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DZIA ALNO!" POLSKICH ARCHITEKTÓW W TBILISI
W XIX I POCZ#TKACH XX WIEKU

JANUSZ OPASKA

W ci$gu XIX i pocz$tkach XX wieku uformowa%a si& w Tbili-
si, wówczas siedzibie carskiego namiestnika Kaukazu i dyna-
micznie rozwijaj$cym si& centrum administracyjno – handlo-
wym po%udnia Rosji, kolonia polska licz$ca w 1876 r. 1592, 
a w 1910 r. ju' 7367 osób. W(ród licznych in'ynierów, techni-
ków i robotników przemys%owych, lekarzy, nauczycieli oraz 'o%-
nierzy znalaz%o si& tak'e kilkudziesi&ciu architektów, rze)biarzy 
i malarzy polskiego pochodzenia. Oprócz mieszkajacych stale 
w gruzi*skiej stolicy przyje'dzali do Tbilisi równie', w zwi$zku 
z realizacj$ ró'norodnych inwestycji, polscy architekci z innych 
prowincji Cesarstwa Rosyjskiego. Na prze%omie XIX i XX stu-
lecia polscy projektanci oraz wspó%pracuj$cy z nimi przy wy-
stroju wn&trz i elewacji rze)biarze i malarze — obok twórców 
narodowo(ci gruzi*skiej, niemieckiej, ormia*skiej i rosyjskiej 
— byli wa'n$ cz&(ci$ tamtejszego (rodowiska architektonicz-
nego i artystycznego, o czym (wiadczy czy to zlecanie im wa'-
nych i presti'owych inwestycji, czy te' fakt zajmowania przez 
nich wysokich urz&dów w gubernialnej i miejskiej administracji 
architektoniczno – budowlanej. 

Dzie%a polskich architektów w Tbilisi (m.in. Narcyza Zborzew-
skiego, Ksawerego Skórzy*skiego, Aleksandra Szymkiewicza, 
Aleksandra Stanis%awa Rogojskiego, Henryka Hryniewskiego, 
Bronis%aw Brochwicz-Rogóyskiego, Seweryna Nowomiejskie-
go, Paw%a Zab%ockiego-Dziesiatowskiego, Stanis%awa Mianow-
skiego, Konstantego Butkiewicza, Piotra Przybyszewskiego, 
Stefana Kryczy*skiego, Miko%aja Ob%o*skiego, Paw%a Kogno-
wickiego, Józefa Kognowickiego, Józefa Panasiewicza, Sawicz-
Ryczgórskiego, J. Poznania, A. Nowaka), w tym szczególnie 
zaprojektowane przez nich gmachy publiczne, teatry, urz&dy, 
instytucje, szko%y i siedziby organizacji oraz mieszkalne kamie-
nice stanowi$ do dzisiaj istotny sk%adnik krajobrazu architekto-
nicznego gruzi*skiej stolicy. 
W artykule przedstawiono sylwetki twórców oraz dzie%a zrea-
lizowane przez nich w Tbilisi, uwzgl&dniajac tak'e realizacje 
w innych gruzi*skich miejscowo(ciach, oraz krótko scharakte-
ryzowano ich twórczy dorobek. 

S%owa kluczowe: Gruzja, Tbilisi, architektura XIX-XX w.

During the nineteenth and early twentieth century was formed in 
Tbilisi, the seat of the Russian Emperor Viceroy of the Caucasus 
and the booming administrative and shopping center in southern 
Russia, Polish colony, in 1876 numbering 1592, in 1910 already 
7367 people. Among the many engineers, technicians and 
industrial workers, doctors, teachers and soldiers, were also the 
architects, sculptors and painters of Polish origin. In addition 
to who have lived continuously in the Georgian capital, came 
to Tbilisi, in connection with the implementation of diverse 
investment, Polish architects from other provinces of the Russian 
Empire. At the turn of the nineteenth and twentieth century Polish 
designers as well sculptors and painters cooperating with them to 
interior and elevation decoration – in addition architects Georgian, 
German, Armenian and Russian nationality - were an important 
part of the local architectural and art environment, as evidenced 
by ordering them important and prestigious investment, as well 
the fact that occupy high ofÞ ces in the provincial and municipal a 
architectural - building administration.

Works of Polish architects in Tbilisi (Narcyz Zborzewski, 
Ksawery Skórzy*ski, Aleksander Szymkiewicz, Aleksander 
Stanis%aw Rogojski, Henryk Hryniewski, Bronis%aw 
Brochwicz-Rogóyski, Seweryn Nowomiejski, Pawe% Zab%ocki-
Dziesiatowski, Stanis%aw Mianowski, Konstanty Butkiewicz, 
Piotr Przybyszewski, Stefan Kryczy*ski, Miko%aj Ob%o*ski, 
Pawe% Kognowicki, Józef Kognowicki, Józef Panasiewicz, 
Sawicz-Ryczgórski, J. Pozna*, A. Nowak), especially designed 
for them public buildings, theaters, headquarters ofÞ ces, 
institutions and residential buildings account for up to today 
an important component of architectural landscape Georgian 
capital. 
The article presents the proÞ les of architects and artists, works 
executed by them in Tbilisi, their works in other Georgian 
towns, and brieß y characterized their creative achievements.
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Pobyt w Tyß isie by  zawsze zajmuj!cy dla ka"dego Polaka, 

chocia"by jedynie dla tego powodu, "e tam zawsze znaczna 

liczba rodaków przebywa a, mi#dzy którymi byli ludzie zas ugi 

naukowej lub patriotycznej1. 

Wzmianki o dzia%alno(ci architektów polskiego 
pochodzenia na terenie Tbilisi i Gruzji pojawi%y si& 
w polskiej literaturze naukowej stosunkowo niedaw-
no, z chwil$ wzrostu zainteresowania tym krajem 
i podj&cia bada* nad dziejami gruzi*skiej Polonii. 
Zazwyczaj s$ to jednak lakoniczne wzmianki, sta-
nowi$ce marginalne elementy opracowa* po(wi&-
conych dziejom Polaków w Gruzji i na Zakaukaziu. 
Wyró'niaj$ si& w(ród nich ksi$'ki: Marka M$dzika 
pt. Dzia alno$% spo eczno-kulturalna i polityczna 

Polaków w Gruzji na prze omie XIX i XX wieku, 
dotycz$ca kilku czynnych w Gruzji polskich archi-
tektów i in'ynierów oraz Andrzeja Furiera pt. Pola-

cy w Gruzji, zwieraj$ca nowe fakty uzyskane przez 
autora w trakcie kwerend w gruzi*skich archiwach2. 
Szczególny charakter maj$ prace, b&d$ce rezulta-
tem wieloletnich bada* nad dzia%alno(ci$ polskich 
artystów w Gruzji, prowadzone przez Henryk& Ju-
sty*sk$ z tbiliskiej Akademii Sztuk Pi&knych oraz 
inicjatywy wydawnicze podj&te przez King& Net-
tmann-Multanowsk$. Owocem tej wspó%pracy s$ 
wydane w ostatnich latach wieloj&zyczne albumy pt. 
Polscy arty$ci w Gruzji i Henryk Hryniewski3. Mo'-
na w nich odnale)+ tak'e informacje o dzia%alno(ci 
polskich architektów.

Lakoniczne wzmianki o polskich budowniczych 
w Tbilisi i ich niektórych dzie%ach znale)+ mo'na 
równie' w gruzi*sko- i rosyjskoj&zycznych opra-
cowaniach po(wi&conych architekturze miasta, 
publikowanych w okresie przynale'no(ci Gruzji do 
ZSRR. Zazwyczaj pomijaj$ one narodowo(+ pro-

jektantów, kwaliÞ kuj$c ich jako „architektów z Tbi-
lisi”. Wyj$tkiem s$ noty o niektórych architektach 
rosyjskich lub pochodz$cych z terenu Rosji4. Twór-
czo(+ dzia%aj$cych w Gruzji architektów pojawia si& 
w najnowszych publikacjach gruzi*skich historyków 
architektury Mai Mani i Nestana Tataraszwili5. 

Spo(ród dzie% tworzonych przez polskich pro-
jektantów dla Tbilisi analizy doczeka% si& jedynie 
niezrealizowany projekt Instytutu Politechnicznego 
w Tbilisi autorstwa Bronis%awa Brochwicz-Rogóy-
skiego z 1917 roku6.

W prezentowanym opracowaniu, obok zebrania 
i uporz$dkowania dotychczasowej wiedzy o polskich 
architektach w Gruzji (oraz wspó%pracuj$cych z nimi 
malarzach i rze)biarzach), podkre(lono zarówno do-
robek polskich projektantów, jak i zasób informacji 
o nich samych. Artyku% po(wi&cony jest twórcom 
dzia%aj$cym w Tbilisi (tak'e okresowo) i poza sto-
%ecznym mistem Gruzji w XIX wieku i pierwszych 
dekadach XX w. Osobn$ grup& stanowi$ polscy ar-
chitekci pochodz$cy z innych prowincji Cesarstwa 
Rosyjskiego, realizuj$cy b$d) przygotowywuj$cy 
projekty dla inwestycji w stolicy Gruzji.

Rozwój Tbilisi i lokalnego  rodowiska architek-

tonicznego w XIX wieku

Prze%om stuleci XVIII i XIX to okres dramatycz-
nych wydarze*, które zawa'y%y na losach Gruzji 
oraz Tbilisi, wówczas stolicy jednej z prowincji gru-
zi*skich – królestwa Kartli (il. 1). Spalenie miasta 
przez wojska szacha Iranu Agi Mohammada Cha-
na Kad'ara w 1795 r. unicestwi%o niemal ca%$ jego 
ówczesn$ zabudow&. Tocz$ca si& od lat 80. XVIII 
wieku rywalizacja rosyjsko – perska zako*czy%a si& 
w latach 1801-1810 inkorporacj$ ziem gruzi*skich 

1 M. Gralewski, Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewo-

li. Opisanie kraju, ludno$%, zwyczaje i obyczaje, Lwów 1877, 
s. 387. Od 1845 r. do 1936 r. stolica Gruzji nosi%a nazw& Tiß is 
(Tyß is). W artykule przyj&to pos%ugiwanie si& nazw$ wspó%-
czesn$.
2 M. M$dzik, Dzia alno$% spo eczno-kulturalna i polityczna Po-

laków w Gruzji na prze omie XIX i XX wieku, Lublin 1987, s. 39-
46; A. Furier, Polacy w Gruzji, Warszawa 2009, s. 307-311. Por. 
te': Polacy w kulturze i "yciu spo ecznym Zakaukazia do 1918, 
Lublin 1990, s. 15-16, 30, 68; A. Wo)niak, Z bada& nad Poloni! 

gruzi&sk! drugiej po owy XIX i pocz!tku XX wieku, „EtnograÞ a 
Polska”, 1996, t. XL, z. 1-2, s. 260; Polacy w Gruzji/Poles in 

Georgia, [katalog wystawy], Warszawa 2010. 
3 H. Justy*ska, Polscy arty$ci w Gruzji, Tbilisi 2006; Henryk 

