii  krzemieniarskiej. Intensywne 

studiuje te  literatur  fachow , uzupe nia równie  wie-
dz  ogóln  oraz znajomo   lozo  i.

Rok 1914 przynosi m odemu Krukowskiemu na-
grod  w postaci p atnej asystentury u profesora Ka-
zimierza Sto yhwy w jego Pracowni Antropologicznej 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. S  to nie-
wielkie pieni dze, ale jest to nobilitacja daj ca Kru-
kowskiemu mo liwo  rezygnacji z wszelkich innych 
niezwi zanych z archeologia zaj  zarobkowych, na ko-
rzy  po wi cenia si  wy cznie zagadnieniom epoki 
kamienia. W tym czasie realizuje temat badawczy „Ob-
raz mikrolitu neolitycznego w Polsce”. Intensy  kuje 
badania wydmowe. Równolegle pracuje nad tematami: 
„Okre lanie i klasy  kacja wyrobów krzemiennych”, 
„Klasy  kacja narz dzi krzemiennych” badaj c jaskinie 
Pasma Krakowsko-Wielu skiego. Wtedy te  stworzy  
rozpraw  z zakresu studiów nad narz dziami kamien-
nymi pt. No e tokarskie wspó czesne i rylce przedhistoryczne6. 
Praca ta sta a si  jedn  z najwa niejszych w dziejach 
studiów nad narz dziami krzemiennymi. Krukowski 
ukierunkowuje si  na w asne badania prehistoryczne. 
Dotychczasowe systemy i ustalenia nie odpowiadaj  Mu, 
tworzy wi c w asny system i s ownictwo.

W 1915 r. Krukowski opuszcza Warszaw  i udaje si  
na Wschód, aby oddelegowany przez Pracowni  An-
tropologiczn  TNW rozpocz  badania w Kostienkach 
nad Donem (  g. 2). Nie jest jasne gdzie w przysz o ci 
mia yby znale  si  zbiory kostienkowskie, czy w Mu-
zeum Erazma Majewskiego, czy w Pracowni Antropo-
logicznej, wiadomo jedynie, e mia y tra   do Warsza-
wy. Po I wojnie wiatowej kolekcja ta znalaz a swoje 
miejsce w Miejskim Muzeum w Worone u.

Po zako czeniu prac w Kostienkach Krukowski 

4  Por. Z. Gloger, Dolinami rzek. Opisy podró y wzd u  Niemna, Wis y, Bugu i Biebrzy, Warszawa 1903.
5   J. Wro ska, Pocz tki dzia alno ci naukowej profesora Stefana Krukowskiego, [w:] Prof. Stefan Krukowski (1890-1982)…, s. 44.
6  S. Krukowski, No e tokarskie wspó czesne i rylce przedhistoryczne, „Sprawozdania z posiedze  Towarzystwa Naukowego Warszawskie-

go” 8, 1915, z. 3, s. 65-116.
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udaje si  do Baku. Tak zaczyna si  jego przygoda 
na Kaukazie. Lata 1916-1918 to okres szczególnej pró-
by dla m odego naukowca. Po raz pierwszy niezale ny 
badawczo musi podejmowa  wa ne decyzje w trud-
nych warunkach wojennych i rewolucyjnych. Stefan, 
maj c 25 lat podlega obowi zkowi wojskowemu, 
nie chce jednak czynnie s u y  „batiuszce carowi”. Jed-
nak e ca kowicie od s u by uciec nie mo e. Trudno po-
wiedzie , dzi ki czyjej pomocy udaje mu si  w ramach 
s u by wojskowej tra   w 1916 r. do Ty  isu (Tbilisi) 
w charakterze archeologa! Zostaje oddelegowany tam 
jako o nierz na „front naukowy” przez pu k w którym 
s u y. W Muzeum w Tbilisi tymczasowo pe ni funkcj  
M odszego Kustosza. Za pieni dze pa stwowe, spe -
niaj c obowi zek wobec Rosji, mo e nadal zajmowa  
si  prehistori . Drugi raz podobnie post pi  podczas 

wojny bolszewickiej, w której jako ochotnik-saper zaj-
mowa  si  ochron  zabytków archeologicznych w stre-
 e przyfrontowej.

Jaskinie Kaukazu, w których Krukowski ma za-
miar prowadzi  badania, to teren niemal e dziewiczy. 
Wcze niej, przed wojn , prowadzi  tam badania Ro-
bert Schmidt z Tybingi w towarzystwie swego studenta 
Leona Koz owskiego. Krukowski rozpoczyna badania 
wykopaliskowe w Imeretii, w okolicy Rganii. Sondu-
je kilka jaski  i schronisk, ju  wtedy stosuj c metod  
stratygra  czn . W czerwcu 1916 r. odkrywa i bada sw  
pierwsz  „w asn ” jaskini  Gwardzi as K de. Bada-
nia  nansowane przez Muzeum Kaukaskie w Ty  isie 
(tam obecnie przechowywane s  materia y) Krukow-
ski prowadzi od 1 lipca do 12 sierpnia 1916 r. Skrz t-
nie notowa  wszelkie szczegó y w dzienniku polowym 

Fig. 2. Stefan Krukowski (siedzi pierwszy z prawej ) w czasie prac archeologicznych w Kostienkach w 1915 r. 

(za: Kozłowski 2007).
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(np. „w dniach 12-15 lipca robota stoi bo nie ma robot-
ników”). Sprawozdanie z bada  terenowych w Gwar-
dzi as K de sk ada 8 wrze nia, za  24 pa dziernika 
referuje swe badania kaukaskie w Moskwie ( cznie 2 
kampanie w 1916 r. - trwaj ce w sumie 3,5 miesi ca).

Rok 1917 w Gruzji jest dla Krukowskiego równie  
bardzo pracowity – odkrywa i opisuje liczne jaskinie 
w okolicach wsi Rgani, w niektórych prowadzi bada-
nia wykopaliskowe (Helgulis K de, Saka ja, Didi Bne-
le K de, Taro K de, Czelistami). Zachowa y si  szkice 
pro  li z wi kszo ci wymienionych stanowisk. Najlep-
sze rezultaty bada  uzyskuje jednak w jaskini Gwar-
dzi as K de. Materia  z tego stanowiska reprezentuje 
kultur  imerety sk , kaukask  odmian  Grawetienu. 
Krukowski przygotowuje pe ne opracowanie uzyska-
nego materia u z jaskini, po rosyjsku (126 stron maszy-
nopisu) i po francusku (92 strony maszynopisu). Nigdy 
nie opublikowany tekst w j zyku francuskim znajduje 
si  obecnie w archiwum PMA. Pozosta e przygotowa-
ne do druku teksty artyku ów z tego okresu to: Zabytki 
wieku kamiennego w Muzeum Towarzystwa Gruzi skiego Hi-
storii i Etnologii w Ty  isie, Nieskolko s ow o paleolitie woobsz-
cze i  o kawkazkom paleolitie, Nieco o najstarszych mieszka -
cach dzisiejszej Gruzji.

Podczas pobytu za Kaukazem Krukowski wypraco-
wuje pierwsze podzia y w zakresie morfologii zabyt-
ków krzemiennych, tworzy notatki na temat systemu 
taksonomicznego, które b d  Mu s u y  przez cale 
ycie. Jako pierwszy interesuje si  te  statystyk  jako 

narz dziem przydatnym dla archeologa. Fragment 
w asnej notatki Krukowskiego z dzia alno ci w Gruzji 
z lat 1916-1918: „W Gwad y as-K de odkry em dwa 
nowe typy narz dzi krzemiennych i liczny szereg wiel-
ce interesuj cych zale no ci i zwi zków z zachodniemi 
i po udniowemi stanowiskami paleolitycznymi. Paleolit 

kaukaski zosta  wykryty dopiero w ostatnich latach i moja 
praca pioniersk  by a mi dzy innemi”. 

To w a nie Kostenki i Kaukaz uformowa y uczo-
nego, to w a nie tam dojrza  ostatecznie, by do kraju 
wróci  wiadomy swych celów i mo liwo ci. Po zaj -
ciu Gruzji, Ukrainy i Krymu przez Niemcy, Krukow-
ski musi zako czy  sw  przygod  kaukask . Wraca 
do Warszawy w lipcu 1918 r.

W latach 1918-1928 pe ni  funkcj  Konserwatora 
Zabytków Archeologicznych na Okr g Po udniowo-
-Warszawski, a nast pnie do wybuchu II wojny wia-
towej by  kustoszem w PMA7. W okresie mi dzywo-
jennym dzi ki badaniom m.in. Krukowskiego i Sawic-
kiego rozwin y si  prace nad metodami typologicz-
n  i systematyk  wyrobów krzemiennych oraz nad 
sposobem ich analizy bezpo rednio na stanowiskach 
i w laboratoriach, celem odtworzenia pe nego procesu 
wytwarzania narz dzi. Powsta a te  niezb dna termi-
nologia paleolityczna. W tym okresie Krukowski pro-
wadzi   badania w jaskiniach jury Krakowsko-Cz sto-
chowskiej (Jaskinia Ciemna, Okiennik).  Do ogromnych 
zas ug Krukowskiego nale y m.in. odkrycie i eksplo-
racja kopalni krzemienia Pasiastego w Krzemionkach 
Opatowskich i obj cie jej ochron  konserwatorsk .  

Okres okupacji Krukowski sp dzi  we Lwowie i tam 
równie  prowadzi  badania – w 1940 r. bada  stanowi-
sko azarówka nad Z ot  Lip  (Podole) i paleolityczn  
kopalni  surowca krzemiennego na uroczysku Zbuczi. 
W maju 1944 r. wróci  do Warszawy, któr  znowu mu-
sia  opu ci  po Powstaniu Warszawskim. Okres powo-
jenny, niemal do ko ca lat 50. XX w. to czas w drówek 
po kraju w poszukiwaniu dla siebie nowego miejsca. 
Podejmowa  prac  zarobkow  w ró nych instytucjach 
i w ró nym charakterze. 

W 1956 r. Krukowski uzyska  tytu  profesora 

7  M. Karczewski, Stefan Krukowski - kustosz Pa stwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, „Seminare” 34, 2013, s. 253.
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nadzwyczajnego. Od 1. lipca 1959 r. uda o mu si  uzy-
ska  w asn  jednoosobow  pracowni  Prehistoryczn  
w Instytucie Historii Kultury Materialnej przy Wydzia-
le I Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Niemo -
no  zatrudnienia pracowników pomocniczych unie-
mo liwi a Profesorowi kszta cenie nast pców. Ju  po 
przej ciu na emerytur  utworzy  Zespó  Prehistorii 
przy Muzeum Ziemi PAN, tym razem z etatami, któ-
ry z braku odpowiedniego lokalu dzia a  w magazynie 
PMA w Warszawie.

Krukowski (  g. 3) przez wiele sezonów prowadzi  
badania na stanowisku Rydno (wykopaliska w tym miej-

scu rozpocz  jeszcze przed II wojn  wiatow , a potem 
kontynuowa  a  do swojej mierci w 1980 r.). W ramach 
prac terenowych u boku Profesora przesz o przeszko-
lenie wielu pocz tkuj cych prehistoryków powojen-
nego pokolenia. Równie  z jego inicjatywy w latach 
1958-1963 dzia a a druga, du a ekspedycja w pradoli-
nie mi dzyrzecza Wis y i dolnej Narwi, w rejonie miej-
scowo ci D be i Zegrze. Rezultatem prac terenowych 
i stu diów Krukowskiego nad uzyskanymi zabytkami jest 
szereg publikacji po wi conych proble mowi górnictwa, 
przetwórstwa, trans portu i dystrybucji surow ców krze-
miennych. Jednak e pionierski charakter Jego osi g ni  
i pewna hermetyczno  j zyka naukowego powodowa y 
brak szerszego zainteresowania w ród prehistoryków8. 
Do najpopularniejszych publikacji Krukowskiego nale-

: S. Krukowski,  J. Kostrzewski, R. Jakimowicz, Pre-
historia ziem polskich, Kraków 1939-1948; S. Krukowski, 
Krzemionki Opatowskie, Warszawa 1939; S. Krukowski, 
A. Nowakowski, SKAM 71. Zbiór rozpraw prahistorycznych, 
Warszawa 1976.

