
Żeby zasiąść za stołem, 
Gruzini nie potrzebują  
zachęty. Stół jednak musi 
uginać się od rozmaitych 
potraw i trunków, muszą  
być goście oraz dobra  
zabawa. Wtedy dopiero 
biesiada ma sens. 

tekst paweł wroński
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Men eating, Mado-
loba celebration 
on the festival 
grounds, Girevi, 
Tusheti, Georgia, 
Western Asia.

Mimo że Gruzja przyklejona jest do wschod-
niego wybrzeża Morza Czarnego, jej kra-
jobraz kształtują głównie potężne górskie 
grzbiety, sięgające w  Wielkim Kaukazie 

pięciu tysięcy metrów. Od zarania dziejów na halach 
wypasa się owce i bydło. A ziemie w dolinach są tak ży-
zne, że zbóż, warzyw i owoców nigdy tu nie brakowało 
– na terenie Gruzji i sąsiedniej Armenii znaleziono m.in. 
najstarsze na świecie ślady uprawy winorośli, sprzed 
8 tys. lat! Gruzini zaś są przekonani, że to Amirani, nie-
śmiertelny syn kaukaskiej bogini łowów Dali, pokazał 
ludziom, jak je uprawiać. 

Skłonność do biesiadowania Gruzini mają więc za-
kodowaną genetycznie. Jednak do długiego i  uroczy-
stego celebrowania uczt przyczynili się ich wrogowie. 
Tyle że nie Rzymianie, Persowie, Azerowie czy Turcy, 

cji talentów i  zamiłowania jest autentycznym amba-
sadorem przyjaźni miedzy naszymi narodami. Jest też 
urodzonym tamadą, bez którego nie może odbyć się 
żadna biesiada (czyli supra). Tamada jest dyrygentem, 
dyrektorem i królem. Wznosi bowiem toasty. A nie są to 
żadne tam „chluśniem, bo uśniem”, ale długie, prawdzi-
wie poetyckie oracje. O miłości, przyjaźni, urokach tego 
świata, pięknie kobiet, zaletach gospodarzy i uprzejmo-
ści gości. Gdy tamada zaczyna mówić, zalega cisza, nikt 
w tym czasie nie je ani nie pije. 

Żeby się sprawdzić, tamada musi być powszechnie 
szanowany. Powinien umieć ubrać w  kwieciste słowa 
wszelkie myśli, być jednocześnie uwodzicielski i chary-
zmatyczny. Dawid taki właśnie jest. I nawet jako gość 
polskich uczt, gdy wznosi toasty, robi to po gruzińsku. 
Nie traci przy tym okazji, by przybliżyć zgromadzo-
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którzy najeżdżali kraj przez tysiąclecia, a  Wielki Brat 
zza kaukaskiego muru. Najpierw, w XVIII w., car objął 
gruzińskie królestwo ojcowskim patronatem, a potem 
roztoczył nad nim taką opiekę, że nim się Gruzini zo-
rientowali, przekształcił dumne królestwo w  jedną ze 
swoich guberni. Pociechę znaleziono za suto zastawio-
nym stołem, żal topiąc w  winie. W  towarzystwie ro-
dziny i przyjaciół wspominano lepsze czasy. Śpiewano 
narodowe pieśni i wznoszono słynne, płomienne toasty. 
Przesiąknięty patriotyzmem obyczaj wszedł wtedy Gru-
zinom w krew. I do dziś daje o sobie znać. 

KROPLA DLA WROGÓW
W świat gruzińskiej obyczajowości, potraw i win wpro-
wadził mnie przyjaciel – Dawid, rodowity Gruzin, który 
przynajmniej od ćwierć wieku mieszka w Polsce, a z ra-

GRUZJA 
ZZA STOŁU
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nym kulturę swojego narodu. Uwielbiam jego chwy-
ty. – W Gruzji wychylamy za przyjaźń kielichy do dna 
– mówi często. – Ale ostatnią kroplę zostawiamy zawsze 
dla wrogów – dodaje. Czeka potem chwilę, a wszyscy, 
którzy są świadkami tej sceny po raz pierwszy, zawie-
szają oczy na nim i  jego kieliszku. Gdy kropla trunku 
spadnie ze szkła na paznokieć kciuka, Dawid dopowia-
da: – Żeby stali się, ot, takim małym problemem. 