Hryniewski, Tbilisi 2007.
4 Przyk%adem mo'e by+: T.G. Gersamiâ, Staryj Tbilisi, Tbilisi 
1984. Wa'n$ pozycj$ jest opublikowane tylko w j&zyku gru-

zi*skim: [W. Beridze, Architektura Tbilisi w latach 1801-1917, 
t. I i II, Tbilisi 1960, 1963]. Por te': V. Beridze, Gruzinskaâ 

arhitektura s drevnejših vremen do na'ala 20 veka, Tbilisi 1967; 
N. Džanberidze, Arhitektura Tbilisi, putevoditel’, Tbilisi 1961; 
T. Kvirkvelia, Arhitektura Tbilisi, Moskva 1985.
5 M. Mania, European architects in Tbilisi, Tbilisi 2006; tej'e, 
Architectural walks of old Tbilisi. Fourteen routes, Tbilisi 2008; 
J. Baulig, M. Mania, H. Mildenberger, K. Ziegler, Architek-

turführer Tbilisi, Saarbrücken 2004; N. Tataraszwili, European 

Cultural Heritage – Art Nouveau Architecture in Georgia, w: 
Georgian Art in the Context of the European and Asian Cul-

tures, Tbilisi 2009, s. 288-293; T. Kiladze, M. Medzmariaszwili, 
T. Gersamia, Charm in Tbilisi, Tbilisi 2009. 
6 A. Gruchalska, Bronis awa Brochwicz-Rogóyskiego projekty 

wy"szych szkó  politechnicznych w Nowoczerkasku i Tyß isie, 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1995, T. 35, z. 3-4, 
s. 241-244. 
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przez Imperium Rosyjskie. Tbilisi, pocz$tkowo od-
budowywane po zniszczeniach z zachowaniem daw-
nej stuktury urbanistycznej i siatki ulic, w pierwszej 
po%owie XIX stulecia zosta%o stolic$ guberni oraz 
siedzib$ wicekróla – carskiego namiestnika Kaukazu. 
W 1844 r. urz$d ten obj$% ksi$'& Michai% Woroncow, 
wykszta%cony na Zachodzie zwolennik rz$dów libe-
ralnych, inicjuj$cy i wspieraj$cy modernizacj& oraz 
rozwój gospodarczy i kulturalny powierzonych sobie 
regionów. Miasto wkroczy%o w okres dynamicznego 
rozwoju, zyskuj$c u schy%ku stulecia opini& jednej 
z naj(wietniejszych metropolii Imperium oraz wa'-
nego o(rodka gospodarczego i centrum kulturalnego. 

Zniszczenie murów obronnych w czasie naja-
zdu perskiego umo'liwi%o w%$czenie i zabudow& 
podmiejskich osad (il. 2). Obszar miasta w pier-
wszej po%owie XIX stulecia powi&kszy% si& niemal 
pi&ciokrotnie. Obok historycznych dzielnic Kala 
i Isani po obu stronach rzeki Kury powsta%y g&sto 
zabudowane: Awlabari, Kukia, Sololaki i Czugure-
ti. W nast&pnych dziesi&cioleciach przy%$czono do 
miasta kolejne obszary, m.in. niemieck$ osad& Alek-
sanderdorf oraz tereny pó)niejszych dzielnic Were, 
Nawtlugi, Nad'aladewi i Didube. Tbilisi, licz$ce 
w ko*cu XVIII wieku ok. 250 ha powi&kszy%o si& 
do 3700 ha w 1933 r., a liczba ludno(ci z ok. 25 tys. 

1. Tbilisi w 1892 r. Plan miasta ze zbiorów Autora
1. Plan of Tbilisi from 1892. Reproduction, Author’s Collection
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u schy%ku XVIII wieku wzros%a do 34 tys. w 1850 r., 
blisko 160 tys. w 1897 r. i 344 tys. w 1914 r. U schy%ku 
stulecia Tbilisi by%o prawdziwym tyglem etnicznym: 
dominowali Ormianie (31, 7%), Gruzini (26,4 %)
i Rosjanie (28 %). W 1876 r. w Tbilisi mieszka%o 
1592 Polaków, w 1897 r. by%o ich 4133 (w ca%ej 
Gruzji 8220), a w 1910 r. ju' 73677. Ju' w pierwszej 
po%owie XIX wieku dla poszczególnych obszarów 
tworzono plany urbanistyczne. W pe%ni nowoczesny 
plan zagospodarowania, stanowi$cy odbicie europej-
skich tendencji sporz$dzono jednak tylko dla repre-
zentacyjnej, centralnej dzielnicy, mieszcz$cej siedzi-
by w%adz, urz&dy, instytucje kultury i parki, rozci$g-
ni&tej wzd%u' Prospektu Go%owina (dzi( al. Rustawe-
lego). W latach 70. XIX wieku zbudowano dworzec 
kolejowy (linia Tbilisi – Poti8), w latach 80. rozpo-
cz&to budow& miejskiego wodoci$gu, a w 1895 r.
projekt kanalizacji miasta przygotowa% in'. William 
Lindley9. 

Charakterystyczn$ cech$ zabudowy, podkre(lan$ 
przez niemal wszystkich odwiedzaj$cych ówczesne 
Tbilisi, by%o jej zró'nicowanie, kontrast rezydencjo-
nalnych kamienic i gmachów publicznych utrzyma-
nych w modnych, europejskich nurtach stylowych, 

wype%niaj$cych starannie rozplanowane centrum 
i lewobrze'n$ dzielnic& (dawniej Aleksanderdorf), 
wokó% dworca kolejowego, oraz mniej zamo'nych 
dzielnic ciasno i chaotycznie wype%nionych ubo'-
sz$ zabudow$, nawi$zuj$c$ do dawnej architektury 
perskiej i gruzi*skiej. Klimat ówczesnego miasta 
dobrze oddaje opis przebywaj$cego tam w po%owie 
XIX stulecia polskiego zes%a*ca: „obecnie Tyß is 
zbudowany jest w stylu mieszanym wschodnio – eu-
ropejskim. Przy domach z kru'gankami i z p%askimi 
dachami stoj$ budynki jakby przeniesione z Drezna 
albo z Pary'a. Wszystkich domów po obu stronach 
Kury liczy si& oko%o czterech tysi&cy. Pomi&dzy 
ciasnemi i kr&tymi ulicami wyprowadzane s$ i pro-
ste ulice z placami (…) Czterdzie(ci kilka (wi$ty* 
ocala%ych lub odnowionych po zburzeniu miasta 
(…) sta%$ ludno(+ miasta oblicza si& na czterdzie(ci 
tysi&cy, cyfra za( przebywaj$cej czasowo ludno(ci 
wynosi kilkana(cie tysi&cy. Wojska stale tu przeby-
waj$cego liczy%o si& ko%o 10 tysi&cy”10. Kontrast ten 
zwi&ksza% si& wraz z dynamicznym przyrostem no-
wej zabudowy w kolejnych dekadach: „wkrótce do-
strzegli(my Tyß is, lecz niestety, jak ma%o podobny 
do owego Tyß isu mojej wyobra)ni! Budowle euro-

7 M. Pirveli, Tbilisi-etapy urbanistycznego rozwoju miasta, „Stu-
dia Regionalne i Lokalne”, 2008, nr 4(34), s. 37; B. Baranow-
ski, Polskie zainteresowania z XVIII i XIX wieku kultur! Gruzji, 
 ód) 1982, s. 41, 56-57; M. M$dzik, Dzia alno$% spo eczno-kul-

turalna…, s. 13, 28-31. Por te': D. An,abadze, N. G. Volkova, 
Staryj Tbilisi. Gorod i gorožane v XIX veke, Moskva, 1990.
8 Jednym z g%ównych budowniczych by% absolwent petersbur-
skiego Instytutu In'ynierów Komunikacji Boles%aw Statkowski 

(1825-1895), por. M. M$dzik, Dzia alno$% spo eczno-kultural-

na…, s. 39-42.
9 Wodoci!g w Tyß isie, „Przegl$d Techniczny”, 1882, nr VIII, s. 
47; Kanalizacya Tyß isu, „Przegl$d Techniczny”, 1896, nr 4, s. 
104-106.
10 M. Gralewski, op. cit., s. 362.

2. Tbilisi w 1913 r. Reprodukcja planu miasta ze zbiorów Autora
2. Plan of Tbilisi from 1892. Reproduction, Author’s Collection
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pejskie, bia%e i szare, zanadto (cie(nione w kotlinie 
pomi&dzy nagimi ska%ami. Zdawa%o mi si&, ujrz& 
ogrody, zbytek wschodni podcieniowany góralsk$, 
dzik$ prostot$ a tu ani zielono(ci nie widz&, ani oka-
za%ej architektury azjatyckiej” (il. 3, 4)11.

Wzrost liczby i zamo'no(ci mieszka*ców, po-
zycja miasta jako centrum handlowego po%udnia 
Rosji, wykszta%cenie si& licznej warstwy zamo'nej 
bur'uazji i patrycjatu miejskiego, rozwój 'ycia kul-
turalnego oraz potrzeby nowoczesnej spo%eczno(ci 
miejskiej sz%y w parze z dynamicznym rozwojem 

11 W. Biernacki, Kartki z podró"y na Kaukaz, „Tygodnik Ilu-
strowany”, 1896, nr 32 (27 VII/8 VIII 1896), s. 624. Por. te': 
E. Strumpf, Obrazy Kaukazu, Warszawa 1900, s. 122-123; A. 
Leist, Szkice z Gruzji, Warszawa 1885, s. 19-50.
12 W obu uczelniach studiowa%o przed 1918 r. oko%o 300 Po-
laków, spo(ród których rekrutowa%o si& wielu uznanych archi-
tektów i in'ynierów budownictwa dzia%aj$cych na terenie Ro-
sji i jej prowincji (m.in. Ukrainy, Azerbejd'anu, Gruzji). Por. 
M. Omilanowska, Polscy architekci w petersburskiej Akademii 

Sztuk Pi#knych w latach 1814-1918, „Biuletyn Historii Sztuki”, 
2004, nr 3-4, s. 351-370. Por te'. J. Roguska, Architekci Polacy 

w kr#gu petersburskich neoklasycystów, w: Przed wielkim ju-

trem. Sztuka 1905-1918, Warszawa 1993, s. 61-77; S. Fatulla-
jew, Twórczo$% architektów - Polaków w Azerbejd"anie, „Teka 
Komisji Urbanistyki i Architektury”, 1973, T. VII, s. 119-137; 
R. Badowski, Polscy architekci w Baku na prze omie XIX i XX 

wieku, w: Polacy w Azerbejd"anie, Lublin 2003, s. 249-254. 