Jakim cz owiekiem by  prof. Krukowski? Ze wspo-
mnie  jego studentów wiadomo, e nosi  ubiór prosty 
i zwyk y. Charakteryzowa a go dba o  bez elegancji. 
Elegancja, garnitur i Stefan Krukowski ca kowicie si  
wyklucza y. Posta  wysoka, masywna, z naturaln  bro-
d , pó niej przycinan  jedynie no yczkami, do tego g os 
pot ny, basowy, dono ny, bywa o na polu przypomi-
naj cy czasem ryk lwa. ywio owy, nieraz choleryczny9. 
Od ywia  si  prosto lecz dobrze. Nie pi  nigdy zimnych 
napojów, aby nie nabawi  si  „kataru o dka”. By  ru-
so  lem, czego nigdy nie ukrywa . Uwa a  si  za ateist . 
Mia  w sobie wiele z  geniusza i wiele ze staropolskiego 
warcho a i Sarmaty, pieniacza i nieposkromionego so-
biepana10.

Fig. 3. Profesor Stefan Krukowski 

na dziedzińcu Państwowego Muzeum Archeologicznego 

w Warszawie w 1975 r. 

(za: Kozłowski 2007).

 8  R. Schild, Stefan Krukowski a reclusive eccentric within the archaeological establishment, „Archaeologia Polona” 35-36, 1997-1998, s. 345.
 9  Z. Krzak, Stefan Krukowski jakiego pami tam, [w:] Prof. Stefan Krukowski (1890-1982)…, s. 249.
10  J. B bel, Stefana Wincentego Krukowskiego krzemionkowski bój ostatni, [w:] Prof. Stefan Krukowski (1890-1982)…, s. 260-261.
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Ilona Nowak, Oskar Kubrak, Paulina Stachowicz

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Polsko-gruzińska ekspedycja Gonio-Apsaros. Dzieje fortu rzymskiego 

i najnowsze odkrycia

Fort Apsaros znajduje si  na po udniowo-wschod-
nim wybrze u Morza Czarnego, na pograniczu sta-
ro ytnej Kolchidy i rzymskiej prowincji Kappadocji. 
Umocnienia strzeg ce najdogodniejszej drogi cz cej 
Zakaukazie z Azj  Mniejsz , s u y y kontroli przep y-
wu dóbr i ludzi. Droga biegn ca obok fortu przecina-
a bród na p yn cej nieopodal rzece Chorokhi, a dalej 

na po udnie zajmowa a w ski pas wybrze a pomi dzy 
morzem a Górami Pontyjskimi. Pó norzymski fort, 
którego pozosta o ci zachowa y si  do dzi , zosta  zbu-

dowany na planie prostok ta o powierzchni 4,75 ha. 
Ca kowita d ugo  muru to 900 m, na osi pó noc-po u-
dnie ma on 222 m d ugo ci, a na osi wschód-zachód 
195 m, umocnienia s  zachowane do wysoko ci od 5 do 7 m. 
Murom towarzyszy 18 baszt, szacuje si  e w przesz o-
ci by o ich 221. Wi kszo  z nich jest prostok tna, 

natomiast cztery po o one w po udniowo-zachodniej 
cz ci umocnie  zosta y wzniesione na planie przypo-
minaj cym liter  „U” (  g. 1).

Fig. 1. Gonio. Południowo-zachodni narożnik umocnień fortu. 

Fot. O. Kubrak.

1  M. Czapski, O. Kubrak, Na wschodnich rubie ach Imperium Romanum: polsko-gruzi ska ekspedycja archeologiczna w forcie Gonio-Apsaros 
w Gruzji, „ArcheoUW” 3, 2016, s. 57.
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Dzieje fortu

 Fort Apsaros funkcjonowa  mniej wi cej od po-
owy I do ko ca III w. n.e. Wskazuj  na to m.in. znale-

ziska monet, z których najstarsze wybito za panowania 
Nerona (54–68) i Domicjana (81–96), a najm odsze 
w okresie rz dów Dioklecjana (285–305). Z tego okre-
su pochodz  równie  liczne znaleziska fragmentów 
amfor i naczy  szklanych. Fort Apsaros pojawia si  tak-
e w ród ach pisanych. Wspomina o nim Pliniusz 

Starszy w swojej „Historii Naturalnej”  (NH 6. 12), 
co mo e wskazywa  na istnienie fortu w latach 70. 
I w. n.e. Przekaz ten znajduje potwierdzenie w znalezi-
skach archeologicznych datowanych na 2. po . I w. n.e. 
Nazw  Apsaro znajdziemy równie  na Tabula Peutingeriana. 
Kopia rzymskiej mapy najprawdopodobniej odzwier-
ciedla w znacznej cz ci realia z pocz tków naszej 
ery, o czym wiadczy m.in. oznaczenie na terenie Italii 
Pompejów.

Nie wiemy jakie oddzia y wojska rzymskiego wznio-
s y pierwszy fort. Wczesne umocnienia by y zoriento-
wane d u szym bokiem wzd u   osi pó noc-po udnie 
i si ga y dalej na pó noc ni  wspomniane powy ej pó -
niejsze forty  kacje2. Z relacji namiestnika Kappadocji, 
Flawiusza Arriana, który osobi cie wizytowa  garnizon 
w Apsaros wynika, e w 132 r. stacjonowa o tu 5 kohort 
(speira). Miejscowo  zosta a równie  wspomniana 
w inskrypcji znalezionej w Abelli (W ochy), która od-
nosi si  do okresu Wojny Partyjskiej (113–117) za pano-
wania Trajana. Kolejnym wa nym wiadectwem obec-
no ci o nierzy rzymskich na tym terenie jest papirus 
odkryty w Fajum (Egipt). Dokument zosta  spisany 
przez weterana Martialisa, który s u y  w cohors II Clau-
diana w Apsaros3.

W III w. fort zosta  prawdopodobnie opuszczony, 
cho  nie dysponujemy dzi  adnymi ród ami pisanymi 
mog cymi potwierdzi  t  hipotez . Wprawdzie Kon-
stantyn Wielki umocni  pozycj  Rzymian we wschod-
niej cz ci basenu Morza Czarnego, jednak brak jest 
dowodów na obecno  garnizonu w Apsaros4. Wyda-
je si  bardzo prawdopodobne, e fort w Tsikhisdziri 
(Petra Justiniana), zlokalizowany na pó noc od Batumi, 
przej  funkcj  umocnie  nad rzek  Chorokhi. Bizan-
tyjski historyk, Prokopiusz z Cezarei (ok. 530 r.) wspo-
mina, e Apsaros by o miastem z murami obronnymi, 
teatrem i hipodromem, po których w jego czasach po-
zosta y ju  tylko ruiny.

Fort zacz  ponownie funkcjonowa  na pocz tku 
VI w. Stacjonowa y w nim wojska bizantyjskie, które 
walczy y z Persj . W tym czasie wzniesiono kamienne 
umocnienia z basztami, widoczne do dzi . W XVII 
i XVIII w. twierdz  zaj  garnizon turecki. Wojsko 
osma skie przebudowywa o i remontowa o bizantyj-
skie mury. W XVII w. fort zosta  raz zdobyty przez 
Kozaków, których jednak Turcy szybko wyparli. W 2. 
po . XX w. ostatnich przebudów dokona  garnizon ra-
dziecki, po którym w murach pozosta o kilka betono-
wych strzelnic.

Pierwsze wykopaliska archeologiczne fortu w Go-
nio prowadzi  w latach 60. XX w. A. Likvinadze, któ-
ry skoncentrowa  si  na badaniach umocnie . W 1961 r. 
na zachód od twierdzy, odkryto tak e pozosta o ci 
domniemanego nabrze a portowego. W latach 2000
– 2002 gruzi sko-niemiecka ekspedycja pod kie-
runkiem. S. Mamuladze i A. Geyer przeprowadzi a 
wykopaliska wewn trz fortu. Odkryto wówczas ru-
iny budynku, interpretowanego jako komendantura 

2  R. Karasiewicz-Szczypiorski, Apsaros. Early Headquarters Building (Principia). New Location?, „Pro Georgia” 26, 2016, s. 60.
3  E. Kakhidze, Apsaros: A Roman Fort in Southwestern Georgia, [w:] Meetings of  Cultures in the Black Sea Region: Between Con  ict and Coexi-

stence [Black Sea Studies VIII], Aarhus 2008, s. 313.
4  Ibidem.
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(principia). Obok natra  ono te  na pozosta o ci pó -
niejszego dziedzi ca, na którym zachowa y si  bazy 
kilku pos gów. Badania zosta y rozszerzone poza gra-
nic  twierdzy, co pozwoli o na odkrycie uj cia wody 
i wodoci gu z rur ceramicznych, który dostarcza  wod  
do Apsaros najprawdopodobniej od III w. Przeprowa-
dzono tak e pierwsze pomiary geodezyjne na pó noc 
i wschód od istniej cych forty  kacji. Na ich podstawie 
mo na by o stwierdzi , e wczesnorzymski fort nie wpi-
sywa  si  w zasi g pó niejszych umocnie   i si ga  dalej 
na pó noc.

Wykopaliska polsko-gruzi skie

Za pocz tek polsko-gruzi skich wykopalisk na tere-
nie fortu Apsaros, uzna  nale y rok 2012. Wspólne ba-
dania zorganizowa  Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Agencja Ochrony Dziedzictwa Kul-
turowego Ad arii przy wspó pracy z Centrum Arche-
ologii ródziemnomorskiej UW im. Prof. Kazimierza 
Micha owskiego oraz Muzeum i Rezerwatu Gonio-Ap-
saros. Podczas pierwszego sezonu zespó  kierowany 
przez prof. Krzysztofa Misiewicza wykona  pomiary 
geo  zyczne i geodezyjne wewn trz fortu5. Na podstawie 

Fig. 2. Gonio. Zakończenie sezonu 2014. Odkrycie podłogi zdobionej mozaiką. 

Fot. J. Kaniszewski.

5  K. Misiewicz, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Gonio (Georgia). Non-invasiv surveys of  the Roman fort of  Apsaros – 2012 Season, „ wia-
towit” X (LI)/A, 2013 (2012), s. 117-122.
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wyników tych bada  wytypowano miejsca pod  przy-
sz e wykopy. 

W 2014 r. zacz y si  wykopaliska organizowane 
przez polsko-gruzi sk  ekspedycj  archeologiczn . 
Udzia  w pracach, pod kierownictwem dra hab. Rado-
s awa Karasiewicza-Szczypiorskiego, brali pracownicy 
i studenci Instytutu Archeologii UW oraz wolontariu-
sze. Kierownikiem  ze strony gruzi skiej zosta   prof. 
Shota Mamuladze. W pierwszych dniach, na podstawie 
wcze niejszych pomiarów, otworzono dwa niezale ne 
wykopy, tzw. wykop „wschodni” i wykop „zachodni”6. 
Opieraj c si  na danych zebranych w trakcie sezonu 

2012 przypuszczano, e to w a nie w „zachodnim” 
istnieje prawdopodobie stwo natra  enia na pozo-
sta o ci term rzymskich. Do istotniejszych odkry  
w wykopie „wschodnim” nale a y pozosta o ci zabu-
dowa  z czasów bizantyjskich oraz znacznie starsze 
rury ceramiczne. Ich zadaniem by o doprowadzenie 
wody do fortu najprawdopodobniej ju  w I w. n.e. 
W trakcie prac na terenie wykopu „zachodniego” napo-
tkano pozosta o ci pomieszczenia z pod og  wy o on  
p ytkami ceramicznymi, wraz z s siaduj cym kana em 
ciekowym. Odcinek ten ob  towa  równie  w licz-

ne znaleziska fragmentów naczy  szklanych, g ównie 

Fig. 3. Gonio. Czyszczenie mozaiki. Widoczny wzór geometryczny w centralnej części podłogi.

 Fot. B. Kujda.

6  R. Karasiewicz-Szczypiorski, op. cit., s. 55.
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przeznaczonych do przechowywania ró nego rodzaju 
kosmetyków. Wspomniane pomieszczenie tak e po-
wsta o w I w. Kolejne odkrycie stanowi y pozosta o ci 
basenu, uszczelnionego zapraw  z domieszk  t ucznia 
ceramicznego. Brak ladów ogrzewania (hypocaustum) suge-
ruje, e by o to pomieszczenie s u ce do zimnych k -
pieli (frigidarium). Opisane znaleziska, ju  w pierwszym 
sezonie, pozwoli y ustali , e natra  ono na pozosta o ci 
term. W ostatnich dniach prac odkryto fragment jesz-
cze jednego pomieszczenia, którego pod og  zdobi a 
mozaika (  g. 2). U o ono j  z obrobionych fragmentów 
kamienia (tesserae). Niezb dny kamie  w formie otocza-

ków (które potem dzielono na cz ci) o nierze czerpali 
najprawdopodobniej z pobliskiej pla y. Potwierdza to 
kszta t cz ci elementów, z których wykonano mozaik .  