KLUCZ DO SERCA
Przerwy na toasty podczas gruzińskiej uczty mają zba-
wienny wpływ na kondycję biesiadników i... trawienie. 
Tylko dzięki nim można przetrwać wielogodzinną ucztę, 
niekończący się festiwal potraw i potok wina. A potok 
ten jest niezwykle szeroki. Gruzini znają ok. 500 róż-
nych szczepów winogron (choć współcześnie wyko-
rzystują najwyżej 10 proc. z nich). Uprawiają zarówno 
białe, jak i czerwone odmiany, zwiększając w ostatnim 
czasie ilość trunku wyrabianą z  tych drugich. Dlacze-
go? Sprawa prosta – wina czerwone są teraz modne na 
całym świecie, więc lepiej się sprzedają. Ale białe są de-
likatniejsze i wolniej idą do głowy. 

Napełnione już puchary czekają na sakramentalne 
gaumardżos! Dopiero gdy tamada je wypowie, można 
wychylić zawartość. Gaumardżos znaczy „zwyciężaj”. 
Owszem, jest odpowiednikiem naszego „na zdrowie”, 
ale można się nim posługiwać równie dobrze na powi-
tanie, pożegnanie czy w ogóle – życząc napotkanym lu-
dziom pomyślności. Jest niczym klucz do gruzińskiego 
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Gruzińskie potra-
wy przypominają 
te, które znamy 
z rodzinnego 
domu. Po prawej 
pierożki chinkali. 
Zjeść je i się nie 
pobrudzić 
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Tbilisi / Georgian traditional bakery. Soso Mekvevrishvili (58), the 
backer and heís wife Hatuna Mekvevrishvili (55). Heís works as 
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Disevi / The long tables 
has been setted up 
in fathers house to 
celebrate in honour of 
St John the Evangelist. 
This is the richest 
family house in village 
who belongs to tree 
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serca. Nauczyłem się tego od Dawida i przetestowałem. 
Sprawdza się doskonale, choć czasem prowadzi do zgo-
ła nieoczekiwanych sytuacjach. Pierwszy raz zakosz-
towałem mocy gaumardżos na targowisku w  Telawi, 
głównego miasta Kachetii, najważniejszego w  Gruzji 
winiarskiego regionu. Zwróciłem się w ten sposób do 
sprzedających warzywa ludzi, którzy na masce starego 
samochodu rozłożyli posiłek. Natychmiast pojawiła się 
również porcja dla mnie. Co więcej, musiałem wychylić 
zdrowie gospodarzy. Tyle że tym razem nie winem, ale 
czaczą, którą się właśnie raczyli – popularnym destyla-
tem z winogron, krótko mówiąc, gruzińską grappą. 

SMAKI GRUZJI
Gruzini uwielbiają wskazywać podobieństwa między 
kulturą swoją a europejską. Zależy im na zbliżeniu do 
Unii, co skwapliwie manifestują, wywieszając obok 
swoich sztandarów granatowe flagi z wieńcem złotych 
gwiazd. Ale ponieważ to właśnie za stołem zawiera 
się u nich przyjaźnie i utrwala wszelkie więzy, chętnie 
sięgają do analogii w sferze potraw. Popularny placek 
z  serem, chaczapuri, nazywają kaukaską pizzą. Pod-
kreślam: kaukaską, a nie gruzińską. Bo choć są różne 
– od pulchnych jak nasze omlety, po rzeczywiście cie-
niutkie jak włoska pizza, a  do tego z  różnymi rodza-
jami sera – plackami tego typu zajadają się wszystkie 
narody po obu stronach potężnego górskiego łańcucha. 
O czurczcheli mówią, że to taki ich snickers – zastygły 
na nanizanych na sznureczek migdałach lub orzechach, 