3. Widok zabudowy dzielnicy Kala w Tbilisi, prze%. XIX i XX 
wieku. Pocztówka ze zbiorów Autora

3.Tbilisi, view of the Kala district at the turn of the 19th and 
20th century. Reproduction, Author’s Collection

4. Tbilisi, zabudowa dzielnic staromiejskich, prze%. XIX i XX 
wieku. Reprodukcja zdj&cia ze zbiorów Liki Gonaszwili

4. Tbilisi, view of the Old Town district at the turn of the 19th 
and 20th century. Reproduction, Lika Gonaszwili Collection

5. Tbilisi, zabudowa nowych dzielnic i alej, prze%. XIX i XX 
wieku. Reprodukcja zdj&cia ze zbiorów Liki Gonaszwili

5. Tbilisi, view of the new districts at the turn of the 19th and 
20th century. Reproduction, Lika Gonaszwili Collection

6. Tbilisi, zabudowa nowych dzielnic i alej, prze%. XIX i XX 
wieku. Reprodukcja zdj&cia ze zbiorów Liki Gonaszwili

6. Tbilisi, view of the new districts at the turn of the 19th and 
20th century. Reproduction, Lika Gonaszwili Collection

rynku us%ug budowlanych. Zamówienia na kamie-
nice, hotele, rezydencje, teatry i gmachy publiczne 
przyci$ga%y do kaukaskiej stolicy coraz liczniej-
szych projektantów i budowniczych. Ich liczba, za-
równo architektów prowadz$cych prywatn$ prakty-
k&, jak te' zatrudnionych w urz&dach gubernialnych 
i miejskim, znacz$co wzros%a w drugiej po%owie 
XIX wieku. Wi&kszo(+ stanowili absolwenci uczel-
ni petersburskich: Szko%y Budownictwa (od 1884 r.
Instytutu In'ynierów Cywilnych im. Miko%aja I) 
oraz Cesarskiej Akademii Sztuk Pi&knych (il. 5, 6)12.
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W zamo'nym, dynamicznie rozbudowuj$cym si& 
mie(cie znale)li niez%e warunki 'ycia i rozwoju ka-
riery zawodowej. Coraz cz&(ciej od schy%ku XIX 
stulecia do gubernialnej stolicy przyje'dzali tak'e, 
dla realizacji dochodowych i presti'owych zlece*, 
architekci, rze)biarze i malarze z Rosji i krajów 
europejskich. Zarówno osiadli, jak i przyje'dzaj$-
cy do miasta tylko na chwil& tworzyli, charaktery-
styczn$ dla ca%ej spo%eczno(ci ówczesnego Tbilisi, 
barwn$ mozaik& etniczn$. Obok Gruzinów (m.in. 
Grigol Kurdiani, Simon Kladiaszwili, Korneli Ta-
tiszew, Gigo Zaziaszwili, Iwane Wepxwadze), Or-
mian (m.in. Pawle Zurabian, Ghazar Sarkisian, Ga-
briel Ter-Melikow, Michai% Ogand'anow, Gabriel 
Ter-Mikelian, N. Madatian), Rosjan (m.in. Aleksan-
der Ozerow, Michai% Neprincew, Anatolij Kalgin, 
Grigorij Iwanow, Solomon B. Telingater, Grigorij 
Gagarin), W%ochów (Archangelo Andreoletti, Gio-
vanni Scudieri, Giuseppe Bernardacci) swój wk%ad 
w architektoniczny rozwój miasta wnie(li architekci 
oraz wspó%pracuj$cy z nimi przy wystroju i deko-
racjach budynków arty(ci narodowo(ci niemieckiej 
(Leopold Bilfeld, Albert Salzmann, Victor Schröter, 
Paul Stern, Otto Jacob Simonson, Carl Zaar, Richard 
Kärger13) i polskiej (Narcyz Zborzewski14, Ksawery 
Skórzy*ski, Aleksander Szymkiewicz, Aleksander 

Stanis%aw Rogojski, Henryk Hryniewski, Bronis%aw 
Brochwicz-Rogóyski, Seweryn Nowomiejski, Pa-
we% Zab%ocki-Dziesiatowski, Stanis%aw Mianowski, 
Konstanty Butkiewicz, Piotr Przybyszewski, Stefan 
Kryczy*ski, Miko%aj Ob%o*ski, Pawe% Kognowi-
cki, Józef Kognowicki, Józef Panasiewicz, Sawicz-
Ryczgórski, J. Pozna*, A. Nowak). Cz&sto archi-
tekci ró'nych narodowo(ci wspó%pracowali ze sob$ 
przy realizacji powierzonych projektów15.

Polscy architekci w Tbilisi i ich dzie!a

Polscy projektanci, znani dzi&ki swoim dzie%om, 
)ród%om archiwalnym lub publikowanym wzmian-
kom, to zapewne nie wszyscy, którzy byli czynni 
w Tbilisi w XIX i pierwszych dekadach XX wieku. 
O niektórych (Pawe% Kognowicki16, Józef Kogno-
wicki17, in'. Sawicz-Ryczgórski18, Seweryn Nowo-
miejski19) posiadamy tylko wiadomo(ci lakoniczne 
(tu nazwiska w nawiasie), podobnie, jak o budow-
niczych dzia%aj$cych poza ówczesn$ stolic$ guberni 
(Eugeniusz Dymsza, Aleksander Kuczewski, W%o-
dzimierz Niedzielski, Ladwa*ski, G. Zalski, P. Al-
brandt)20. Nieco wi&cej wiadomo o 'yciu i twórczo-
(ci Wilhelma Franciszka Kowalskiego21, Franciszka 
Wyszy*skiego22, architekta miejskiego Batumi przed 

13 Niemiecka kolonia Alexanderdorf i „kwarta% niemiecki” ist-
nia%y na prze%omie wieków w okolicach ówczesnej ulicy Michaj-
%owskiej (dzi( ul. Agmaszenebeli). Ulokowano tam wybudowa-
ny z datków niemieckich osadników ko(ció% ewangelicki, dom 
paraÞ alny, szko%& i szpital (w. Micha%a. Niemieccy architekci 
byli przewa'nie absolwentami uczelni petersburskich, Victor 
Schröter ponadto studiowa% w Berlinie. Otto Jacob Simonson by% 
absolwentem Szko%y Politechnicznej w Dre)nie w 1844 r.
14 Cz&sto w literaturze okre(lany jako Aleksander Zborzewski, 
por. chocia'by: H. Justy*ska, op. cit., s. 8. 
15 Np. gmach Towarzystwa Artystycznego, proj. Aleksander 
Szymkiewicz i Korneli Tatiszew; Bank Szlachecki, ob. Bibliote-
ka Narodowa, proj. Anatolij Kalgin i Henryk Hryniewski; pa%ac 
Michai%a Aramianitsi, obecnie hotel Marriott, proj. Aleksander 
Ozerow i Gabriel Ter-Melikow. 
16 Pawe% Kognowicki (1871-1934) by% absolwentem petersbur-
skiego Instytutu In'ynierów Cywilnych, dzia%a% na terenie Azer-
bejd'anu. W latach 70. XIX w. sprawowa% funkcj& g%ównego in-
'yniera guberni jelizawietpolskiej gdzie, wraz z Ignacym Krysz-
ta%owiczem, prowadzi% generaln$ modernizacj& urbanistyczn$ 
i architektoniczno-budowlan$ Jelizawietpola (dzi( Giand'a). 
W Baku by% m.in. autorem (wraz z Józefem Gos%awskim) pro-
jektu teatru Tagijewa przy ul. Merkuriewskiej. W latach 1911-
1918 mia% mieszka+ i pracowa+ w Tbilisi. Por. R. Badowski, 
op. cit., s. 253; S. Fatullajew, op. cit., s 119; M. Omilanowska, 
Dzia alno$% polskich architektów w Cesarstwie rosyjskim w XIX 

i pocz!tku XX wieku, „Pinakoth-k-”, 2005, nr 20/21, s. 83.
17 Józef Kognowicki (1868-1936). In'ynier i urz&dnik kolejowy, 
wieloletni budowniczy kolei na Zakaukaziu. W 1903 r. oddele-
gowany do pracy w wydziale budowlanym Zarzadu Miejskiego 

Tbilisi jako in'ynier miejski. Od 1912 r. cz%onek Rady Tech-
nicznej przy urz&dzie namiestnika Kaukazu. Por. M. M$dzik, 
Dzia alno$%…, s. 43-44; Polacy w Gruzji…, s. 59. 
18 In'ynier i prawdopodobnie architekt wojskowy. Ko*czy% in-
westycje rozpocz&te przez Aleksandra S. Rogojskiego, po jego 
(mierci. Por. A. Furier, op. cit., s. 309.
19 Ur. w 1841 r., absolwent Instytutu In'ynierów Komunikacji 
w Petersburgu w 1864 r., budowniczy dróg na Zakaukaziu. W la-
tach 1892-1893 mia% prowadzi+ budowy gmachów publicznych 
w Tbilisi, w tym teatru. Cz%onek w%adz Towarzystwa Dobro-
czynno(ci w Tbilisi od 1894 r. Por. A. Wo)niak, op. cit., s. 260; 
M. M$dzik, Dzia alno$%…, s. 43; tego', Polskie organizacje 

spo eczno-kulturalne, polityczne i wojskowe na Zakaukaziu na 

prze omie XIX i XX w., w: Polacy w kulturze i "yciu spo ecznym 

Zakaukazia do 1918, Lublin 1990, s. 74.
20 In'. Eugeniusz Dymsza – rozbudowywa% port w Batumi w la-
tach 90. XIX w.; in'. Aleksander Kuczewski – od 1912 r. kiero-
wa% przygotowywaniem projektów i rozbudow$ portów w Poti, 
Batumi i Suchumi; podobne prace na wybrze'u czarnomorskim 
prowadzi% w pierwszej dekadzie XX w. in'. W%odzimierz Nie-
dzielski. Pozostali odnotowani zostali jako dzia%aj$cy na terenie 
Kutaisi. Por. A. Furier, op. cit., s. 309-310.; „Kraj”, 1892, nr 39, 
s. 14-15; M. Mania, op. cit., s. 129. 
21 Wilhelm Franciszek Kowalski (1868-?). Urodzi% si& w Tbili-
si, jego ojciec by% lekarzem. W stolicy Gruzji uko*czy% szko%& 
(redni$, w latach 1889-1891 studiowa% w petersburskiej ASP, 
a w latach 1891-1897 w Instytucie In'ynierów Cywilnych. Po 
studiach pracowa% w Moskwie, w latach 1901-1903 jako tech-
nik w wydziale budowlanym guberni moskiewskiej, by% tak'e 
wyk%adowc$ Moskiewskiej Szko%y In'ynierskiej. W latach 
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pierwsz$ wojn$ (wiatow$ oraz Konrada Tarasiewi-
cza23, od 1886 r. kieruj$cego pracami budowlanymi 
w Batumi, w tym odbudow$ szosy batumskiej. Oto 
sylwetki niektórych.

Narcyz Zborzewski – pierwszy zapewne znany 
architekt polskiego pochodzenia dzia%aj$cy na tere-
nie Tbilisi oraz Kutaisi. W latach 1835-1838 studio-
wa% architektur& w Akademii Sztuk Pi&knych w Pe-
tersburgu, któr$ uko*czy% z tytu%em wolnego archi-
tekta. Wykszta%cenie uzupe%nia% w kolejnych latach, 
zdobywaj$c w 1844 r. tytu% akademika. Od 1839 r. 
do lat 50. XIX w. pracowa% w Moskwie, Kerczu, 
Piatigorsku oraz w Tbilisi, gdzie jako architekt miej-
ski, wg opinii urz&du namiestnika Kaukazu „spisuje 
si& (wietnie, du'o projektuje”24. W latach 50. XIX 
w. wyjecha% do Warszawy, ale po 1863 r. by% ju' ar-
chitektem miejskim w Tomsku. W latach 1867-1881 
pracowa% m.in. w wydziale budowlanym urz&du gu-
bernialnego w Kutaisi, by+ mo'e tak'e w Petersbur-
gu i Moskwie. By% autorem projektu dworca peters-
burskiego w Warszawie (przed 1859 r.)25. Jego dzie-
%a z okresu pracy w Tbilisi i Kutaisi nie s$, niestety, 
znane. 