W kolejnym sezonie, w roku 2015, skoncentrowano 
si  na ods oni ciu ca ego pomieszczenia z mozaik . 
W tym miejscu warto wspomnie , e zaprzestano prac 
na odcinku „wschodnim” i skoncentrowano si  na ba-
daniach reliktów term. W ci gu kilku tygodni uda o si  
ods oni  prawie ca e pomieszczenie o powierzchni nie-
mal 100 m2 (  g. 3), którego pod og  zdobi a mozaika 
dekorowana wzorem geometrycznym. Analiza zabyt-
ków ruchomych oraz odkrytej architektury pozwoli a 

Fig. 4. Gonio. Trójwymiarowy model pozostałości pieca (preafurnium) ogrzewającego baseny w termach. 

Wyk. O. Kubrak.



AD REM 4/2017
14

W poszukiwaniu genius loci Gucina

wydatowa  pozosta o ci term. Obiekt powsta  w 2. 
po . I w. i funkcjonowa  tak e w 1. po . II w. W tym 
czasie budynek raz przebudowano. Wszystko wskazuje 
na to, e mozaik  u o ono ju  po wspomnianej prze-
budowie.

 Podczas sezonu 2016 badacze skoncentrowali 
si  na próbie okre lenia granic budowli, której cz  
stanowi o pomieszczenie z mozaik . W najbardziej 
na wschód wysuni tej cz ci wykopu odkryto po-
zosta o ci pieca (praefurnium –  g. 4)7 oraz systemu 
„ogrzewania pod ogowego” (hypocaustum). Znalezi-
ska te wskazuj , e znajdowa y si  tam pomieszczenia 

Fig. 5. Gonio. Pozostałości atrium czterokolumnowego w domu dowódcy garnizonu. 

Fot. O. Kubrak.

z ciep  (tepidarium) i gor c  (caldarium) k piel . W s -
siedztwie odkrytego wcze niej basenu frigidarium uda o 
si  natra   na pozosta o ci dwóch poziomów posadz-
ki z zapraw  z domieszk  t ucznia ceramicznego. Jest 
to jedno z wielu wiadectw potwierdzaj cych, e budy-
nek, którego cz  stanowi y termy po pewnym czasie 
przebudowano. We wspomnianym przypadku powy ej 
starszej posadzki, na podbudowie z amanego kamie-
nia, wykonano now  niemal identyczn  pod og .

Czwarty sezon wykopaliskowy odby  si  w 2017 r. 
Na zachód od pomieszczenia z mozaik  archeolodzy 
odkryli pozosta o ci atrium czterokolumnowego wraz 

7  Ibidem, s. 56.
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Fig. 6. Gonio. Pozostałości latryny stanowiącej część prywatnych łaźni dowódcy garnizonu. 

Fot. O. Kubrak.

z s siednimi pomieszczeniami (  g. 5). W atrium zacho-
wa y si  trzy z czterech baz kolumn oraz cz  umiesz-
czonego pomi dzy nimi baseniku (impluvium). Tego 
typu rozwi zania by y zwykle stosowane w bogatych 
domach rzymskich. Badany odcinek ob  towa  tak-
e w znaleziska monet, br zowych  bul oraz innych 

drobnych metalowych przedmiotów.

Podsumowanie

Wszystkie odkrycia dokonane w ostatnich latach po-
zwalaj  przypuszcza , e badany budynek by  domem 
dowódcy garnizonu (praetorium). W sk ad rezydencji 
wchodzi y m.in. prywatne termy i latryna (  g. 6). Takie 

wygody oraz zdobienie pod ogi jednego z pomiesz-
cze  mozaik  to wyj tek zarezerwowany jedynie 
dla komendanta. Reszta podo  cerów i o nierzy ko-
rzysta a ze wspólnych term i latryny. Te budowle za-
pewne czekaj  jeszcze na odkrycie gdzie  w pobli u. 

Najwi ksz  atrakcj , która b dzie w przysz o ci pre-
zentowana turystom odwiedzaj cym Gonio stanowi 
opisana powy ej mozaika. Ods oni cie ca o ci domu 
komendanta wymaga oczywi cie kontynuacji bada . 
Kolejne sezony z pewno ci  przysporz  nowych zna-
lezisk i pozwol  badaczom zbudowa  wirtualn  rekon-
strukcj  budowli.    
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1  K. Misiewicz, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Gonio (Georgia). Non-invasive surveys of  the Roman fort of  Apsaros – 2012 season, 
„ wiatowit” X, fasc. A, Warszawa 2012, s. 119.

2  R. Karasiewicz-Szczyipiorski, Apsaros Early headquarters building (principia). New localization, „Pro Georgia” 26, 2016, s. 55.
3  Analizy ceramiki przeprowadzone w ramach dzia alno ci Studenckiego Ko a Naukowego Archeologii Wojny (Instytut Archeologii 

UW), zosta y s  nansowane ze rodków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW.
4  A. Geyer, Neue Forschungen in Apsaros (2000–2002), [w:] Jenaer Forschungen Georgien I, red. A. Plontke-Lüning, Tbilisi, 2003, s. 11.
5  R. Karasiewicz-Szczyipiorski, The Roman fort Apsaros in Gonio. Early phase. New discoveries and perspectives for investigations, „Pro Georgia” 

25, 2015, s. 72.

Maciej Czapski

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Badania rzymskiej ceramiki z fortu Apsaros (Gonio, Gruzja)

Wprowadzenie

Badania archeologiczne ekspedycji polsko-gruzi -
skiej na terenie rzymskiego fortu Apsaros we wspó -
czesnej miejscowo ci Gonio w Gruzji, rozpocz y si  
w roku 2012. Przeprowadzone wówczas badania nie-
inwazyjne, kierowane przez prof. Krzysztofa Misiewi-
cza w ramach projektu kierownika dra hab. Rados awa 
Karasiewicza-Szczypiorskiego, polega y na wykonaniu 
pomiarów metod  magnetyczn , a tak e pomiarów 
geodezyjnych i fotogra  i z powietrza, czego efektem 
by o opracowanie planu z zaznaczonymi anomaliami 
wyst puj cymi na badanym obszarze1. Pierwszy se-
zon stanowi  preludium do dalszych bada . Wytypo-
wane dzi ki pomiarom geo  zycznym obiecuj ce sek-
tory skrywa y pozosta o ci zabudowa  powi zanych 
z wczesnym okresem funkcjonowania fortu rzymskie-
go. Kolejne lata bada  przynios y odkrycia pomiesz-
cze , z których jedno ozdobione by o mozaik  pod o-
gow , stanowi c  rzadki przyk ad dekoracji na obsza-
rze staro ytnej Kolchidy2. 

Spo ród bardzo licznego materia u zabytkowego 
szczególn  uwag  po wi cono ceramice wydobywa-
nej w du ych ilo ciach w trakcie prac wykopalisko-
wych. Rozmaite formy ceramiki kuchennej i sto owej, 
a tak e ceramiki budowlanej, licznie reprezentowane 

na stanowisku Apsaros znajdowane by y w warstwach 
stanowi cych lad rzymskiej obecno ci w forcie. Frag-
menty ceramiki z tego okresu poddane zosta y specja-
listycznym analizom w celu podj cia prób okre lenia 
o rodków produkcyjnych, których lokalizacja budzi 
w tpliwo ci. Poznanie sk adu gliny, domieszek i sposo-
bu wypa u ceramiki mo e by  pomocne w okre leniu 
pochodzenia naczy  znajdowanych na terenie fortu.
Dla potrzeb bada  wytypowanych zosta o pi  cha-
rakterystycznych fragmentów naczy . Wobec ubogich 
informacji na temat ceramiki z tego regionu w istnie-
j cej literaturze, badania przeprowadzone z inicjatywy 
cz onków Studenckiego Ko a Naukowego Archeolo-
gii Wojny, zyska y oryginalny charakter3. Dotychczas 
nie przeprowadzano specjalistycznych bada  cerami-
ki z fortu Apsaros. 

Stanowisko zlokalizowane jest na terenie Autono-
micznej Republiki Ad aria w Gruzji, na po udnie od 
s ynnego turystycznego miasta Batumi, w odleg o ci 
oko o 500 m od brzegu Morza Czarnego (  g. 1). Pocz t-
ki funkcjonowania fortu s  datowane na 2 po . I w. n.e.4 
Wówczas to mia  zosta  wzniesiony budynek a ni, 
udekorowany pi kn  mozaik  odkryt  przez pol-
skich archeologów w sezonie 20155. Fort funkcjo-
nowa  jako siedziba rzymskiego garnizonu jeszcze 
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6  M. Czapski, O. Kubrak, Na wschodnich rubie ach Imperium Romanum: polsko- gruzi ska ekspedycja archeologiczna w forcie Gonio-Apsaros 
w Gruzji, „ArcheoUW” 3, 2016, s. 58.

7    R. Karasiewicz-Szczyipiorski, Apsaros Early headquarters building (principia)..., s. 55.

w III w. n.e.6 Ten wydawa oby si  niezbyt d ugi okres 
rzymskiej obecno ci pozostawi  stosunkowo du  
liczb  fragmentów ceramiki u ytkowej i budowlanej 
oraz szk a. Badania wykopaliskowe prowadzone w la-
tach 2014-2017 pozwoli y na odkrycie pomieszcze  
i konstrukcji, takich jak praefurnium, caldarium, apodyterium,  
zwi zanych z funkcjonowaniem budynku k pielowe-
go7. 

Odnalezione w trakcie wykopalisk fragmenty cera-
miki podzielono ze wzgl du na funkcje oraz przygoto-
wano do dalszych bada . Wytypowane pi  fragmen-

tów (  g. 2) poddano specjalistycznym analizom MGR 
oraz WD-XRF. Analizy zosta y wykonane przez 
dr Ma gorzat  Daszkiewicz z laboratorium Archea. 
Pierwsza z zastosowanych metod badawczych pole-
ga a na wyci ciu odpowiednich rozmiarów czterech 
fragmentów z ka dej próbki. Badaniu poddane zo-
sta y po trzy fragmenty z ka dej próbki cerami-
ki, za  po jednym pozostawiono dla porównania. 
Próbki poddano dzia aniu wysokiej temperatury 
kolejno: 1100oC, 1150oC i 1200oC. Zastosowanie 
takiej metody pozwala na sklasy  kowanie próbek 

Fig. 1. Mury fortu Apsaros. 

Fot. Maciej Czapski.
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pod k tem typu spoiwa8. Druga z metod polega-
a na pobraniu niewielkich próbek, o masie ok. 2 g 

i poddaniu ich obróbce termicznej w temperaturze 
ok. 900oC, a nast pnie oznaczeniu ich sk adu che-
micznego technik   uorescencji rentgenowskiej9. 
Badano próbki naczy  najliczniej odkrywanych w trak-
cie prac wykopaliskowych. Spo ród rozmaitych ty-
pów ceramiki wybrane zosta y: 1) MD 6140, frag-
ment wylewu z imad em, sektor SW-V, kwadrat 8; 
2) MD 6141, fragment dolnej cz ci amfory typu kol-

chidzkiego, sektor SW – VIII; 3) MD 6142, fragment 
wylewu, sektor SO-XII, kwadrat 15; 4) MD 6143, 
fragment amfory typu kolchidzkiego, sektor SO-XII, 
kwadrat 19; 5) MD 6144, fragment dachówki z kate-
gorii znalezisk masowych. 

Wyniki analiz gliny stosowanej do produkcji na-
czy  i dachówki zosta y zestawione z wcze niejszymi 
badaniami materia ów budowlanych z Gonio (jeszcze 
nieopublikowanymi) oraz porównane z baz  danych 

8 M Daszkiewicz, Ancient pottery in laboratory – principles of  archaeoceramological investigations of  provenance and technology, „Novensia” 25, 
2014, s. 177-197.