zaprawiony mąką gęsty syrop z winogron. Podobny ro-
bią wprawdzie w  Grecji, na Cyprze i  w  Turcji, ale tu, 
w Gruzji, jest przysmakiem narodowym. Z popularnymi 
u nas pierogami z mięsem, włoskimi ravioli czy nawet 
tyrolskimi Schlutzkrapfen blisko spokrewnione są gru-
zińskie chinkali. To sztandarowa potrawa. Połyskujące 
tłuszczem, wypchane mięsem i zanurzone w  rosole. 
Specjalnie nadaje im się kształt sakiewek, bo trzeba je 
brać pojedynczo i przytrzymując rękami odgryźć kawa-
łek, a potem przez dziurkę wyssać sok z farszu. Sztuka 
polega na tym, by nie trysnął on na stół, ubranie czy, co 
gorsza, towarzyszy biesiady. 

Do kanonu potraw, bez których życie nie ma sensu, 
należą również szaszłyki – mcwadi. Ich podstawą jest 
jagnięcina, ale zazwyczaj używa się też innych rodza-
jów mięsa. A że do mięsa potrzeba sosu, na stole obecny 
jest zawsze thremali – czerwony albo zielony, zależnie 
od przypraw i  ziół uzupełniających zmiksowane owo-
ce. A owoce to specyficzne – rosną tylko na Kaukazie 
i są zbliżone do mirabelek. Rozmiarem, bo poza tym są 
zielone, twarde i tak niewyobrażalnie kwaśne, że choć 
stoją na stole, sięgają po nie jedynie koneserzy lub oso-
by całkowicie nieobeznane z gruzińską kuchnią. Nigdy 
nie brakuje też krojonych w plastry i smażonych bakła-
żanów – badridżani, posmarowanych pastą z orzechów 
i  posypanych ziarenkami granatu. Zadziwiająca kom-

pozycja. Słodkawo-gorzka i zdrowa, bo granaty zawie-
rają panaceum na tysiące dolegliwości, a  ten, kto się 
nimi zajada, przedłuża sobie życie. 

Gruzińska supra składa się z  wielu dań, na podo-
bieństwo tureckich czy greckich mezedes. Tyle że tam 
potrawy pojawiają się na stole po kolei, tu zaś zaściełają 
go niczym wzorzysty, gęsto tkany obrus. Poza tym go-
spodarze uzupełniają natychmiast i niemal w nieskoń-
czoność opróżnione półmiski i  salaterki. Nie zapomi-
nając o pieczywie. Spośród wielu jego rodzajów żaden 
nie może się równać z szoti. To chleb wypiekany w spe-
cjalnym piecu. Ma taki każda szanująca się restauracja, 
mają piekarze na targowiskach. Ba, używają go w wielu 
domach, za wyjątkiem może bloków w Tbilisi. Piekarz 
nurkuje do niego, żeby na ściankach poprzyklejać pa-
ski ciasta. Na dnie pali się ogień. Gdy szoti jest gotowy, 
odpada wygięty jak księżyc w nowiu – prosto na blachę, 
którą przykrywa się żar, żeby chleba nie spalić. 

JAK GÓRALSKA MUZYKA
Należę do fanów gruzińskiej kuchni i mogę się zajadać 
jej daniami w nieskończoność. Tym bardziej zdziwiłem 
się, gdy zawitałem do Gruzji jako pilot i po kilku dniach 
usłyszałem pytanie, czy moglibyśmy zjeść choć raz coś 
innego. Bo stół w gruzińskiej restauracji niemal nie róż-
ni się od domowego. A za szczyt kulinarnego kunsztu 
uchodzą potrawy takie „jak w domu” – z owoców, wa-
rzyw, grzybów, mleka i mięsa, którymi Bóg tak hojnie 
obdarzył Gruzinów. Moim zdaniem przed monotonią 
chroni fakt, że w każdym domu mama (albo babcia) sto-
suje znane tylko sobie chwyty. Nigdy więc nie spotkamy 
identycznych chinkali czy badridżani, nawet w restau-
racjach. Widać jednak z gruzińską kuchnią jest podob-
nie jak z góralską muzyką. Nie każdy musi ją lubić. Ale 
to jednak zjawisko. Gaumardżos!  ▨ZD

JĘ
C

IA
: ©

 S
H

U
TT

ER
S

TO
C

K