Stanis!aw Mianowski (1838-?), studiowa% w pe-
tersburskiej Szkole Budownictwa w latach 1853-
1860, któr$ uko*czy% z tytu%em pomocnika architek-
ta i uprawnieniami urz&dnika X klasy. W 1869 r. po 
studiach uzupe%niaj$cych otrzyma% tytu% in'yniera 
– architekta i odby% roczn$ praktyk& w wydziale bu-
downictwa w%adz gubernialnych w Tbilisi, w trakcie 
której prowadzi% remonty budynków publicznych na 
terenie guberni. Zlecono mu tak'e dokonanie ogl&-
dzin i przygotowanie ekspertyzy stanu zachowania 
monastyru w Gelati wraz z opracowaniem sposo-
bu stabilizacji wilgotno(ciowej obiektu. W latach 
1861-1867 by% architektem miejskim w Temryuk, 
autorem planu urbanistycznego i rozbudowy miasta 
oraz licznych projektów architektonicznych. W la-
tach 1867-1872 jako architekt guberni kutaiskiej za-
projektowa% m.in. przebudow& wi&zienia miejskiego 
oraz wzniesion$ z ciosów skalnych cerkiew „w stylu 
bizanty*skim” w Kutaisi. W latach 1872-1875 by% 
naczelnikiem odcinków prac remontowych linii ko-
lejowych or%owsko-griazskiej i %ozowsko-sewasto-
polskiej i autorem projektu gmachu odlewni 'elaza 
przy warsztatach kolejowych w Aleksandrowsku. 

1904-1912 by% architektem miejskim w Suchumi, a 1912-1913 
architektem gubernialnym w Piatigorsku. W 1913 r. dyscypli-
narnie zwolniony ze s%u'by. Do znanych dzie% architekta nale'$: 
regulacja ulic i rozbudowa wodoci$gu w Jucy, gmach gimna-
zjum 'e*skiego w Piatigorsku, rozbudowa m&skiej szko%y real-
nej i koszary w Piatigorsku, kamienice czynszowe w Moskwie 
przy zau%ku Siwtsew Wra'ek 42 (1901), zau%ku B. Karetnogo 15 
(1900), rozbudowa przytu%ku dla ubogich przy ul. Rossolimo 10 
(1900). Por. Ksi#ga pami!tkowa in"ynierów cywilnych Polaków 

wychowanków Instytutu In"ynierów Cywilnych w Petersburgu, 
Warszawa 1937, s. 69; http://www.biograÞ ya.info/biography/
?id_rubric=15&id=6137; http://kmvline.ru/arch/b_124.php 
22 Franciszek Wyszy*ski (1876-po 1937). Uko*czy% petersburski 
Instytut In'ynierów Cywilnych w 1901 r. Jego znane dzie%a to: 
projekt Wystawy Po%udniowo-Rosyjskiej w Jekaterynos%awiu 
w 1910 r. (za który otrzyma% du'y medal z%oty) oraz projekt 
Wystawy Wszechrosyjskiej w Kijowie w 1913 r. (du'y medal 
z%oty). Zdoby% pierwsz$ nagrod& w konkursie na siedzib& Sto-
warzyszenia Techników w Jekaterynos%awiu, wg jego projektu 
wzniesiono tam gmach klubu kupieckiego. Prowadzi% budow& 
szpitala w Petersburgu, opracowa% projekt centralnego, wojsko-
wego wi&zienia (ledczego dla Lublina. W latach I wojny (wiato-
wej prowadzi% budowy dróg w guberni suwalskiej i na Kaukazie. 
Po wojnie by% kierownikiem robót budowlanych garnizonu Lub-
lin DOK II, a nast&pnie okr&gowym inspektorem budowlanym 
w Warszawie. Por. Ksi#ga pami!tkowa…, s. 33, 38, 40, 48, 66. 
23 Konrad Tarasiewicz (1840-?). Uko*czy% szko%y w Tobolsku 
i Tule, a w 1862 petersbursk$ Szko%& Budownictwa z tytu%em 
pomocnika architekta i uprawnieniami urz&dnika X klasy. Od-
by% praktyk& budowlan$ w Permie, gdzie w 1869 r. zosta% za-
trudniony na stanowisku m%odszego architekta. W 1874 r. zosta% 
przeniesiony do Dagestanu jako kierownik prac przy budowlach 
wojskowych, ponadto sprawowa% funkcj& architekta miejskie-

go Temir-Chan-Szury (dzi( Bujnajsk), nast&pnie Petrowska. 
W 1886 r. przeniesiony do Batumi. Do jego znanych dzie% na-
le'$: drewniany budynek teatru i cerkiew wi&zienna w Permie, 
baraki szpitalne w Osie, cerkiew p.w. Pami&ci 17 pa)dziernika 
1888 r. w Kutaisi. Prowadzi% ponadto aktywn$ prywatn$ prak-
tyk& architektoniczn$ w ró'nych regionach po%udniowej Rosji. 
Por. G. Baranovskij, Jubilejnyj sbornik sv(denij o dejatel’nosti 

byvšich vospitannikov instituta graždanskich inženerov 1842-

1892, Sankt-Petersburg 1893-1894, s. 338; Ksi#ga pami!tko-

wa…, s. 25, 33, 40, 47, 65, 72.
24 Za udost&pnienie odpisów dokumentów dotycz$cych Narcyza 
Zborzewskiego, zgromadzonych w archiwum ASP w Petersbur-
gu oraz trudno dost&pnych publikacji serdeczne podzi&kowania 
winien jestem dr hab. Ma%gorzacie Omilanowskiej z Instytutu 
Sztuki PAN. Zborzewski stanowisko architekta miejskiego Tbi-
lisi piastowa% zapewne do 1848 r., gdy urz$d ten obj$% w%oski 
architekt Giovanni Scudieri.
25 M. Omilanowska, Polscy architekci…, s. 360; tej'e, Dzia al-

no$% polskich…, s.78; Zod'ie Moskvy vremeni 'klektiki, moderna 

i neoklassicizma (1830-1917), Moskva 1998, s. 245; BiograÞ 'e-

skaja )nciklopedija: Zborževskij Narkiz Albertovi' (http://print.
biograÞ ja.ru/?id=45493, tam wykaz )róde% i bibliograÞ a); S. 
 oza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 
343; H. Justy*ska, op. cit., s. 8; S. N. Kondakov, Spisok russkich 

chudožnikov k jubilejnomu sprawo'nikuImperatorskoj Akademii 

Chudožestv, [Sankt-Petersburg, 1915], s. 332. Cz&(+ informacji 
podawanych w notach biograÞ cznych Narcyza Zborzewskiego 
odnosi si& do Aleksandra Zborzewskiego, akademika petersbur-
skiej ASP w 1856 r., aktywnego w latach 70. XIX w. guberni 
moskiewskiej, autora projektów cerkwi w Puszkino, Muranowo, 
Makarowo, Obuchowo i dzwonnicy cerkwi w Turowo. Por. S. 
N. Kondakov, op. cit., s. 332.
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Od roku 1875 pracowa% w Petersburgu, w 1876 roku 
otrzyma% stanowisko nadetatowego technika w tam-
tejszym miejskim wydziale budowlanym, a nast&p-
nie w zarz$dzie budowlanym uralskiej linii kolejo-
wej. By% autorem projektów dworców kolejowych 
w  udze, Lipiecku, Griaziach. Od 1885 r. pracowa% 
jako architekt gubernialny w UÞ e, gdzie zrealizowa% 
w%asne projekty gmachu izby skarbowej, siedziby 
kancelarii gubernatora oraz archiwum gubernialne-
go. Zaprojektowa% tak'e progimnazjum w Temiurce 
(Kuba*) i cerkiew w Krasnym Jarze. Jego aktyw-
no(+ i dzie%a na terenie Tbilisi nie s$ znane26. 

Józef Panasiewicz (1840-lata 20. XX w.) (il. 
7), uko*czy% petersbursk$ Szko%& Budownictwa 
z uprawnieniami urz&dnika X klasy i tytu%em po-
mocnika architekta. Zosta% zatrudniony u Piotra 
Salmonowicza w Petersburgu, jednego z g%ównych 
architektów kolei warszawsko-petersburskiej. Na-
st&pnie, pod kierownictwem Piotra Sobko i Stani-
s%awa Kierbedzia, zajmowa% si& projektowaniem in-
frastruktury kolejowej dla linii kijowsko-odesskiej. 
W 1860 r. otrzyma% stypendium namiestnika Kauka-
zu i zosta% zatrudniony w tbiliskim wydziale budow-
nictwa na stanowisku technika nadetatowego. Zdo-
by% pierwsz$ nagrod& w konkursie na bram& trium-
faln$ z okazji ujarzmienia przez Rosj& wschodniego 

26 G. Baranovskij, op. cit., s. 231-232; Ksi#ga pami!tkowa…, s. 
23,30,45,61,70.
27 A. Furier, op. cit., s. 252.

28 W 1923 r. patronem ulicy uczyniono marksistk& Wier& Zasu-
licz, dzisiaj to ul. Niny Czcheidze. 

7. Józef Panasiewicz (1840-lata 20.XXw.). Za: V. Baranovskij, 
Jubilejnyj sbornik sv(denij o dejatel’nosti byvšich vospitan-

nikov instituta graždanskich inženerov 1842-1892, Sankt-Pe-
tersburg 1893-1894, s. 231, 260 

7. Józef Panasiewicz (1840-20s XX c). Source: V. Baranovskij, 
Jubilejnyj sbornik sv(denij o dejatel’nosti byvšich vospitanni-

kov instituta graždanskich inženerov 1842-1892, Sankt-Peters-
burg 1893-1894, p. 231, 260

Kaukazu, og%oszonym przez ksi&cia Aleksandra Ba-
riaty*skiego. Uznanie przyniós% mu projekt kana%u 
o d%ugo(ci blisko 27 km, %$cz$cego rzek& Aragw& 
i Tbilisi. Zarz$dza% budow$ po%udniowego odcinka 
Gruzi*skiej Drogi Wojennej %$cz$cej Tbilisi z W%a-
dykaukazem. W 1863 r. obj$% stanowisko architekta 
miejskiego w Kutaisi, w 1865 r. wróci% do Tbilisi. 
W latach 1868-1886 by% naczelnym in'ynierem gu-
berni tbiliskiej. 

Zajmowa% si& g%ównie projektowaniem i nadzo-
rowaniem prac zwi$zanych z infrastruktur$ drogo-
w$. Pod jego kierownictwem zbudowano ponad 850 
km dróg, w znacznej cz&(ci utwardzonych traktów 
komunikacyjnych, w tym wszystkie g%ówne szosy 
w Kachetii. Projektowa% mosty i urz$dzenia drogo-
we, kana%y irygacyjne, budowle hydrotechniczne. 
Opracowa% tak'e wzorcowy system organizacji bu-
dowy dróg, przyj&ty nast&pnie w innych rosyjskich 
prowincjach jako standard.

Józef Panasiewicz by% tak'e aktywny w ró'norod-
nych inicjatywach (rodowiskowych na terenie Tbi-
lisi. W 1867 r. zosta% wymieniony jako „radca Pa-
nasiewicz” w sk%adzie Komitetu Budowy Ko(cio%a 
rzymskokatolickiego w Tbilisi, gdzie odpowiada% za 
„sprawy techniczne”27. 