9 Szczegó owe wyniki analiz przedstawione zosta y w raporcie dr M. Daszkiewicz. 

Fig. 2. Fragmenty ceramiki poddane badaniom. 

Fot. Małgorzata Daszkiewicz, Ewa Bobryk.
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zawieraj c  wyniki wszystkich dotychczasowych ana-
liz (Baza Schneider-Daszkiewicz). Fragmenty ceramiki 
wykonano z glin zabarwionych zwi zkami elaza 
z zastosowaniem domieszek. Analiza makroskopo-
wa pozwoli a na ustalenie, i  w przypadku próbek 
nr 1-4 sk ad domieszki by  podobny, za  w próbce 
nr 5 zastosowano domieszki bardziej ró norodne 
i zawieraj ce wi ksze ziarna (  g. 3). Porównanie z wy-
nikami wcze niejszych bada  surowcowych w ramach 
projektu dra hab. Rados awa Karasiewicza-Szczypior-
skiego pozwoli o na ustalenie podobie stwa (ale nie 
identycznego zestawu) sk adników nieplastycznych 
w badanych próbkach ceramiki oraz w próbkach po-

Fig. 3. Zestawienie badanych próbek ceramiki. 

Fot. Małgorzata Daszkiewicz, Ewa Bobryk.

branego z okolic fortu surowca. 
Uzyskane wyniki pozwalaj  zak ada  lokalne po-

chodzenie surowca, z którego zosta y wykonane za-
równo naczynia, jak i ceramiczne elementy budowlane 
(w tym przypadku dachówka). Nie uda o si  jednak 
wskaza  z o a gliny o sk adzie identycznym jak w przy-
padku badanych próbek. Mo na ostro nie zak ada , i  
przynajmniej cz  naczy  stanowi wyrób lokalny. By  
mo e przysz e badania poza murami fortu pozwol  na 
ustalenie gdzie, z jakiej gliny i na jak  skal  wytwarzano 
naczynia i amfory, których fragmenty znajdujemy ma-
sowo podczas bada  fortu Apsaros. 
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Jacek Hamburg1, Katarzyna Pawłowska2, Rafał Bieńkowski3

1 Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

2 Instytut Archeologii i Etnologii PAN

3 Instytut Badań Systemowych PAN

Niezwykłe odkrycia na cmentarzysku w Beshtasheni (Gruzja)

Stanowisko Beshtasheni, to jedno z najciekawszych 
stanowisk archeologicznych w po udniowo-wschod-
niej Gruzji. Jest zlokalizowane na terenie historyczne-
go regionu Trialeti w prowincji Dolna Kartlia, w pobli-
u jeziora Tsalka. Obejmuje ono obszar kilkudziesi ciu 

hektarów (dok adne granice nie s  jeszcze okre lone) 
i sk ada si  z cmentarzyska oraz osady. Samo cmen-
tarzysko usytuowane jest w pó nocno-zachodniej cz -
ci wspó czesnej miejscowo ci Beshtasheni, w pobli u 

dwóch rzek nosz cych nazwy Baiburt-Chai i Bashkov-
-Su. Z kolei osada zlokalizowana jest na cyplu u zbie-
gu tych rzek, od pó nocy zamkni ta wyra nie widocz-
nym wa em ziemnym, a z pozosta ych stron chronio-
na przez dwa wysokie klify. Badania powierzchniowe, 
wykonane przez radzieckich archeologów, wskazuj  na 
istnienie na tym terenie warstw z III, II oraz 1 po . 
I tys. p.n.e., jak równie  pó niejszych, perskich i sasa-
nidzkich1. Osada nie by a dotychczas obiektem bada  
archeologicznych. Prowadzone w ci gu ostatnich lat 
wykopaliska skupia y si  na cmentarzysku, które jest 
zagro one przez dzia anie pobliskich rzek okresowych. 

Stanowisko Beshtasheni zosta o odkryte przypad-
kowo przez znanego radzieckiego archeologa, etnologa 
i astronoma Borysa Kuftina. Mia o to miejsce w latach 
30. i 40. XX w. podczas bada  archeologicznych nad 
(znajduj cymi si  w pobli u) wielkimi kurhanami kultury 
Trialeti (1 po . II tys. p.n.e.). Borys Kuftin odkopa  i za-

dokumentowa  49 grobów z epoki br zu oraz zlokalizo-
wa  kilka grobów antycznych (IV w. p.n.e. – IV w. n.e.)2. 

Po II wojny wiatowej stanowisko zosta o zapo-
mniane i dopiero w latach 1991-1998 badania wzno-
wi a Tsalka-Trialeti Archaeological Expedition. Odkryto 
wówczas 11 grobów. Nast pnie od roku 2012 misje 
prowadzone przez Kldekari Historical-Architectural 
Museum-Reserve, a nast pnie przez Instytut Archeolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego i Georgian National 
Museum, jako Polsko-Gruzi ska Ekspedycja Arche-
ologiczna w Beshtasheni zorganizowa y o  cjalne ba-
dania ratunkowe na tym stanowisku. Powodem by o 
jego po o enie w pobli u rw cych, sezonowych rzek 
i potoków, które co roku, g ównie w okresie wiosen-
nym, zalewa y i niszczy y cmentarzysko. W ci gu pi ciu 
sezonów (2012-2016) polsko-gruzi skich wykopalisk, 
wspó  nansowanych przez Fundacj  na Rzecz Nauki 
Polskiej (FNP) oraz dzi ki dotacji uzyskanej w ramach 
konkursu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
Adulescentia est tempus discendi,  odkryto a  45 grobów.

Chronologia tego cmentarzyska wst pnie by a usta-
lona na okres pomi dzy XIII a VI w. p.n.e., co odpo-
wiada pó nej epoce br zu oraz wczesnej epoce elaza 
na tych terenach. Datowania dokonano jedynie na pod-
stawie charakterystycznych naczy  ceramicznych oraz 
broni wykonanej z br zu i elaza. W 2015 roku z kilku 
grobów, z najlepiej zachowanym materia em kostnym, 

1 B. Kuftin, rheologi eskie raskopki v Trialeti, Tbilisi 1941, s. 65.
2 Idem, Dnevnik rabot arheologi eskogo otrâda calkskoj kompleksnoj èkspedicii, Tbilisi 1939 (manuskrypt), k. 93; idem, rheologi eskie 

raskopki…
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pobrano próbki do bada  radiow glowych i przekaza-
no je do Gliwickiego Laboratorium Radiow glowego 
(GADAM Centre). Uzyskane wyniki zdecydowanie po-
twierdzi y wst pn  chronologi , ustalaj c datowanie 
grobów na X–VII w. p.n.e.

 Stanowisko Beshtasheni jest niezwykle bogate 
w ró nego rodzaju pochówki. Mo na tam wyró ni  
sze  typów grobów: kurhany z nasypem ziemnym 
lub kamienno-ziemnym, groby jamowe zamkni te po-
jedynczym nieobrobionym kamieniem, groby jamowe 
zamkni te pojedyncz  lub podwójna p yt  kamienn  
ze ladami konstrukcji drewnianych, proste groby ja-
mowe, groby jamowe z niewielkim nasypem (o rednicy 
do 1 m) wykonanym z ma ej lub redniej wielko ci ka-
mieni, czyli tzw. mini-kurhany, oraz najm odsze - groby 

skrzynkowe wykonane z masywnych kamiennych p yt. 
Charakterystyczna dla tego cmentarzyska jest orienta-
cja grobów w kierunku pó noc-po udnie i u o enie cia  
zmar ych g ow  na pó noc. Na stanowisku znaleziono 
jedynie groby szkieletowe – pojedyncze i podwójne, 
zawieraj ce pochówki m czyzn i kobiet oraz (jak do-
t d) tylko jeden grób dziecka, odkryty w 2013 roku. 
Najwi ksz  grup  zmar ych stanowi  ludzie m odzi, 
w przedziale wiekowym 20-30 lat, z zachowaniem rów-
nowagi p ci. Warto w tym miejscu zaznaczy , e stan 
szkieletów cz sto nie by  najlepszy. Zachowywa y one 
swoj  form , jednak ju  podczas eksploracji a nast p-
nie wyj cia ko ci z grobu rozsypywa y si  na mniejsze 
fragmenty oraz stawa y si  „mi kkie”, co zmusza o an-
tropologów do szybkiego dzia ania. Stan zachowania 

Fig. 1. Przykłady grobów męskich wraz z wyposażeniem.

Wyk. Katarzyna Pawłowska na podstawie: D. Narimanishvili, G. Karelidze, J. Hamburg, New data from Beshtasheni 

Late Bronze Age – Early Iron Age cemetery, [w:] Metsamor: The Chronicle From Fifty Years of Excavations, 

red. A. Philiposyan, Yerevan 2015, pl. IV.
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szkieletów wi e si  z dzia alno ci  wód podskórnych 
zwi zanych z lokalnymi ciekami wodnymi, górskim 
klimatem, srogimi zimami (stanowisko po o one jest 
na ponad 1600 m n.p.m. w pa mie Gór Trialeckich), jak 
równie  tzw. t ust  gleb  o specy  cznym odczynie. 

Na stanowisku Beshtasheni mamy do czynienia 
z ciekawymi i bogatymi pochówkami. Pojedyncze gro-
by m skie, których najlepszymi przyk adami mog  by  
numery 21, 41 oraz 49, skrywa y szcz tki m czyzn 
w ró nym wieku (  g. 1). Pierwszy z nich to pochówek 
dojrza ego m czyzny w wieku 45-50 lat, co jest bar-
dzo rzadkim zjawiskiem na tym cmentarzysku. Zawie-
ra  on pe en przekrój ró nego rodzaju przedmiotów 
charakterystycznych dla tutejszych pochówków. Spek-
takularny, wykonany z br zu pas z bogatym zdobie-
niem przedstawiaj cym sceny polowa , d ugi elazny 

miecz, krótki br zowy sztylet, groty strza  oraz br zo-
wa, dekorowana szpila, to wyposa enie i arsena  godny 
do wiadczonego wojownika. Dodatkowo, grób za-
wiera  trzy poka nej wielko ci naczynia (dwa dzbany 
oraz p ytki talerz).

Kolejny grób by  pochówkiem m odego 20-24 
letniego m czyzny. Jego wyposa enie grobowe by o 
równie bogate. Sk ada y si  na nie: szeroki br zowy pas 
bogato dekorowany wzorami geometrycznymi oraz 
przedstawieniami zwierz t z rodziny jeleniowatych, 
d ugi elazny miecz z zachowanymi br zowymi nitami, 
kolekcja br zowych, elaznych i ko cianych (równie  
z rogu) grotów strza , kamienna ose ka, d uga br zowa 
szpila, cztery naczynia (dwa dzbany, du y talerz oraz 
naczynie typu pedestal vessel). 

W nast pnym grobie odkryto szkielet m czyzny 

Fig. 2. Przykłady grobów żeńskich wraz z wyposażeniem.

Wyk. Katarzyna Pawłowska na podstawie: ibidem, pl. III.
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w wieku 25-39 lat. Równie  ten pochówek ob  towa  
w ciekawe znaleziska: kolejny ju , br zowy pas deko-
rowany geometrycznymi wzorami oraz motywem fali 
i spirali z dobrze widocznymi ladami napraw co su-
geruje, e przedmioty tego typu mia y wysok  warto  
i by y przekazywane z pokolenia na pokolenie, tulej  
od grotu w óczni, krótki elazny sztylet, br zowe groty 
strza , dwa du e dzbany, br zow  szpil  oraz, jedyn  
na tym stanowisku, ko cian  szpil  do w osów.

Spo ród pojedynczych pochówków kobiet, najbar-
dziej charakterystyczny wydaje si  by  grób nr 19 (  g. 2). 
Pochowano w nim m od  kobiet  w wieku 18-24 lat. 
Przy dobrze zachowanym szkielecie, znaleziono dwie, 
proste w formie, br zowe bransolety, dekorowan  szpi-
l , kolekcj  paciorków z karneolu i kryszta u górskiego 
oraz du e p kate naczynie. 

Jednak najwi ksze zainteresowanie archeologów 
wzbudzi  grób nr 46 (  g. 2). Jego wyj tkowo  polega-
a na tym, e w jednym z naro ników jamy grobowej 

znajdowa  si  p ytki talerz, na którym le a a czaszka 
kobiety (ok. 25 l.), najprawdopodobniej odci ta od resz-
ty korpusu! Czy jest to lad jakiego  innego rytua u
grzebalnego, a mo e jakiej  kary? Tego niestety nie wia-
domo. Przypuszcza si , e móg  to te  by  pochó-
wek wtórny, lub grób zosta  zniszczony (przez wod  
lub w zwi zku z rabunkiem jeszcze w staro ytno ci), 
gdy  zawiera  w sobie du o rozdrobnionych fragmen-
tów ceramiki i ko ci zwierz cych, br zowe nity oraz 
porozrzucane po ca ej komorze paciorki z karneolu. 

Wyj tkow  grup  pochówków stanowi  groby po-
dwójne, jak dot d zawsze zawieraj ce szcz tki m -
czyzny i kobiety. Za przyk ady mog  pos u y  groby 

Fig. 3. Przykłady grobów podwójnych wraz z wyposażeniem.

Wyk. Katarzyna Pawłowska na podstawie: ibidem, pl. VI.
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nr 25 oraz nr 43 (  g. 3). W pierwszym pogrzebano 
kobiet  w wieku 20-30 lat oraz m czyzn , którego 
wiek, polscy antropolodzy, ocenili na 25-30 lat. Nieste-
ty grób zosta  powa nie zniszczony, co spowodowa o 
przemieszanie materia u kostnego. Prawdopodobnie 
nast pi o równie  wymycie cz ci znalezisk, które 
najpewniej znalaz y si  w innym grobie. To, co mimo 
wszystko zosta o odkryte wewn trz jamy grobowej 
robi wra enie: szeroki, br zowy pas dekorowany mo-
tywami geometrycznymi, elazny miecz (nienaturalnie 
u o ony w grobie - pionowo, praktycznie prostopadle 
do szkieletów) oraz fragmenty naczy  – talerza oraz 
p katej wazy. 

Grób nr 43, charakteryzuj cy si  równie  tego ro-
dzaju pochówkiem podwójnym, by  jednym z najcie-
kawszych z odkrytych podczas wszystkich sezonów 

bada . Pochowani w nim zostali kobieta w wieku 
19-25 lat oraz m czyzna, którego wiek ocenia si  
na 23-25 lat. Para le a a przytulona do siebie. Wy-
posa enie grobowe stanowi  elazny miecz, o ponad 
50 cm d ugo ci, d uga br zowa szpila oraz cztery na-
czynia – dwa dzbany, ponadto talerz oraz naczynie typu 
pedestal vessel. Jednak to nie ilo  i jako  wyposa enia 
grobowego zwróci a najwi ksz  uwag  archeologów, 
ale fakt, i  oba szkielety nie posiada y g ów! Niestety 
kr gi odcinka szyjnego kr gos upów nie zachowa y si  
w wystarczaj co dobrym stanie, aby z ca  pewno ci  
stwierdzi , i  zosta y intencjonalnie odci te - takie jest 
jednak przypuszczanie badaczy. Najbardziej fascynu-
j ce okaza o si  jednak odkrycie artefaktów, które 
nie by y darami grobowymi. Po przeanalizowaniu 
szkieletu kobiety podczas eksploracji okaza o si , 

Fig. 4. Przykład grobu dziecięcego wraz z wyposażeniem.

Wyk. Katarzyna Pawłowska na podstawie: ibidem, pl. II, V.
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e w jej ciele tkwi y dwa br zowe groty strza . Jeden 
znajdowa  si  w nodze a drugi pod ebrami, w oko-
licach serca. W opinii archeologów mog y one by  
bezpo redni  przyczyn  mierci kobiety. 

Ostatni  grup  tworzy, wyj tkowy grób dzieci cy 
nr 22 (  g. 4). Prosta jama grobowa, by a inaczej ni  
pozosta e groby, zorientowana na osi wschód-zachód. 
Wewn trz odnaleziono dobrze zachowany szkielet 
dziecka w wieku ok. 4 lat. G owa dziecka by a skiero-
wana na pó nocny-zachód. Grób nie by  zbyt bogato 
wyposa ony, ale uwag  badaczy zwróci  zaskakuj cy 
naszyjnik, sk adaj cy si  z szeregu perforowanych „pa-
ciorków”, wykonanych z ko ci ródstopia wini! 

Ciekawe, e wiele grobów na tym cmentarzysku po-
siada tzw. threshing board (  g. 5). Jest to swoista imitacja 
p yty, czy te  mar, wykonana z ma ych tufowych ka-
myczków o podobnej wielko ci i o ró nych kolorach 
(m.in. bia ych, czerwonych, ó tych), u o onych w rów-
nych odst pach od siebie. Zdarza o si  tak e, e threshing 
board nie tylko wyst powa  pod szkieletem, ale równie  
go przykrywa , jednak do chwili obecnej, ich funkcja 
pozostaje dla archeologów tajemnic . Przyk ady gro-
bów z tzw. threshing board s  znane tak e z kilku innych 
stanowisk tego regionu, takich jak np. cmentarzysko 
Eli-Baba3.                                  

Obok zwyk ych naczy , wietnej jako ci br zowego 
i elaznego or a oraz bi uterii z kamienia, szczególn  
uwag  zwracaj  bardzo charakterystyczne wyroby ce-
ramiczne, tzw. pedestal vessels (por.  g. 4). Na pierwszy 
rzut oka wygl daj  jak zwyk e naczynia – charaktery-
zuj ce si  wysok , smuk  form  z kielichowatym, roz-
szerzaj cym si  wydatnie ku górze wylewem. Naczynia 
te s  zdobione dekoracj  ryt , a cz  z nich jest ma-
lowana czerwonym i/lub ó tym barwnikiem. Jak do-

t d nie uda o si  ustali  ich funkcji! Mo na by s dzi , 
e s u y y do przechowywania ywno ci lub produk-

tów p ynnych. Tez  t  trzeba jednak wykluczy , gdy  
wi kszo  z nich posiada ma y otwór w centralnej 
cz ci dna naczynia. Znaleziono wprawdzie jeden 
egzemplarz bez otworu oraz jeden, który w ogóle 
nie posiada  dna, ale s  to wyj tki w ca ej kolekcji tych 
zabytków. Taki rodzaj naczy  z otworem (sama forma 
bez otworów jest te  znana z innych rejonów, cho by 
s siedniej Armenii) wyst puje tylko na tym jednym ob-
szarze Gruzji, ale archeolodzy rzadko na nie natra  aj . 
W Beshtasheni odkryto niespodziewanie najwi ksz  
ich liczb , co jest ewenementem w skali regionu. Obec-
ne interpretacje prowadz  do kilku tez. Formy posia-
daj ce ma y, centralnie umieszczony otwór o rednicy 
kilku centymetrów lub otwór wi kszy, zajmuj cy ca e 
dno, mog y by  u ywane jako podstawki pod naczynia 
lub podstawki do gotowania. Ciekaw , bardzo praw-
dopodobn , hipotez  jest równie  ta, kwali  kuj ca je 
jako instrumenty muzyczne, czyli dekorowane b benki, 
na których kielichowate wylewy naci gano skór . Je li 
chodzi o typ nie posiadaj cy otworu w dnie, sprawa 
wydaje si  z pozoru prosta. Trudno oceni  czy by o to 
zwyk e naczynie, czy brak otworu znaczy co  innego. 
Ilo  koncepcji opisuj cych ich potencjalne zastosowa-
nie nie u atwia ostatecznej interpretacji.

Ciekawostk  wyró niaj c  cmentarzysko w Besh-
tasheni jest fakt, i  chowano na nim razem zarówno 
wojowników, jak i rolników, o czym wiadcz  elemen-
ty wyposa enia takie jak miecze, groty strza , ale tak e 
br zowe sierpy lub obsydianowe wk adki do sierpów 
wykonanych z drewna. Dzia alno  militarna miej-
scowej spo eczno ci nie powinna dziwi , poniewa  
by y to czasy, w których rejony wspó czesnej Gruzji 

3 B. Murvanidze, Burials with threshing boards from Eli-Baba cemetery, [w:] Rescue Archaeology in Georgia: Baku-Tbilisi-Ceyhan South Cauca-
sian Pipelines, red. G. Gamkrelidze, Tbilisi: Georgian National Museum, 2010, s. 417.
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proto-kartwelskich, równie cz sto okre lanych jako 
proto-gruzi skie4. W staro ytnych zapisach okre lane 
s  one jako tzw. ludy Diauehi lub Daiaeni5. Niestety 

Fig. 5.  Grób nr 13 z tzw. threshing board. 

Rys. G. Tatishvili.

naje d ane by y zarówno przez Urartyjczyków, jak 
i Asyryjczyków. To w a nie z ich zapisów naukowcy 
mogli dowiedzie  si  o istnieniu tzw. koalicji plemion 

4  G. Narimanishvili, J. Amiranashvili, R. Davlianidze, B. Murvanidze, N. Shanshashvili, M. Kvachadze, Archaeological Investigations 
at Site IV-156 Saphar-Kharaba, KP 120, Tsalka District, Tbilisi 2007, s. 19.

5  A. Sagona, C. Sagona, Archaeology at the North-East Anatolian Frontier : An Historical Geography and a Field Survey of  the Bayburt 
Province, [Ancient Near Eastern Studies Supplement 14, 2004], s. 30.
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plemiona te najprawdopodobniej by y niepi mienne, 
co zdecydowanie utrudnia interpretacj  niektórych 
znalezisk i okre lenie sytuacji spo eczno-politycznej 
lokalnej spo eczno ci. Istnieje równie  przypuszczenie, 
e mog  by  to przedstawiciele kultury transkauka-

skiej. Wiele w tpliwo ci mog  rozwia  przysz e bada-
nia w pobliskiej osadzie. 

Prace wykopaliskowe na stanowisku Beshtasheni 
wymaga y od archeologów  zastosowania najnowszych 
technik dokumentacyjnych. Prowadzenie dokumen-
tacji  jest jedn  z najwa niejszych czynno ci wykony-
wanych przez archeologa w trakcie bada  terenowych. 
Nawet najwi ksze znaleziska bez dokumentacji tra-
c  znaczn  cz  informacji, któr  pierwotnie nios y 
ze sob . Archeologia jest nauk  destrukcyjn , a prace 
wykopaliskowe bezpowrotnie niszcz  badane warstwy 
kulturowe. Wszystko to sprawia, e konieczne jest sto-
sowanie jak najlepszych metod dokumentacji, czyli ta-
kich, które pozwalaj  zarejestrowa  jak najwi ksz  ilo  
informacji. W trakcie prac wykopaliskowych w Beshta-
sheni g ówn  metod  wykorzystywan  w dokumentacji 
grobów i wykopów by a fotogrametria. 

Wszystkie prace zwi zane z prowadzeniem doku-
mentacji fotogrametrycznej opiera y si  o wcze niej 
za o on  siatk  kwadratów 5 x 5 metrów. W obr bie 
tych kwadratów otwierane by y kolejne wykopy. Siatka 
stosowana w wykonywaniu dokumentacji by a siatk  
sta  z dodatkowymi pomiarami niwelacyjnymi wyko-
nywanymi w lokalnym uk adzie odniesienia za pomoc  
niwelatora.

Proces tworzenia dokumentacji fotogrametrycznej 
przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszym kro-
kiem by o wykonanie zdj  dokumentuj cych kolej-
ne etapy prac wykopaliskowych w obr bie badanego 
grobu. Zdj cia te by y wykonywane za pomoc  apara-
tów cyfrowych, na ka dym etapie eksploracji. Drugim 
krokiem by o po czenie zgromadzonych zdj  w celu 

uzyskania dokumentacji fotogrametrycznej (  g. 6). 
Przed przyst pieniem do obróbki, konieczne jest 

usuni cie z zestawów zdj  nieostrych oraz kalibracja 
aparatów fotogra  cznych, która pozwala na zmniejsze-
nie b dów wynikaj cych z budowy samych aparatów. 
Jedynie po ich skalibrowaniu mo na rozpocz  cze-
nie zdj  w celu zbudowania chmury punktów, b d cej 
podstaw  do dalszej pracy. Na podstawie takiej chmury 
generowany jest model 3D. Na model nak adane s  
fotorealistyczne tekstury uzyskane ze zdj . Na pod-
stawie chmury punktów i modelu 3D wykonywany jest 
ortoobraz stanowi cy po czenie zdj  i danych prze-
strzennych.