Do jego znanych dzie% nale'$ równie': fontanny, 
(ciany oporowe, budowle techniczne na Gruzi*skiej 
Drodze Wojennej od Tbilisi do Gudauri (1860-1863), 
mosty drogowe m.in. w Telawi i Gori, projekty i re-
alizacje dróg, w tym m.in. Bor'omi – Achalcyche, 
Tbilisi – Giumri, Achalcyche – Achalkalaki, droga 
z Mcchety do Gruzi*skiej Drogi Wojennej, Signa-
gi – Arlaga. W latach 1860-1863 wg jego projektu 
wzniesiono kamienn$ cerkiew we wsi Pasanauri (il. 
8). Jego aktywno(+ na terenie Tbilisi by%a mniejsza, 
ale równie znacz$ca. Zaprojektowa% i przeprowadzi% 
regulacj& urbanistyczno – architektoniczn$ kilku 
dzielnic, cz&sto podtapianych wodami potoków sp%y-
waj$cych z otaczaj$cych miasto gór. Niektóre poto-
ki i strumienie zosta%y zaopatrzone w urz$dzenia hy-
drotechniczne, pozwalaj$ce regulowa+ przybór wód. 
Te prace zosta%y docenione, w uznaniu zas%ug jedn$ 
z ulic nazwano w roku 1876 jego imieniem28. Dzie-
%em Panasewicza jest tak'e modernizacja karawan-
seraju braci Szadinowych wzniesionego w 1830 r.
przy mo(cie awlabarskim, przeprowadzona w latach 
80. XIX w. 
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W 1886 r. z powodu k%opotów zdrowotnych ar-
chitekt przeszed% w stan spoczynku i przeprowadzi% 
si& do Batumi, gdzie wkrótce podj$% dzia%alno(+ bu-
dowlan$, m.in. prowadzi% od 1888 r. budow& kate-
dralnej cerkwi polowej (w. Aleksandra Newskiego 
(wg proj. Wasilija Kosjakowa), reprezentacyjnie 
ulokowanej na nadmorskim bulwarze29. W 1909 r. 
by% jednym z za%o'ycieli batumskiego oddzia%u Sto-
warzyszenia „Dom Polski”. W latach 1917-1918 by% 
cz%onkiem Komitetu Zwi$zku Wojskowych Pola-
ków w Batumi. Zmar% w Batumi we wczesnych la-
tach 20. XX wieku30. 

Pawe! Zab!ocki-Dziesiatowski (1841-1887) 
Szko%& Budownictwa w Petersburgu uko*czy% 
w 1860 r. z uprawnieniami urz&dnika X klasy i ty-
tu%em pomocnika architekta. Oddelegowany przez 
Ministerstwo Spraw Wewn&trznych, pracowa% naj-
pierw w wydziale budowlanym miasta Tbilisi, a od 
lutego 1868 r. na stanowisku m%odszego architekta 
tbiliskiego okr&gu pocztowego, gdzie prowadzi% re-
monty budynków i posterunków pocztowych. Od 
1871 r. by% architektem okr&gu Achalcyche – Achal-
kalaki i prowadzi% m.in. budow& dróg, mostów i po-

sterunków granicznych. W 1879 r. mianowany zo-
sta% architektem miejskim Tbilisi, po czym w 1880 
r. przeniesiony na stanowisko architekta miejskiego 
do Kutaisi. Od 1881 r. by% architektem miejskim 
w Poti, gdzie zmar% w 1887 roku31. Jego dzie%a na 
terenie Gruzji pozostaj$ nieznane.

Piotr Przybyszewski (1843-?) studiowa% w Szko-
le Budownictwa w Petersburgu w latach 1860-1865. 
Uko*czy% szko%& z tytu%em pomocnika architekta. 
Uzupe%nia% wykszta%cenie do roku 1876, w którym 
otrzyma% tytu% in'yniera budownictwa cywilnego. 
W 1866 r. skierowany zosta% do pracy w ko(cielnej 
komisji budowlanej w Stawropolu. W latach 1870-
1873 pracowa% pocz$tkowo jako m%odszy architekt 
w wydziale budowlanym w%adz guberni tbiliskiej, 
a nast&pnie na stanowisku architekta miejskiego 
Baku (Azerbejd'an). W latach 1876-1883 by% szefem 
oddzia%u technicznego ko(cielnej komisji budowla-
nej przy urz&dzie namiestnika Kaukazu w Tbilisi, od 
1884 r. – architektem okr&gu kutaiskiego. Prowadzi% 
aktywn$ dzia%alno(+ in'yniersk$ i architektonicz-
n$, w tym praktyk& prywatn$. Wg jego projektów 
wzniesiono m.in. kilka kamienic w Tbilisi32. 

29 G. Baranovskij, op. cit., s. 167-168.
30 R. Badowski, Z tradycji przyja*ni polsko-gruzi&skiej, Warsza-
wa 1959, s. 29; A. Furier, op. cit., s. 346-347; Z.G. Kowalski, 
Materia y do historii Polskiej Oddzielnej Brygady na Kaukazie 

1917-1918 w Centralnym Archiwum Wojskowym, „Biuletyn 

Wojskowej S%u'by Archiwalnej”, 1996, nr 19, s. 181; „Kraj”, 
1909, nr 3, s. 12-13; G. Baranovskij, op. cit., s. 260-261.
31 G. Baranovskij, op. cit., s. 117; A. Furier, op. cit., s. 309-310.
32 G. Baranovskij, op. cit., s. 275-276; Ksi#ga pami!tkowa…, s. 
26, 44, 59.

8. Pasanauri, w g%&bi cerkiew wzniesiona w latach 1860-1863 wed%ug projektu Józefa Panasiewicza. 
Reprodukcja ze zbiorów Autora 

8. Passanauri, in the depths of the church built between1860-1863, designed by Józef Panasiewicz. 
Reproduction from Author’s Collection 
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Aleksander Szymkiewicz posiada% najciekaw-
szy dorobek spo(ród znanych architektów polskich 
dzia%aj$cych w Gruzji. Urodzi% si& w Petersbur-
gu w 1858 r., w rodzinie adwokata pochodz$cego 
z okolic Kowna. Uko*czy% presti'owe, niemieckie 
gimnazjum Karola Maja w Petersburgu, a nast&pnie 
w latach 1879-1882 studiowa% architektur& w pe-
tersburskiej Akademii Sztuk Pi&knych, zdobywaj$c 
kolejno ma%y i du'y srebrny medal. W 1883 r. uzy-
ska% tytu% architekta 2 klasy za projekt „podmiejskiej 
rezydencji wielkoksi$'&cej”. Dzi&ki rodzinnym ko-
neksjom w roku 1885 otrzyma% posad& sekretarza 
gubernialnego w Tbilisi, a nast&pnie, do roku 1891, 
pe%ni% urz$d architekta miejskiego33. Przez szereg lat 
by% tak'e radnym miejskim. W latach 1905-1906 by% 
wyk%adowc$ rysunku i architektury w Szkole Malar-
stwa i Rze)by przy Kaukaskim Towarzystwie Krze-
wienia Sztuk Pi&knych. Zmar% w Tbilisi w 1908 r. 
Mia% czworo dzieci, spo(ród których syn Miko%aj stu-
diowa% architektur& w Pary'u, a nast&pnie otworzy% 
tam pracowni& architektoniczn$. Wnuk Aleksandra 
Szymkiewicza, Sacha Chimkevitch (1920-2006) by% 
znanym francuskim graÞ kiem i malarzem34. 

Dla upami&tnienia Aleksandra Szymkiewicza 
grupa tbiliskich architektów i urz&dników powo%a%a 
w 1909 r. fundusz stypendialny jego imienia, które-
go celem by%o coroczne przyznawanie stypendiów 
dla dwóch studentów pochodz$cych z Zakaukazia, 
którzy zamierzali kszta%ci+ si& w uczelniach tech-
nicznych35. 

Do znanych dzie% Szymkiewicza nale'$: kamieni-
ce przy ulicach Uznadze 19 (1885, il. 9), Ingorokwa 
6 (1887) i Czonkadze 8 (1888), gmach Kaukaskiej 
Stacji Jedwabniczej, dzi( Pa*stwowe Muzeum Je-
dwabiu przy ul. Tsabadze 6 (1890-1892), gmach 
s$du gubernialnego, dzi( S$d Najwy'szy Gruzji 
przy ul. Braci Zubalaszwili 32 (1894), budynek 
gimnazjum m&skiego w Batumi przy ul. Ninoszwi-
li 35, obecnie Pa*stwowy Uniwersytet im. Szoty 
Rustawelego (1897), siedziba Towarzystwa Arty-
stycznego – nast&pnie Pa*stwowy Teatr Akademi-

cki im. Szoty Rustawelego przy alei Rustawelego 
(1898-1901, wspólnie z Kornelim Tatiszewem), 
projekt drogi (serpentyny) na góruj$c$ nad miastem 
Mtacmind& (1894), modernizacja pasa'u przy ul. 
Puszkina (1901-1902), kamienica Archangelo An-
dreolettiego przy ul. Agmaszenebeli 75 (1901)36, 
stacje kolejki szynowej na Mtacmind& (1903-1905) 
i siedziba szko%y muzycznej Cesarskiego Rosyj-
skiego Towarzystwa Muzycznego, dzi( Pa*stwowa 
Akademia Muzyczna im. Wano Sarajiszwili przy 
ul. Gribojedowa 8 (1901-1904). Jeden z czo%owych 
badaczy architektury gruzi*skiej Wachtang Beridze 
przypisywa% mu ponadto autorstwo kamienic na uli-
cach Gudiaszwili, Uznadze i Czonkadze37. 

Dzie%em Aleksandra Szymkiewicza jest te' 
gmach S$du Apelacyjnego w Kutaisi (1898-1900, 
il. 10), wzorowany na zredukowanym programie 
siedziby S$du Najwy'szego w Tbilisi. Zapewne nie 
jest to jedyne dzie%o tego architekta w Kutaisi, gdy' 
wiadomo, 'e by% niezwykle aktywnym architektem 
w mie(cie38.

Gmachy wznoszone przez Szymkiewicza to prze-
wa'nie sze(ciany na planie prostok$ta przykryte 
bardzo p%ytkimi dachami wielospadowymi, czasem 
wyst&puj$ stosunkowo nieznaczne ryzality w cen-
trum i partiach skrajnych fasad. Dyspozycja wn&trz 
podporz$dkowana jest funkcji, w przypadku kamie-
nic mieszkalnych, mieszcz$cych niegdy( od kilku 
do kilkunastu rozleg%ych apartamentów (po rewolu-
cji bolszewickiej zamienionych na komunalne, wie-
lorodzinne, osobne lokale mieszkalne), klatki scho-
dowe %$cz$ce trakty komunikacyjne umieszczone s$ 
zarówno w centrum, jak i w partiach skrajnych bu-
dowli. Dzie%a architekta cechuje ró'norodno(+ u'y-
tych form i stylistyk. Przewa'a, charakterystyczny 
da architektury realizowanej w tym okresie w Tbi-
lisi, eklektycznie traktowany neorenesans i neokla-
sycyzm, czy to w wersji monumentalnej, masywnej, 
z bogatym u'yciem kamiennego detalu i ok%adzin 
(gmachy s$dów w Tbilisi i Kutaisi, szko%a muzycz-
na w Tbilisi) czy mniej reprezentacyjnej, w miesz-

33 M. Mania, op. cit., s. 35, A. Furier, op. cit., s. 308; Wg. G. Ba-
ranowskiego w latach 1885-1891 architektem miejskim Tbilisi 
by% Aleksander Melik-Begljarow, por. G. Baranovskij, op. cit., 
s. 216.
34 http://www.supremecourt.ge/default.aspx?sec_id=56&lang=2; 
S. N. Kondakov, op. cit., s. 412; A. Furier, op. cit., s. 309; www.
kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3444.
35 A. Furier, op. cit., s. 309.
36 Mie(ci% si& w niej tak'e warsztat tego popularnego na Kauka-
zie rze)biarza.