Dokumentacja ka dego z eksplorowanych grobów 
sk ada a si  z zestawów zdj , z których ka dy odpo-
wiada  kolejnemu etapowi prac. Pierwszy zestaw po-
wstawa  po oczyszczeniu stropów grobów, bez wzgl du 
na ich konstrukcje. We wszystkich przypadkach by o 
to zwi zane ze zdj ciem warstwy powierzchniowej, 
pod któr  bezpo rednio znajdowa y si  groby. Powsta-
wanie kolejnych zestawów zdj  zwi zane by o z eta-
pami prowadzonych prac, podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku wykonywania tradycyjnej dokumentacji 
fotogra  cznej. Ostatni zestaw zdj  dokumentuje za-
wsze stan po zako czeniu prac w komorze grobowej.

Uzyskan  w taki sposób dokumentacj  czono 
w warstwy, prezentuj ce ró ne etapy prac wykopali-
skowych: przed otwarciem grobów, po odczyszczeniu 
komór grobowych oraz po zako czeniu eksploracji. 

Na podstawie dokumentacji fotogrametrycznej 
wykonywano rysunki archeologiczne. Rysunki te mia-
y na celu w czenie elementów interpretacji oraz wy-

szczególnienia istotnych danych. Finalnym produk-
tem by a dokumentacja, która stanowi po czenie go-
towych ortoobrazów z rysunkami interpretacyjnymi.

Polsko-gruzi skie wykopaliska w Beshtasheni przy-
czyni y si  do szeregu ciekawych odkry  i pozwoli y 
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Ryc. 6. Dokumentacja ortofotografi czna na przykładzie grobu nr 40. 

Wyk. Rafał Bieńkowski.

nieco lepiej pozna  ycie i mier  ludzi którzy yli 
w tym miejscu prawie 3000 lat temu. Znalezione i za-
dokumentowane nowoczesnymi metodami przez pol-
ski zespó  archeologów groby przynios y wiele nowych 
informacji i spektakularnych odkry , jak bro , bi uteria 

oraz ciekawe zabytki gliniane. Kilka typów artefaktów 
wymaga g bszej analizy i interpretacji. Wa nym zada-
niem dla kolejnych badaczy b dzie podj cie wykopalisk 
na terenie osady, aby dowiedzie  si  wi cej na temat 
spo eczno ci, która u ytkowa a opisane cmentarzysko.
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Piotr Jaworski1, Goderdzi Narimanishvili2

1 Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

2 Gruzińskie Muzeum Narodowe w Tbilisi

Nowe polsko-gruzińskie badania archeologiczne na terenie starożytnej Zalissy 

w Królestwie Iberii (Dzalisi, Gruzja)

W roku 2016 rozpocz a dzia alno  wspólna, pol-
sko-gruzi ska misja Instytutu Archeologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego oraz Gruzi skiego Muzeum Na-
rodowego w Tbilisi, która podj a badania na terenie 
Zalissy (obecnie Dzalisi), jednego z g ównych o rod-
ków staro ytnego królestwa Iberii. Odkryty tam e 
kilkadziesi t lat temu rozleg y zespó  rezydencjonalny 

zyska  s aw  za spraw  kilku bogatych domów i a -
ni, ozdobionych mozaikami o tematyce mitologicznej 
i zaopatrzonych w greckie inskrypcje1. Celem podj -
tych na nowo, po wieloletniej przerwie, bada  na tym 
stanowisku jest pe ne rozpoznanie poszczególnych 
cz ci uk adu urbanistycznego antycznej Zalissy oraz 
jej zaplecza wiejskiego. Podczas pierwszego sezonu 

1  Por. A. Bokhochadze, Nastakisi, Sarkine, Dzalisi – goroda Iberii antichnoy epokhi (nekotorye rezultaty polevykh issledovaniy), „Kratkie 
Soobshcheniya” 151, 1977, s. 93-101; M. Dzumberovna Odišeli, Spätantike und frühchristliche Mosaike in Georgien, Wien 1995.

Fig. 1. Ortofotomapa Dzalisi (oprac. Magdalena Antos, Otto Bagi, Wiesław Małkowski).
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bada  terenowych, skoncentrowanego na rozpozna-
niu stanowiska metodami nieinwazyjnymi, zwery  ko-
wano dotychczasowe ustalenia na temat jego zasi gu 
oraz zaktualizowano dane topogra  czne pochodz ce 
z dokumentacji archiwalnej. W rezultacie powsta a wie-
lowarstwowa ortofotomapa stanowiska, która wnios a 
szereg nowych informacji u atwiaj cych podj cie decy-
zji na temat kierunków dalszych bada .

Gdy w 1971 r. gruzi scy archeolodzy rozpocz li 
badania wykopaliskowe na terenie wsi Dzalisi, po o-
onej w pobli u s yn cej z upraw winoro li i produkcji 

znakomitego wina miejscowo ci Mukhrani, spodzie-
wali si  odkrycia ruin antycznej Zalissy, wymienianej 
w ród innych o rodków staro ytnej Iberii przez yj -
cego w II w. n.e. aleksandryjskiego uczonego Klau-
diusza Ptolemeusza (Geogra  a 5,10,3). W rezultacie 
kilku kolejnych sezonów bada  rozpoznano rozci -
gaj ce si  na powierzchni ok. 70 hektarów pozosta o-
ci staro ytnego osadnictwa, w ród nich imponuj cy 

zespó  rezydencjonalny oraz zlokalizowane nieco dalej 
na po udnie, po drugiej stronie rzeki Narekvavi, od-
znaczaj ce si  starannie opracowanym detalem archi-
tektonicznym mauzoleum, wyznaczaj ce miejsce po-
o enia nekropoli. Kilkana cie sezonów intensywnych 

bada  ze zrozumia ych wzgl dów po wi cono przede 
wszystkim rozpoznaniu pozosta o ci kompleksu rezy-
dencjonalnego (  g. 1), odznaczaj cego si  do  skom-
plikowan  struktur , w sk ad którego wchodzi y m.in.: 
otoczony portykiem dziedziniec, du y odkryty basen 
(piscina) (  g. 2) oraz prywatne a nie wraz z przylega-
j cymi pomieszczeniami. Jedna z przebadanych bu-
dowli wkrótce rozs awi a Dzalisi za spraw  posadzek 
dekorowanych mozaikami o tematyce mitologicznej. 
Zaawansowana okaza a si  odkryta infrastruktura za-
opatrzenia rezydencji w wod , któr  dostarczano za po-
moc  rur z po o onych nieopodal wzgórz. Skala oraz 
poziom artystyczny dekoracji i wyposa enia budowli 
pozwalaj  przypuszcza , e zespó  rezydencjonalny 

Fig. 2. Dzalisi. Odkryty basen na terenie późnoantycznej rezydencji. 

Fot. Piotr Jaworski.
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odkryty w Dzalisi nale a  do przedstawicieli elit 
spo eczno-politycznych królestwa Iberii. Imi  jed-
nego z nich uda o si  ustali  za spraw  inskrypcji 
widniej cej na mozaice.

Warto pami ta , e o rozwoju i geopolitycznym 
znaczeniu Iberii na obszarze po udniowego Kaukazu 
zdecydowa o jej strategiczne po o enie na skrzy o-
waniu szlaków handlowych wiod cych wzd u  rzek, 
przede wszystkim jednak kontrola nad W wozem Da-
rialskim – „wrotami Kaukazu”. Zalissa po o ona jest 
zaledwie 20 km na pó nocny-zachód od Mcchety (sta-
ro ytna Harmozica) – historycznego serca Iberii i miej-
sca narodzin gruzi skiej pa stwowo ci, które wi e si  
z przyj ciem chrze cija stwa jako religii pa stwowej 
przez króla Miriana III w 337 r. Zalissa, której pocz tki 
datuje si  na okres hellenistyczny, za  apogeum wiet-
no ci na III-IV w., musia a by  aktywnym uczestnikiem 

tych wydarze .
Wspomniany wy ej w a ciciel rezydencji wzniesio-

nej w Zalissie nosi  imi  Preiskos (Priskos, Preskos), któ-
re w zromanizowanej formie brzmia o Priscus. Wiemy 
o tym z dedykowanej mu inskrypcji w j zyku greckim 
(MNHC CKOC / OTATTA OIHCAC). 
Imi  Priscus, na co zwróci  uwag  David Braund2, po-
jawi o si  w kr gu iberyjskich elit wcze niej, w II w. n.e. 
Dom Priscusa datowany jest na schy ek III w., na co 
wskazuje podobie stwo warsztatowe mozaik pod ogo-
wych odkrytych w Dzalisi do tych, które znane s  z sy-
ryjskiej Antiochii. Najbardziej imponuj ca z nich (o po-
wierzchni 48,6 m2) zdobi a pomieszczenie triclinium (jak 
twierdz  niektórzy, mog a by  to palaestra) i przedsta-
wia w centrum le cych na kline, pod pergol  z winnej 
latoro li, wspartych na okciach Dionizosa i Ariadn , 
z których ka de trzyma thyrsos (  g. 3). Praw  r k  Ariad-

2  Por. D. Braund, Georgia in Antiquity. A History of  Colchis and Transcaucasian Iberia 550 BC-AD 562, Oxford 1994.

Fig. 3. Dzalisi. Mozaika dionizyjska w kompleksie łaźni. 

Fot. Piotr Jaworski.
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darium (  g. 4), z dobrze zachowanymi pozosta o ciami 
basenów i systemu hypokaustycznego, zako czonej 
praefurnium. Równie  posadzki pomieszcze  w a ni 
dekorowane by y mozaikami, zachowa y si  jednak je-
dynie fragmentarycznie w apodyterium (geometryczne 
kompozycje bordiury), frigidarium (stworzenia mor-
skie) i tepidarium (przedstawienie pawia z inskrypcj  
zawieraj c  imi  Priscus oraz motywami geometrycz-
nymi).

Zorganizowanie wspólnych, polsko-gruzi skich 
bada  archeologicznych na terenie staro ytnej Zalissy 
umo liwi o uroczyste podpisanie w Tbilisi memoran-
dum o wspó pracy mi dzy Uniwersytetem Warszaw-
skim a Gruzi skim Muzeum Narodowym, które mia o 
miejsce 2 lutego 2016 r. Spiritus movens tego wydarzenia 
sta  si  ówczesny wicedyrektor Instytutu Archeolo-
gii UW, dr hab. Rados aw Karasiewicz-Szczypiorski. 

na obejmuje Dionizosa, który w prawej r ce wznosi ry-
ton. Nad par  umieszczono inskrypcj  identy  kuj c  
(APIA NH – IONYCOC). Po obu stronach o a 
stoj  Pan oraz satyr; poni ej znajduje si  krater oraz 
siedz ca pantera. Na lewo od centralnej kompozycji 
przedstawiono stó  z dwiema czarami nape nionymi 
winem, obok którego stoi dzban. Kompozycja po pra-
wej stronie nie zachowa a si . Powy ej i poni ej fryzu 
o tematyce dionizyjskiej przedstawiono charyty, o czym 
przekonuje fragmentarycznie zachowana inskrypcja 
identy  kuj c  Aglaj . Ca o  kompozycji  guralnej 
uzupe niaj  przedstawienia personi  kacji pór roku, de-
koracyjne ornamenty ro linne oraz geometryczne.

Wej cie znajduj ce si  we wschodniej cianie po-
mieszczenia z mozaik  dionizyjsk  prowadzi do am  la-
dy prywatnej a ni o wymiarach 12,5 x 6,5 m, sk adaj cej 
si  kolejno z apodyterium, frigidarium, tepidarium i cal-

Fig. 4. Dzalisi. Tepidarium i caldarium łaźni. 

Fot. Piotr Jaworski.
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Pierwszy, po wieloletniej przerwie, sezon bada  tere-
nowych w Dzalisi, w którym – pod kierunkiem au-
torów niniejszego artyku u – udzia  wzi li specjali ci 
oraz studenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, a tak e archeolodzy z Gruzi skiego 
Muzeum Narodowego w Tbilisi3, odby  si  wkrótce 
po podpisaniu umowy, w kwietniu roku 2016.

Nadrz dnym celem bada  archeologicznych na nowo 
podj tych na terenie antycznej Zalissy jest rozpozna-
nie poszczególnych elementów uk adu urbanistyczne-
go miasta oraz sieci osadniczej i organizacji procesów 
gospodarczych na jego zapleczu. Pierwszym etapem 
tak szeroko zakrojonego programu badawczego by  
rekonesans stanowiska z jednoczesnym wykorzysta-
niem kilku metod nieinwazyjnych. Dane pozyskane 
z ich pomoc  stanowi  obecnie podstaw  planowa-
nia dalszych poczyna , obejmuj cych wery  kacj  
dotychczasowych rezultatów tradycyjnymi metodami 
wykopaliskowymi. Badania w sezonie 2016 obj y za-
równo chroniony teren zespo u rezydencjonalnego, 
tworz cy obecnie – jako oddzia  Gruzi skiego Mu-
zeum Narodowego w Tbilisi – park archeologiczny 
(badania geo  zyczne, pomiary topogra  czne, foto-
gra  a z powietrza, skanowanie 3D), teren pobliskiej 
nekropoli, jak równie  najbli sz  okolic  (badania po-
wierzchniowe).

Badania powierzchniowe przeprowadzono na ob-
szarze po o onym na pó nocny-wschód od rzeki 
Narekvavi, w dwóch kierunkach: na pó noc oraz 
po udniowy-wschód od zespo u rezydencjonalnego. 
Sporym utrudnieniem okaza o si  wspó czesne osad-
nictwo w tym rejonie, sk adaj ce si  z niewielkich 
dzia ek przeznaczonych pod kultywacj  winoro li. 

Tym niemniej uda o si  zlokalizowa  wschodni  gra-
nic  koncentracji materia u zabytkowego (fragmenty 
naczy , dachówek i cegie ), datowanego przewa nie
na okres pó norzymski, przebiegaj c  ok. 1 km na  po-
udniowy-wschód od obszaru rezerwatu archeologicz-

nego. Najcenniejszym zabytkiem znalezionym na po-
wierzchni jest fragment wapiennej formy do odlewa-
nia ozdób metalowych, potwierdzaj cy funkcjono-
wanie w staro ytno ci warsztatów rzemie lniczych 
w Zalissie.

Pomiary topogra  czne obj y chroniony obszar 
rezerwatu archeologicznego w Dzalisi, zarówno 
w cz ci rezydencjonalnej, obj tej wcze niej badania-
mi wykopaliskowymi, jak i pozosta ej, na której pla-
nowane jest kontynuowanie prac przerwanych wiele 
lat temu. Zwery  kowano w terenie archiwalne plany 
archeologiczne oraz wspó czesne plany zagospoda-
rowania przestrzennego. Sporz dzono ponadto trój-
wymiarowy model terenu oraz ortofotogra   ca ego 
obszaru, wykonan  na podstawie serii zdj  latawco-
wych. Uzyskane dane, uzupe nione o mapy geo  zycz-
ne opracowane przez prof. Krzysztofa Misiewicza 
(badania prowadzono metod  elektrooporow  oraz 
magnetyczn ), pozwoli y na po czenie w kilkuwar-
stwow  ortofotomap , stanowi c  bezcenne ród o 
informacji. Dodatkowo specjali ci z Pracowni Skane-
rów 3D Instytutu Archeologii UW wykonali trójwy-
miarowe modele dwóch najbardziej spektakularnych 
budowli odkrytych w Dzalisi: odkrytego basenu oraz 
kompleksu a ni dekorowanego posadzkami mozai-
kowymi.

3  W badaniach udzia  wzi li archeolodzy: Magdalena Antos, Otto Bagi, Marta Bura, Nikoloz Chaduneli, Nikoloz Gobejishvili, Nino 
Janashvili, Janusz Janowski, Koba Koberidze, Wies aw Ma kowski, Krzysztof  Misiewicz, David Sulkhanishvili, a tak e studenci Instytu-
tu Archeologii UW: Maria B k, Agnieszka Honkowicz, Olga Ignatowska, Mariam Nikolozishvili, Ewelina Staniszewska, Anna Szczygie  
oraz Agata Za ko. Wszystkim wymienionym tu uczestnikom bada  autorzy sk adaj  najserdeczniejsze podzi kowania.
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Maciej Marciniak

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

O kulcie gór w starożytnej Gruzji

S owa chi skiego arystokraty, alchemika i uczone-
go, yj cego w czasach dynastii Jin zdaj  si  by  praw-
d  nie tylko dla obszaru i historii Pa stwa rodka. 
Ge Hong w tym jednym prostym zdaniu zawar  stwier-
dzenie w a ciwe wszystkim religiom na wiecie. Jakiej 
kulturze by my si  nie przyjrzeli góry zawsze kojarzono 
ze sfer  sacrum. W s owniku PWN2, pod has em „kult 
gór”, odnajdziemy wyja nienie, e s  „2 typy wi tych 
gór funkcjonuj ce w wierzeniach: 1) mityczna góra 
kosmiczna cz ca 3 sfery: niebo, ziemi  i wiat pod-
ziemny (np. indyjska góra Meru); 2) wi ta góra b d ca 
siedzib  bogów (góra Olimp w staro ytnej Grecji)”. 

Do pierwszej kategorii mo emy zaliczy  góry, 
o których pisa  Ge Hong. W samych Chinach do dzi  
odnale  mo na ponad 30 wi tych szczytów, jednak 
najwa niejszymi jest Pi  Wielkich Gór (Wu Yue). Miej-
sca te s  dzi  tak samo wa ne jak ponad dwa tysi ce 
lat temu, zarówno dla taoistów, jak i dla buddystów. 
Wraz z „centrum” wyznaczaj  pi  chi skich kierun-
ków wiata. Wed ug do  pó nej legendy (III w. n.e.) 
góry mia y powsta  z cz ci cia a Pangu – stworzyciela 
wiata. Z kolei w tradycyjnych wierzeniach chi skich 

reprezentuj  naturalny i pierwotny porz dek razem 
tworz c tán, czyli o tarz b d cy ekwiwalentem indyj-
skiej mandali.

 „Wszystkie góry, du e czy ma e, maj  bogów i duchy”
Ge Hong (283-343)1

Drug  kategori  s  góry b d ce siedzib  bóstwa/
bóstw, jak wspomniany Olimp. Nie powinno to nas 
specjalnie dziwi  z uwagi na fakt, e niebotyczne 
szczyty z samej swojej natury zdaj  si  by  cznikiem 
i miejscem kontaktu z tym, co niebia skie. Po red-
nio z tak  rol  góry spotykamy si  w trzech wielkich 
religiach Abrahamowych: judaizmie, chrze cija stwie 
i islamie. W Starym Testamencie pojawia si  Horeb 
(Synaj) nazywany „Bo  gór ” (Wj 3,1). To na jego sto-
kach Bóg przemówi  do Moj esza pod postaci  krzewu 
gorej cego, a nast pnie na jej szczycie przekaza  mu 
dziesi  przykaza  (Pwt 4,10-15). W ko cu to w jaskini 
na zboczach Horebu ukrywa  si  prorok Eliasz, gdy 
Bóg do niego przemówi  (1 Krl 19,8-9). Z Góry Oliw-
nej w Jerozolimie Chrystus wst pi  do nieba. Zaraz 
obok znajduje si  jedno z naj wi tszych miejsc na zie-
mi – Wzgórze wi tynne. Tu sta a wi tynia Salomona 
i tu nast pi o wniebowst pienie Mahometa (Meczet 
na Skale). Z kolei pierwsze wersy Koranu zosta y obja-
wione i spisane przez Mahometa w czasie „Nocy Prze-
znaczenia” (Lajlat al-Kadr) w grocie góry Hira nieopo-
dal Mekki.

Wydaje si , e w wy ej przytoczonym ha le brakuje 
jeszcze jednej kategorii: góra, jako bóstwo. Z tak  sy-
tuacj  spotykamy si  w Andach. Ju  w czasach przed 

1  Ge Hong, Baopuzi                 ,[w:] Basic Sinological Series, red. Shijie Shuju, Tajpej 1969; por. T. F. Kleeman, Mountain deities in China: 
the domestication of  the mountain god and the subjugation of  the margins, „The Journal of  the American Oriental Society” 114 (2), 1994, 
s. 226.

2  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kult-gor;4008938.html [dost p: 15.12.2017].
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inkaskich istnia  bardzo rozwini ty kult gór. Przyk a-
dem mo e by  tu wulkan Coropuna znajduj cy si  
w regionie Arequipa, w Peru. Sanktuarium wzniesione 
ku jego czci, dzi  znane, jako Maucallacta, od lat badaj  
archeolodzy z O rodka Bada  Prekolumbijskich Uni-
wersytetu Warszawskiego. W sk ad kompleksu budowli 
wchodzi oryginalna struktura, jak  jest du ych rozmia-
rów platforma. Jej orientacja nie pozostawia w tpliwo-
ci co do tego do kogo zwracano si  w czasie ceremo-

nii religijnych. Coropuna czczony by  jako wyrocznia, 
miejsce narodzin wielu ludów zamieszkuj cych u jego 
podnó y a tak e jako ostateczne miejsce spoczyn-

ku duchów zmar ych3. W zasadzie w ca ych Andach 
góry czczone s , jako dostarczyciele yciodajnej wody4. 
Zbocza wygas ego wulkanu pokrywaj  liczne lodowce. 
To w a nie dzi ki strumieniom sp ywaj cym z niebo-
si nego wierzcho ka mo liwa jest uprawa w licznych 
dolinach rozchodz cych si  na wszystkie kierunki wia-
ta. Wspó cze nie najwyra niejszym dowodem na wci  
ywy kult gór w Andach jest Quyllurit’i - peruwia skie 
wi to „jasnego bia ego niegu”.

Skoro byli my ju  w Chinach i Peru to przenie my 
si  na Kaukaz. W kontek cie przyk adów przytoczo-
nych powy ej brak widocznych i jasnych pozosta o ci 

3  M. Sobczyk, J. Wo oszyn, Pod wulkanem, [w:] Blisko i daleko. Ksi ga jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
red. B. Kaim, Warszawa 2009, s. 223.
4   J. Reinhard, Sacred Peaks of  the Andes, [w:] „National Geographic”181 (3), 1992, s. 91-92.

Fig. 1. Kościół Świętej Trójcy koło Gergeti z widokiem na Kazbek (wolna domena).
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po kulcie gór na terenach dzisiejszej Gruzji powinien 
dziwi  i by  sytuacj  wr cz niespotykan . Samotne 
szczyty pó nocnego Kaukazu na pewno od tysi cleci 
porusza y wyobra ni , budzi y respekt i jako takim po-
winno im si  oddawa  nale yt  cze . A skoro ka dy 
kult wymaga miejsca do jego sprawowania, z du  doz  
prawdopodobie stwa mo emy za o y , e na terenie 
dzisiejszej Gruzji odnajdziemy sanktuaria zwi zane 
z kultem o nie onych szczytów. Oczywistymi miej-
scami do ulokowania takiego o rodka kultu s  zbocza 
góry, jej wierzcho ek lub miejsce, z którego ten e jest 
bardzo dobrze widoczny, co unaoczni  nam ju  przy-
k ad andyjski. W odniesieniu do niedost pnych szczy-
tów Pó nocnego Kaukazu to trzecie wyj cie wydaje si  
najbardziej prawdopodobne. Zdaje si , e tak  sytu-
acj  mo na zaobserwowa  w przypadku góry Kazbek, 
dzi  najch tniej podziwianej przez turystów z miejsca 
gdzie stoi Cminda Sameba, czyli ko ció  wi tej Trój-
cy (  g. 1). Rados aw Karasiewicz-Szczypiorski zwróci  
uwag  na powi zanie góry Kazbek z postaci  Promete-
usza5, dla którego kar  za kradzie  ognia bogom mia o 
by  przykucie do tej w a nie góry. Jak to cz sto bywa-
o, chrze cija skie miejsca kultu wznoszono na miejscu 

poga skich. W przypadku wi tych gór takie przypadki 
znamy równie  z terenów Polski. Kronikarz Thietmar 
z Merseburga w swoim dziele wspomina o l y: „Owa 
góra wielkiej doznawa a czci u wszystkich mieszka -
ców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako 
e odprawiano na niej poga skie obrz dy.”6

Na szczycie l y, mimo znacznego odosobnienia, 
w pocz tku XII w. wzniesiono klasztor augustia ski. 
Do dzi  stoi na niej ko ció  wzniesiony na ruinach 
piastowskiego zamku. Podobna sytuacja mia a miej-

sce w przypadku chyba najs awniejszego miejsca po-
ga skiego kultu na terenach Polski. Mowa oczywi cie 
o ysej Górze, cho  dzi  miejsce to znane jest raczej, 
jako wi ty Krzy . Podobnie jak na l y na szczycie 
znajdziemy lady wa ów, a o czczonych tu bóstwach 
s owia skich pisa  m.in. Jan D ugosz. Dzi  na szczycie 
stoi klasztor benedyktynów, który wed ug legendy mia  
za o y  ju  Boles aw Chrobry. Faktyczna fundacja 
mia a zapewne miejsce w czasach Boles awa Krzywo-
ustego. W tym kontek cie w a ciwa wydaje si  interpre-
tacja pozosta o ci megalitycznej struktury znajduj cej 
si  opodal Ko cio a wi tej Trójcy, o której pisa  Kara-
siewicz-Szczypiorski7. Jej „ukierunkowanie” na szczyt 
te  nie by o by niczym zaskakuj cym skoro to w a nie 
on mia  by  przedmiotem zainteresowania poga skich 
wiernych.