37 [W Beridze, Architektura Tbilisi w latach 1801-1917, t. II, 
Tbilisi 1963, s. 88], za: H. Justy*ska, op. cit., s. 9; konkretne 
kamienice nie zosta%y jednak wskazane; Maia Chichileiszwili, 
Batumi. Past and Present [Mi#dzynarodowa Konferencja Na-

ukowa], Batumi 2009 (ksi$'ka cz&(ciowo w j&zyku angielskim, 
cz&(ciowo w gruzi*skim); M. Mania, op. cit., s. 35-37, 48-49, 
101-107; T.G. Gersamiâ, op. cit., b.s. [Annotation, Bibliography, 
nr 174-176].
38 M. Mania, op. cit., s. 129; http://kutaisiappeal.court.gov.ge/
about-us/court-history/
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cza*skich kamienicach, z dekoracjami odciskanymi 
w tynku oraz detalem ze sztucznego kamienia (ka-
mienice przy ul. Ingorokwa 6 i Czonkadze 8). Ka-
mienica przy ul. Agmaszenebeli 75, mieszcz$ca war-
sztat znanego rze)biarza Andreolettiego, otrzyma%a 
bogat$ dekoracj& fasady, odkut$ w kamieniu zapew-
ne przez samego rze)biarza. Z kolei kamienica przy 
ul. Uznadze 19 to przyk%ad odmienny, oryginalna 
próba zastosowania w dekoracjach fasady motywów 
architektury perskiej. Indywidulane, eklektyczne 
formy maj$ gmachy gimnazjum m&skiego w Batu-

mi, budynki stacji kolejki na Mtacmind& w Tbilisi 
czy wzniesiona tam'e siedziba stacji jedwabniczej. 
Przy czym ta ostatnia realizacja jest wyj$tkowym 
w znanej twórczo(ci architekta przyk%adem po%$cze-
nia ceglanych, nieotynkowanych (cian, rozwi$za* 
formalnych zaczerpni&tych z architektury rosyj-
skiej oraz ozdobnego detalu, zarówno formowanego 
w nak%adanym miejscowo tynku jak i kamiennego. 
W niekonwencjonalny sposób zaprojektowane zo-
sta%y przez Szymkiewicza wn&trza dawnej stacji 
kolejowej dawnej Kaukaskiej Stacji Jedwabniczej, 

9. Tbilisi, kamienica czynszowa przy ul. Uznadze 19, 1885. Proj. Aleksander Szymkiewicz. Fot. Autor, 2010 r.
9.Tbilisi, rent house in Uznadze Street No. 19, 1885. Designed by Aleksander Szymkiewicz. Photo Author, 2010

10. Kutaisi, dawny s$d gubernialny obecnie S$d Apelacyjny, 1898-1900. Proj. Aleksander Szymkiewicz. Fot. Autor, 2010 r.
10. Kutaisi, former the District Court, now the Court of Appeal, 1898-1900. Designed by Aleksander Szymkiewicz. 

Photo Author, 2010
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udekorowane wyobra'eniami g$sienic i motyli je-
dwabnika, kokonów, owoców morwy oraz innymi 
motywami nawi$zuj$cymi do produkcji jedwabiu, 
które umieszczone zosta%y w ornamentalnych p%a-
skorze)bach zdobi$cych (ciany i balustrady scho-
dów. Do dzisiaj zachowa% si& komplet mebli i wypo-
sa'enia stacji, tak'e autorstwa Aleksandra Szymkie-
wicza. Dzie%em reprezentacyjnym i niezwykle ory-
ginalnym by%a siedziba teatru przy al. Rustawelego, 
z sal$ widowiskow$ na 800 miejsc i bogato dekoro-
wan$, neorokokow$ fasad$ – jedynym zachowanym 

elementem budowli, kilkukrotnie przebudowywanej 
w kolejnych dekadach, w ca%o(ci niemal odbudowa-
nej po katastrofalnym po'arze w 1949 r.

Bogata dekoracja wn&trz, która jest cech$ projek-
tów Szymkiewicza, dotyczy równie' gmachów pub-
licznych i mieszcza*skich kamienic, które wype%-
nia%y p%askorze)by, marmurowy detal ok%adzin oraz 
dekoracje malarskie. 

Aleksander Szymkiewicz by% tak'e g%ównym ar-
chitektem dwu kolejnych edycji wystawy „Przemys% 
i Rolnictwo Kaukazu i Zakaukazia”, cyklicznie orga-

11. Tbilisi, jeden z pawilonów wystawy „Przemys% i Rolnictwo Kaukazu i Zakaukazia”, 1889 r. 
Proj. Aleksander Szymkiewicz. Za: T.G. Gersamiâ, Staryj Tbilisi, Tbilisi 1984, nr 235

11. Tbilisi, one of the pavilions of the exhibition „Industry and Agriculture of the Caucasus and Transcaucasus”, 1889. 
 Designed by Aleksander Szymkiewicz. Source: T.G. Gersamiâ, Staryj Tbilisi, Tbilisi 1984, No. 235

12. Tbilisi, jeden z pawilonów wystawy „Przemys% i Rolnictwo Kaukazu i Zakaukazia”, 1889 r.
 Proj. Aleksander Szymkiewicz. Za: T.G. Gersamiâ, Staryj Tbilisi, Tbilisi 1984, nr 236

12.Tbilisi, one of the pavilions of the exhibition „Industry and Agriculture of the Caucasus and Transcaucasus”, 1889. Designed by 
Aleksander Szymkiewicz. Source: T.G. Gersamiâ, Staryj Tbilisi, Tbilisi 1984, No. 236 
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nizowanej w Tbilisi od 1852 r., stanowi$cej najwi&k-
sze przedsi&wzi&cie tego typu w po%udniowej Rosji 
oraz atrakcj& przyci$gaj$c$ liczne Þ rmy z Azji, Ro-
sji i krajów europejskich. Otwart$ 27 wrze(nia 1889 
r. wystaw& ulokowano na 6 hektarach tzw. „ogrodu 
Musztaid”, w okolicach dzisiejszej al. Tsereteli 239. 
Szymkiewicz zaprojektowa% plan urbanistyczny wy-
stawy, g%ówny, tzw. du'y pawilon oraz wi&kszo(+ 
pozosta%ych, mniejszych pawilonów wystawowych 
(il. 11, 12)40. Znacznie wi&kszy rozmach mia%a wy-
stawa nazwana „jubileuszow$”, otwarta 15 wrze(nia 
1901 roku41. Umieszczono j$ w tym samym miej-
scu, co poprzednio, zamienionym w atrakcyjny park 
przez tbilisk$ Þ rm& ogrodnicz$ „Flora”. W(ród 25 
pawilonów znalaz%y si& architektoniczno–in'ynier-
skie arcydzie%a w tym m.in. secesyjny, oktogonalny 
pawilon bakijskiego Towarzystwa Akcyjnego Prze-
tworów Naftowych braci Nobel z „Panoram$ szybów 
naftowych wokó% Baku”42, pawilon angielski z pano-
ram$ „Wojny angielsko - burskiej o Transwal” oraz 
rollercoaster „Olymp”. Aleksander Szymkiewicz, 
podobnie jak podczas poprzedniej edycji tego wyda-
rzenia, by% autorem planu urbanistycznego wystawy, 
g%ównego pawilonu o powierzchni 6 tysi&cy metrów 
kwadratowych oraz kilku mniejszych budynków 
wystawowych43. 

Konstanty Butkiewicz (1857- po 1937) uko*czy% 
progimnazjum wojskowe we W%adyka%kazie, w la-
tach 1881-1887 studiowa% w Instytucie In'ynierów 
Cywilnych, gdzie otrzyma% tytu% in'yniera budow-
nictwa cywilnego i uprawnienia urz&dnika X klasy. 
W 1887 r. zosta% zatrudniony na stanowisku techni-
ka nadetatowego w gubernialnym wydziale budow-
lanym w Tbilisi, od 1889 r. pe%ni% funkcj& kierow-
nika robót budowlanych realizowanych w guberni 
tbiliskiej. Do jego znanych dzie% nale'$: remont 
drogi Bor'omi-Achalkalaki, projekt domu zarz$dcy 
odcinka drogowego w Tioneti, remonty i budowy 
dróg i urz$dze* drogowych w Kachetii, wytyczenie 

i budowa drogi z Orchewi do Tioneti. Jego dzie%a na 
terenie Tbilisi nie s$ znane44. 

Aleksander Stanis!aw Rogojski (Rogoyski; ?-
1912) by% autorem znacz$cych realizacji architek-
tonicznych w Tbilisi. Pe%ni% funkcj& naczelnika od-
dzia%u technicznego w Teatrze Skarbowym (znanym 
te' jako Teatr Bankowy), aktywnie dzia%a% w Kauka-
skim Towarzystwie Technicznym. Prowadzi% prace 
konserwatorskie i restauratorskie historycznych cer-
kwi na terenie Gruzji, by% tak'e cz%onkiem komitetu 
prowadz$cego restauracj& katedry p.w. (w. Grzego-
rza w Eczmiadzynie w Armenii. W pierwszej deka-
dzie XX stulecia by% architektem miejskim Tbilisi 
a w 1909 r. wspó%twórc$ funduszu stypendialnego 
imienia Aleksandra Szymkiewicza45. 

Do znanych dzie% Rogojskiego nale'y seminarium 
prawos%awne przy ul. Czawczawadze 29 (1901-
1903, il. 13-16), ko(cio% rzymskokatolicki w Batu-
mi, obecnie prawos%awna katedra p.w. Naj(wi&tszej 
Marii Panny (1898-1903, il. 17-18), siedziba Kau-
kaskiego OÞ cerskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego, obecnie TBC Bank przy ul. Mard'janiszwili 
7 (1912, il. 19-20), Zakaukaski Instytut Po%o'niczy 
im. Olgi Niko%ajewnej Romanowej przy ul. Kosta-
wa 38 (1912), kaplica grobowa ksi$'$t Barataszwi-
li obok cerkwi Kwaszweti przy alei Rustawelego 
(1899, il. 21) oraz kamienica przy ul. Tabidze (1904, 
wyburzona po 2006 r.)46. Ok. 1900 r. wg projektu 
Aleksandra Rogojskiego wyko*czono cz&(+ wn&trz 
pa%acu ksi&cia Konstantego Oldenburga przy ul. 
Kargareteli 6 (obecnie Pa*stwowe Muzeum Teatru, 
Muzyki, Kina i ChoreograÞ i), a w latach 1903-1909 
Rogojski jako architekt miejski prowadzi% budow& 
Domu Ludowego przy ul. Mard'janiszwili 8, wg 
konkursowego projektu Stefana Kryczy*skiego47. 
Rogojski by% tak'e prawdopodobnie autorem restau-
racji i przebudowy fasady dawnego karawanseraju 
Artsrunis przy ul. Sioni 8, obecnie siedziby muzeum 
miejskiego Tbilisi (1911-1912)48. 

39 Na cz&(ci tych terenów w latach 30. XX wieku zbudowany 
zosta% stadion sportowy Dynamo Tbilisi. 
40 T.G. Gersamiâ, op. cit., b.s. [Annotation, Bibliography, nr 
235-240].
41 Stanowi%a cz&(+ obchodów jubileuszu 100-lecia przy%$czenia 
Gruzji do Cesarstwa Rosyjskiego.
42 W latach 1900-1903 dla Þ rmy braci Nobel projektowa% dzia-
%aj$cy w Baku architekt Kazimierz Skórewicz, autor m.in. pro-
jektu budynku zarz$du Towarzystwa Akcyjnego Przetworów 
Naftowych braci Nobel w Baku. By+ mo'e projekt pawilonu na 
wystawie w Tbilisi w 1901 r. tak'e jest dzie%em tego architek-
ta. Dekoracje rze)biarskie pawilonu wykona% Jakob Nikoladze, 
znany gruzi*ski rze)biarz, ucze* Augusta Rodina.

43 T.G. Gersamiâ, op. cit., b.s. [Annotation, Bibliography, nr 
241-248].
44 G. Baranovskij, op. cit., s. 47; Ksi#ga pami!tkowa…, s. 63.
45 A. Furier, op. cit., s. 309; P. Nowikow, Tatarski architekt, 

„Przegl$d Tatarski”, 2009, nr 2, s. 10.
46 Nowy gmach instytutu i szpitala by% fundacj$ wielkiej ksi&'nej 
i najstarszej córki Miko%aja II. M. Mania, op. cit., s. 55; Polacy 

w Gruzji..., s. 30. 
47 P. Nowikow, op. cit., s. 10.
48 http://www.makler.ge/indeks.php?pg=pap&1=2&id=48; N. 
Tataraszwili, op. cit., s. 293
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13. Tbilisi, projekt budynku bramnego seminarium prawos%awnego, 1901, autor Aleksander S. Rogojski. Za: 
„Polacy w Gruzji/Poles in Gruzja”, wystawa zorg. przez Naczeln$ Dyrekcj& Archiwów Pa*stwowych, Archiwum Pa*stwowe 
m. st. Warszawy i Narodowe Archiwum Gruzji w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, 05-06. 2010 r. 

Fot. Autor, 2010 r.
13. Design of the gate building the Orthodox Theological Seminary in Tbilisi, 1901, Aleksander S. Rogojski. Source: „Polacy 
w Gruzji/Poles in Georgia”, an exhibition at the headquarters of the Association „Polish Community” in Warsaw, 05-06. 2010.

Photo Author, 2010

14. Tbilisi, plan budynku bramnego seminarium prawos%awnego, 1901, autor Aleksander S. Rogojski. Za: 
„Polacy w Gruzji/Poles in Gruzja”, wystawa zorg. przez Naczeln$ Dyrekcj& Archiwów Pa*stwowych, 

Archiwum Pa*stwowe m. st. Warszawy i Narodowe Archiwum Gruzji w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 w Warszawie, 05-06.2010 r. Fot. Autor, 2010 r.

14. Plan of the gate building the Orthodox Theological Seminary in Tbilisi, 1901, Aleksander S. Rogojski. Source: 
„Polacy w Gruzji/Poles in Georgia”, an exhibition at the headquarters of the Association „Polish Community” 

in Warsaw, 05-06.2010. Photo Author, 2010
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15. Tbilisi, plan gmachu g%ównego seminarium prawos%awnego, 1901, autor Aleksander S. Rogojski. Za: „Polacy w Gruzji/Poles in 
Gruzja”, wystawa zorg. przez Naczeln$ Dyrekcj& Archiwów Pa*stwowych, Archiwum Pa*stwowe m. st. Warszawy i Narodowe Ar-

chiwum Gruzji w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, 05-06.2010 r. 
Fot. Autor, 2010 r.

15. Plan of the Orthodox Theological Seminary in Tbilisi, 1901, Aleksander S. Rogojski. Source: „Polacy w Gruzji/Poles in Georgia”, 
an exhibition at the headquarters of the Association „Polish Community” in Warsaw, 05-06. 2010.

 Photo Author, 2010

16. Tbilisi, dawne seminarium prawos%awne, 1901-1903. Proj. Aleksander S. Rogojski. Korpus g%ówny, stan obecny. 
Fot. Autor, 2011 r.

16. Tbilisi, former Orthodox Theological Seminary, 1901-1903. Designed by Aleksander S. Rogojski. Main building, contemporary view. 
Photo Author, 2011
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17. Batumi, dawny ko(ció% rzymskokatolicki, obecnie cerkiew p.w. Naj(wi&tszej Marii Panny, 1898-1903. 
Proj. Aleksander S. Rogojski. Fot. Autor, 2011 r.

17. Batumi, former Roman-Catholic church, now Virgin Mary Orthodox cathedral, 1898-1903. 
Designed by Aleksander S. Rogojski. Photo Author, 2011

18. Batumi, wn&trze dawnego ko(cio%a rzymskokatolickiego, obecnie cerkwi p.w. Naj(wi&tszej Marii Panny, 1898-1903. 
Proj. Aleksander S. Rogojski. Fot. Autor, 2011 r.

18. Batumi, former Roman-Catholic church, now Virgin Mary Orthodox cathedral, 1898-1903. 
Interior. Designed by Aleksander S. Rogojski. Photo Author, 2011
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19. Tbilisi, Kaukaskie OÞ cerskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
1912. Proj. Aleksander S. Rogojski. Reprodukcja pocztówki ze 

zbiorów Liki Gonaszwili
19. Tbilsi, former House of the Economic Society of Caucasian 

OfÞ cers, now TBC Bank, 1912. Designed by Aleksander 
S. Rogojski. Lika Gonaszwili Collection

20. Tbilisi, dawne Kaukaskie OÞ cerskie Towarzystwo Ekono-
miczne, obecnie TBC Bank, 1912. Proj. Aleksander 

S. Rogojski. Fot. Autor, 2010 r.
20. Tbilisi, former House of the Economic Society of Cauca-
sian OfÞ cers, now TBC Bank, 1912. Designed by Aleksander 

S. Rogojski. Photo Author, 2010

21. Tbilisi, kaplica grobowa ksi$'$t Barataszwili przy cerkwi 
Kwaszweti, 1899. Proj. Aleksander S. Rogojski. 

Fot. Autor, 2011 r.
21. Tbilisi, burial chapel of Prince Baratashvili’s family near 

Kvashveti church, 1899. Designed by Aleksander S. Rogojski. 
Photo Author, 2011

Wi&kszo(+ dzie% architekta cechuje du'a skala 
za%o'e*, poszczególne realizacje s$ rozleg%e, wie-
loskrzyd%owe, posiadaj$ zróznicowane plany. Ich 
wspóln$ cech$ jest reprezentacyjno(+, osi$gana 
przede wszystkim skal$, uk%adem zespo%ów zró'ni-
cowanych bry% i ich artykulacj$ oraz bogat$ dekora-
cj$ fasad i elewacji, eklektycznie %$cz$cej elementy 
ornamentalne i detal architektoniczny o ró'nej pro-
weniencji stylowej. W jego dzie%ach realizowanych 
u schy%ku 'ycia zauwa'y+ mo'na zwrot w ston& 
europejskiego modernizmu oraz konskwentne sto-
sowanie chrakterystycznego dla niego detalu, nak%a-
danego na elewacje i wn&trza budynków (instytut 
po%o'niczy przy ul. Kostawa, fasada karawanseraju 
Artsrunis przy ul. Sioni).

Odmiennie ukszta%towane zosta%y elewacje bu-
dynków zespo%u dawnego seminarium prawos%aw-
nego, którego dekoracje nawi$zuj$ do historycznych 
form rosyjskiej architektury sakralnej i „stylu ru-
skiego” architektury rosyjskiej schy%ku XIX wieku. 
Jeszcze inny przyk%ad to ko(ció% katolicki w Batumi, 
z entuzjazmem opisywany w ówczesnej prasie jako 
wzór „stylu ba%tycko – gotyckiego”49, a w rzeczywi-
sto(ci b&d$cy trójnawow$ neogotyck$ pseudobazyli-
k$ z transeptem, wydzielonym prezbiterium i dwu-
wie'ow$ fasad$. Elewacje i wn&trze budowli wy-
posa'ono w bogaty zespó% dekoracji rze)biarskich, 
eklektycznie zró'nicowany pod wzgl&dem materia-
%owym, fakturalnym i kolorystycznym, z udzia%em 

49 „Kraj”, 1898 (21.03-2.04.1898), nr 12, s. 23
50 Wi&ksz$ cz&(+ kosztów budowy i dekoracji ko(cio%a sÞ nan-
sowa% Stefan Zubalaszwili, gruzi*ski, tbiliski przemys%owiec, 

p%askorze)b, kamiennego detalu i polichromii o cha-
rakterze Þ guratywnym (il. 17-18)50.

Þ lantrop i katolik, jeden z wspó%fundatorów Domu Ludowego 
w Tbilisi, por. „Kraj”, 1903, nr 20 (16-25.05.1903), s. 17; 1909 
nr 3 (23.02-5.03.1909), s. 12-13.
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Henryk Hryniewski (1869-1938) to najlepiej 
znany polski twórca dzia%aj$cy w Tbilisi51. Urodzi% 
si& 2 listopada 1869 r. w Kutaisi w rodzinie polskich 
zes%a*ców. W latach 1877-1898 mieszka% we W%o-
szech, Francji i Niemczech. We Florencji uko*czy% 
szko%& (redni$ i Akademi& Sztuk Pi&knych, w Niem-
czech przez dwa lata studiowa% architektur& na poli-
technice w Karlsruhe. Po powrocie do Gruzji osiad% 
w Tbilisi i aktywnie w%$czy% si& w dzia%ano(+ sto-
%ecznych (rodowisk artystycznych. Od 1902 r. by% 
cz%onkiem Kaukaskiego Towarzystwa Krzewienia 
Sztuk Pi&knych, w latach 1904-1918 jego sekreta-
rzem; regularnie wystawia% swoje prace na wysta-
wach przez nie organizowanych. W 1904 r. obj$% 
posad& nauczyciela rysunku w Szkole Malarstwa 
i Rze)by przy Kaukaskim Towarzystwie Krzewie-
nia Sztuk Pi&knych, w 1918 r. zosta% jej dyrektorem, 
a po przekszta%ceniu szko%y w Akademi& Sztuk Pi&k-
nych w 1921 r. – profesorem rysunku architekto-
nicznego na Wydziale Architektury oraz wyk%adow-
c$ perspektywy na innych wydzia%ach tej uczelni52. 
W 1923 r. zosta% dziekanem Wydzia%u Architektury 
ASP, a w latach 1927-1929 pe%ni% funkcj& prorekto-
ra ds. nauki. Ponadto, w latach 1917-1919, by% na-
uczycielem rysunku i perspektywy w Zakaukaskim 
Technikum Kolejowym, a od 1922 r. wyk%adowc$ 
rysunku architektonicznego na Wydziale Politech-
nicznym Uniwersytetu w Tbilisi przekszta%conym 
w Zaukaukaski Instyt Przemys%owy. 