Amirani – gruzi ski Prometeusz

W kontek cie mitologicznym, Gruzja kojarzy si  
przede wszystkim z histori  za ogi statku Argos. 
To w a nie na terenie Kolchidy (wschodnie wybrze a 
Morza Czarnego) Jazon mia  zdoby  z ote runo. Dru-
g  postaci  mitologiczn , któr  geogra  cznie z Gruzj  
mo na wi za  jest Prometeusz. Chyba wszyscy pami -
taj  ze szko y, e za kradzie  ognia bogom i podarowa-
nie go ludziom Zeus przyku  tytana do ska  Kaukazu. 
Ju  dawno temu w g owach naukowców zrodzi o si  
pytanie czy Prometeusz jest bóstwem kolchidzkim 
czy mo e greckim? Z bada  wynika, e nie da si  jed-
noznacznie stwierdzi , w którym miejscu narodzi  si  
ten mit, cho  gruzi scy badacze s  przekonani o jego 
kolchidzkich korzeniach8. Dzi  wiemy tylko, e najstar-
sze dowody na istnienie kultu Prometeusza z terenów 

5  R. Karasiewicz-Szczypiorski, U stop góry Prometeusza, „Archeo UW” 3, 2013, s. 94-99.
6  Thietmar, Kronika, t um. M. Z. Jedlicki, Pozna  1953, s. 555
7  R. Karasiewicz-Szczypiorski, op. cit., s. 96-97.
8  D. Kiziria, Amirani, a Georgian Folk Hero, „Folklore Forum” 7 (2), 1974, s. 131.
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Gruzji pochodz  przynajmniej z VIII wieku p.n.e.9 
Kaukaz przez tysi ce lat by  miejscem, w którym sty-
ka y si  ze sob  i miesza y ludy nale ce do najró -
niejszych kr gów kulturowych. Przez to na terenie dzi-
siejszej Gruzji mo emy odnale  lady legend i poda  
o proweniencji m.in. sarmackiej10, tureckiej, perskiej, 
greckiej i rodzimej. W ci gu stuleci nast pi o wymie-
szanie i niekiedy zespolenie wielu motywów, w tym 
i historii o herosie czy demiurgu, który wykrad  ogie  
by przekaza  go ludziom.

O przykuciu Prometeusza do ska  Kaukazu wspo-
minaj  staro ytne greckie ród a (Homer, Ajschylos, 
Hezjod, Herodot, Strabon, Apollonios z Rodos). Jed-
nak istnieje uzasadnione przypuszczenie, e s  one 
wtórne. W Gruzi skim folklorze pojawia si , bowiem 
posta , która w zasadzie jest do pewnego stopnia to -
sama z Prometeuszem. Mowa tu o herosie Amiranim. 
W XII w., gdy Gruzja prze ywa a swój z oty wiek pod 
rz dami królowej Tamar, zosta  spisany najwa niej-
szy gruzi ski romans rycerski. Jest to cykl opowie ci 
zatytu owany „Amirani-Darejaniani”. Zespó  legend 
i poda  wywodz cych si  jeszcze ze staro ytno ci 
spisa  Mose Khoneli, a tytu owy bohater – Amirani, 
waleczny rycerz o nadludzkiej sile, pogromca licznych 
potworów w tym smoków – niew tpliwie jest pó nym 
echem du o starszych opowie ci.

Osob , która zebra a mity i podania o Amiranim 
by  gruzi ski uczony Mikhail Chikovani, który w po-
owie XX w. przedstawi  68 wersji mitu o tym he-

rosie znanych z terenów Kaukazu11. Najpopularniej-
sze z nich opisuj  w tki zwi zane z kradzie  ognia 
i wynik  z tego kar . Jedno z popularniejszych poda  
wskazuje gór  Khvamli, jako miejsce ka ni Prome-

teusza/Amiraniego. Dowiadujemy si  o tym równie  
z dzie a Argonautica Apolloniosa z Rodos. Khvamli, 
podobnie jak w przypadku wymienionych wy ej pol-
skich gór, jest miejscem odosobnionym i w wyra ny 
sposób rysuje si  w krajobrazie. Nieszcz sny heros 
mia  by  przykuty do ciany jednej z licznych jaski  
znajduj cych si  na zboczach. Wed ug legendy popu-
larnej jeszcze w XX w., w jednej z nich mia  zosta  
ukryty skarb królów gruzi skich, którzy chcieli tym 
samym zachowa  go przed mongolskimi rabunkami. 
Zaginionych bogactw miano szuka  przez kolejne ty-
si clecia. Podobno sam Stalin wys a  dwie ekspedycje, 
które bada y gór , wróci y jednak z pustymi r kami. 
Co ciekawe góra ma równie  pewne konotacje astro-
nomiczne, wskazuj  na to odkryte petroglify ukazu-
j ce konstelacje (obserwatorium?) i samo znaczenie 
s owa Khvamli, które ze staro-gruzi skiego mo na 
t umaczy , jako „konstelacja ska y”. Co nie powinno 
nas dziwi , na szczycie góry znajduj  si  ruiny ko cio-
a pochodz cego z XII lub XIII w.

Wed ug innej z wersji legendy, Amirani mia  zosta  
przykuty do ska y w jaskini na zboczach Kazbeku. Ja-
skinia ta, znana dzi  pod nazw  Betlejem - co jak si  
wydaje nie jest bez znaczenia – znajduje si  na wysoko-
ci ponad 4 tys. m n.p.m. Mimo tej wysoko ci legendy 

mówi  o istniej cym tu niegdy  klasztorze, w którym 
przechowywano najcenniejsze przedmioty kultu, ta-
kie jak fragmenty namiotu Abrahama czy óbek Je-
zusa. Jaskini  mo na dzi  odwiedza , je li oczywi cie 
ma si  si y i dostatecznie du o czasu by wej  na tak  
wysoko  po lodowcu. I to w a nie obecno  lodow-
ca wydaje si  by  istotna, je li pos u ymy si  analogi  
do obszaru andyjskiego. Pod koniec XIX w. znany 

 9  M. Chikovani, Midzhachvuli Amirani (Amirani Enchained), Tibilisi 1947, s. 57-88. 
10  Jeden z Nartów (herosi w mitologii pochodzenia ala skiego), Sosuruk równie  wykrad  bogom ogie  by przekaza  go ludziom.
11  M. Chikovani, op. cit. 
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gruzi ski pisarz Giorgi Tsereteli opublikowa  tekst12, 
w którym proponuje pewn  etymologi  imienia 
Amirani wywodz c je od staro-gruzi skiego mere, 
mereni czyli „rzeka”, „rzeki”. W tym znaczeniu 
Amirani by by symboliczn  reprezentacj  rzek, 
które w pó nocnej cz ci Gruzji swój bieg zaczy-
naj  z lodowców Wysokiego Kaukazu. Ten sam au-
tor przypisuje nast puj ce znaczenie imieniu ojca 
Amiraniego (w niektórych wersjach mitu brata) 
Sulkalmakhi – „górskie powietrze” i brata Badri – 
„ nie nobia y”. W takim kontek cie konotacje gru-
zi skiego Prometeusza z górskimi szczytami i sp y-
waj cymi z nich wodami wydaj  si  jasne. W takim 

sensie gór  Amiraniego staje si  ka dy szczyt Kau-
kazu, co znajduje swoje potwierdzenie w folklorze. 
W ka dym regionie Gruzji, inny lokalny szczyt ko-
jarzony jest z miejscem ka ni herosa, a tym samym 
jest nim ca y Kaukaz.

Potencjalne sanktuaria gruzi skich szczytów

Przyk ad Kazbeku pokazuje, e lokalnych miejsc 
kultu Amiraniego/Prometeusza mo emy szuka  za-
równo u podnó a górskich szczytów jak i na zbo-
czach. O ile w drugim wypadku nale y szuka  ja-
ski  to w pierwszym miejsc, z których czczona góra 
prezentuje si  najokazalej. W czasie moich (jak do tej 

Fig. 2. Miejscowość Ushguli z widokiem na najwyższy szczyt Gruzji – Shkhara. 

Fot. Maciej Marciniak.

12  G. Tsereteli, Caucasian Myths on Georgian soil, [w:] „Kavkaz”, Ti  is, 1892, s. 73-74. 
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pory nielicznych) podró y po Gruzji uda o si  zlo-
kalizowa  dwa miejsca o do  du ym potencjale. 
Pierwsze znajduje si  w Swaneti, gdzie jedn  z po-
pularniejszych atrakcji turystycznych jest wycieczka 
do miejscowo ci Uszguli. Gdy po kilku godzinach 
do  trudnej jazdy samochodem docieramy do tej 
wsi naszym oczom ukazuje si  niezwyk y widok 
na najwy szy szczyt Gruzji - Shkhara (  g. 2). W 
miejscu, z którego jest on najlepiej widoczny znaj-
duje si  niewielki klasztor datowany na XII w. Id c 
wy ej wzd u  rzeki trafimy na pozosta o ci platfor-
my. Niestety w miejscu tym, podobnie jak w przy-
padku ko cio a wi tej Trójcy pod Kazbekiem, ni-
gdy nie prowadzono bada  archeologicznych. Cie-
kawe natomiast, e u stóp wzniesienia, na którym 
stoi kaplica p ynie rzeka Patara Enguri, która swój 
bieg rozpoczyna u stóp bliskiego lodowca Shkhara.

Drugie miejsce znajduje si  w Chewsureti w miej-
scowo ci Roshka. Atrakcj  turystyczn  regionu jest 
ci gn ce si  wzd u  rzeki Roshkistskali, pole gi-
gantycznych g azów narzutowych. Rozci ga si  
st d wspania y widok na Wysoki Kaukaz. Na jed-
nym z wyniesie  terenu znajduj cym si  powy ej 
wsi, pomi dzy gigantycznymi g azami, znajduje si  
niewielki plac ceremonialny z dwoma s upami 
ze zwisaj cymi z nich gongami (fig. 3). Konstruk-
cje s  wspó czesne jednak zdobi  je symbole solar-
ne – znak, e stare wierzenia jeszcze nie odesz y 
w zapomnienie. Patrz c w stron  szczytów mo na 
dostrzec niezwyk y, p kni ty na pó , g az. Prawdo-
podobnie jest to kamie , znany z lokalnych legend 
o herosie Iakhsari. Gigantyczny blok mia  p kn  
na dwoje gdy bohater uderzy  w niego batem, tym 
samym zmuszaj c ukrywaj cego si  za nim demona 
do ucieczki.

Wspomniane miejsca wci  wymagaj  weryfika-
cji archeologicznej. Fakt, e oba punkty znajduj  

si  na szlakach turystycznych sprzyja  ich „odna-
lezieniu”. W ca ej Gruzji istniej  dziesi tki, je li 
nie setki dolin, z których roztaczaj  si  widoki 
na liczne szczyty Wysokiego Kaukazu. Zapew-
ne niejedna z nich kryje mniejsze lub wi ksze 
sanktuaria, w których niegdy  czczono przykutego 
do ska y boga.

Fig. 3. Placyk ceremonialny z dwoma słupami z gongami. 

Fot. Maciej Marciniak.
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