Hryniewski by% aktywnym cz%onkiem ró'no-
rodnych instytucji artystycznych w Gruzji podczas 
przynale'no(ci do Cesarstwa Rosyjskiego, krótkiej 
niepodleg%o(ci w latach 1918-1921 oraz w utwo-
rzonej przez bolszewików Zakaukaskiej Federacyj-
nej Republice Radzieckiej. W 1912 r. zorganizowa% 
przy Kaukaskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk 
Pi&knych sekcj& architektury prowadz$c$ badania 
zabytków historii, której by% aktywnym cz%onkiem 
i or&downikiem a w latach 1914-1921 przewodni-
cz$cym. Prowadzone przeze* intensywnie badania 
g%ównie sakralnej architektury gruzi*skiej uczyni%y 
z niego niekwestionowany autorytet w dziedzinie 
architektury historycznej, a szczególnie gruzi*skie-
go ornamentu, nad którym prowadzi% studia do ko*-

51 Henryk Hryniewski, Tbilisi 2007; H. Justy*ska, op. cit., s. 29-
38. 
52 Nominacj& profesorsk$ petersburskiej Akademii Sztuk Pi&k-
nych, sprawuj$cej patronat nad szko%$ w Tbilisi, Hryniewski 
otrzyma% w 1916 r. 

53 H. Hryniewski, Curriculum Vitae, „Henryk Hryniewski”, Tbi-
lisi 2007, s. 10-11; V. Beridze, Iskusstvo Sovetskoj Gruzji 1921-

1970, Moskva 1975, s. 24, 69, 349, 713, 732.
54 Ibidem, s. 63
55 Wykazy i charakterystyki prac artysty w: Henryk Hryniewski, 
Tbilisi 2007; H. Justy*ska, op. cit., s. 29-38.

ca 'ycia, przygotowywuj$c liczne odrysy i wzorniki. 
Bra% udzia% w najwa'niejszych konkursach architek-
tonicznych w Tbilisi, cz&sto jako cz%onek komisji 
konkursowych. W 1910 r. uczestniczy% w organiza-
cji muzeum miejskiego, na zlecenie instytucji kultu-
ralnych i muzeów odbywa% podró'e w ró'ne rejony 
Gruzji, prowadz$c inwentaryzacje i pomiary zabyt-
ków oraz przygotowuj$c ich odrysy i szkice. Dzia%a% 
w Tyß iskim Komitecie R&kodzie%a, od 1921 r. by% 
szefem Wydzia%u Sztuk Plastycznych („IZO”) przy 
powo%anym przez bolszewików G%ównym Komite-
cie Artystycznym i jako cz%onek specjalnych komisji 
dokonywa% ekspertyz zbiorów Muzeum Kaukaskie-
go. W roku 1928 przygotowywa% ekspertyzy doty-
cz$ce warto(ci zabytkowej dawnych pa%aców car-
skich w Bor'omi. W 1921 r. opracowa% statut two-
rzonej w Tbilisi Akademii Sztuk Pi&knych. Od 1933 
r. pe%ni% funkcj& sta%ego konsultanta ds. architektury 
i sztuki przy radzie miejskiej Tbilisi (Tifsowiecie) 
oraz doradcy przy budowie siedziby w%adz Zakau-
kaskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej53. .on$ 
Hryniewskiego by%a w%oska balerina i nauczycielka 
ta*ca Maria Perini, prowadz$ca w Tbilisi popularn$ 
szko%& ta*ca. Henryk Hryniewski zosta% aresztowa-
ny wraz kilkoma innymi wyk%adowcami i studenta-
mi ASP w 1937 r. w trakcie jednej ze stalinowskich 
czystek. Po niejawnym procesie tzw. „trójki” zosta% 
oskar'ony o „dzia%alno(+ kontrrewolucyjn$” i ska-
zany na kar& (mierci. Wyrok wykonano 14 lutego 
1938 r. Miejsce (mierci i pochówku pozostaj$ nie-
znane54. 

Henryk Hryniewski by% przede wszystkim gra-
Þ kiem, malarzem i pedagogiem55, ale jego znajo-
mo(+ architektury historycznej Zakaukazia okaza%a 
si& cenna w okresie poszukiwa* i tworzenia stylu 
narodowego architektury gruzi*skiej na prze%omie 
stuleci. To sprawi%o, 'e nie tylko powo%ywany by% 
do oceny ró'norodnych projektów konkursowych, 
ale tak'e zapraszany do wspó%pracy przy tworze-
niu projektów architektonicznych dla wa'niejszych 
gmachów publicznych wznoszonych w ostatniej de-
kadzie XIX i pierwszych XX wieku w stolicy Gru-
zji. Najbardziej znane dzie%o Hryniewskiego to de-
koracje architektoniczne (ornamentalne) i malarskie 
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siedziby Banku Szlacheckiego, obecnie Biblioteka 
Narodowa Parlamentu Republiki Gruzji przy ul. Gu-
diaszwili 5 (1914-1916; il. 22-23), oparte zarówno 
na motywach z gruzi*skich ornamentów historycz-
nych (m.in. dekoracji Sweti Cchoweli w Mcchecie 
i cerkwiach w Gelati, Oszki, Samtawisi, Nikorts-
mindzie oraz Ikorcie), jak i wzornikach ornamen-
tów opracowywanych przez artyst&. Projekt gmachu 
wykonany przez architekta Anatolija Kalgina we 
wspó%pracy z Henrykiem Hryniewskim wy%oniony 
zosta% w konkursie w 1912 r. jako pionierski przy-
k%ad stylu narodowego architektury gruzi*skiej po-
cz$tków XX stulecia. Dekoracja ornamentalna wy-
konana zosta%a przez zak%ad rze)biarski braci Neopi-
te, W%odzimierza i  awrentija Ag%adze56. Inne dzie%a 
artysty to: ikony w ikonostasie cerkwi Kwaszweti 
przy alei Rustawelego oraz projekt br$zowych drzwi 
bocznego wej(cia cerkwi (1904-1910), projekt Pan-
teonu Gruzji na stoku góry Mtacminda (1916, wraz 
z arch. Anatolijem Kalginem) oraz dekoracje archi-
tektoniczne (ornamentalne) stadionu Dynamo przy 
al. Tsereteli 2 (uko*czony w 1936 r.), w których 
wykorzystane zosta%y opracowane przez niego wzo-
ry ornamentów57. Osobny przyk%ad stanowi fasada 
gmachu Zarz$du Dróg Kolejowych Zakaukazia przy 
ul. Tsinamd'gwiszwili (1926-1927; il. 24), w której 
ornamentalny detal architektoniczny wspó%gra z cie-
kawie zastosowan$ kamienn$ ok%adzin$ z ró'owego 

tufu o wielu odcieniach, silnie oddzia%ywuj$c przede 
wszystkim migotliw$, 'yw$ faktur$. Taka ok%adzi-
na tylko sporadycznie stosowana by%a w budynkach 
wznoszonych w Tbilisi, jest za to szczególnie cha-
rakterystycznym elementem socrealistycznej zabu-
dowy Erywania z lat 20. i 30. XX wieku, realizo-
wanej pod kierownictwem Aleksandra Tamaniana. 
Gmach stanowi prób& wypracowania wzorca socre-
alistycznej formy i dekoracji dla nowej gruzi*skiej 
architektury, %acz$cego rozwi$zania zaczerpni&te 
z ówczesnej architektury ormia*skiej z historycz-
nym b$d) zaczerpni&tym z wzorników Hryniew-
skiego gruzi*skim ornamentem i detalem. Wzorzec 
ten nie przyj$% si& jednak w architekturze gruzi*skiej 
okresu realizmu socjalistycznego, bli'szej formalnie 
rozwi$zaniom upowszechnionym w Moskwie i Ki-
jowie, ni' w stolicy Armenii.

Dzie%em Hryniewskiego jest zapewne projekt 
marmurowego ikonostasu cerkwi Kwaszweti (wyko-
nanego przez warsztat Archangelo Andreolettiego) 
oraz dekoracje architektoniczne (ornamentalne) sa-
mej cerkwi (wzniesionej wg. projektu niemieckiego 
architekta Leopolda Bilfelda na wzór XI-wiecznej 
cerkwi w Samtawisi), powsta%e przed 1910 rokiem. 
W obu wymienionych pracach Hryniewskiego od-
nale)+ mo'na nawi$zania do dekoracji ornamental-
nych na elewacjach Banku Szlacheckiego oraz mo-
tywów zdobniczych, obecnych w jego twórczo(ci 

56 V. Beridze, Gruzinskaâ arhitektura z drevnejših vremen do 

na'ala 20 veka, Tbilisi 1967, s. 68; M. Mania, op. cit., s. 63.

57 Henryk Hryniewski, op. cit., s. 11, 122; M. Mania, op. cit., s. 
61-63.

22. Tbilisi, dawny Bank Szlachecki, obecnie Biblioteka Naro-
dowa Parlamentu Republiki Gruzji, 1914-1916. Proj. Anatolij 

Kalgin, Henryk Hryniewski. Fot. Autor, 2011 r.
22. Tbilisi, Tbilisi, former Nobility Bank, now National Library 
of the Parliament of Georgia, 1914-1916. Designed by Anatolij 

Kalgin and Henryk Hryniewski. Photo Author, 2011

23. Tbilisi, dawny Bank Szlachecki, obecnie Biblioteka Naro-
dowa Parlamentu Republiki Gruzji, dekoracje ornamentalne. 

Fot. Autor, 2011 r.
23. Tbilisi, former Nobility Bank, now National Library of the 

Parliament of Georgia, ornaments of the façade.
 Photo Author, 2011
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graÞ cznej i wzornikach58. Rezultatem wspó%pracy 
z architektem mo'e by+ tak'e dekoracja ornamental-
na grobowca Ilji Czawczawadze na tbiliskim Pante-
onie projektu Jakoba Nikoladze. Projekt grobowca 
przyj&ty zosta% krytycznie przez specjaln$ komisj& 
i poprawiony wed%ug wskazówek cz%onków komisji, 
w której zasiada% m.in. Henryk Hryniewski59. 

W Tbilisi odnale)+ mo'na wiele budowli projek-
towanych przez uznanych architektów dzia%aj$cych 
w Rosji i poza jej granicami, w(ród nich tak'e Pola-
ków, cho+ w XIX w. sporadycznie zlecano przygo-
towanie projektów wybranym architektom – jak np. 
siedziba Egzarchy Gruzji zaprojektowana ok. 1850 r. 
przez Ksawerego Skórzy*skiego. Od pierwszych lat 
XX stulecia inwestorzy poszukiwali interesuj$cych 
projektów, zlecaj$c coraz cz&(ciej ich przygotowa-
nie drog$ konkursów organizowanych przez Towa-
rzystwo Architektów w Petersburgu60. Tak powsta%y 
projekty: Domu Ludowego przy ul. Mard'janiszwi-
li 8, wzniesionego w latach 1902-1909 wg planów 
Stefana Kryczy*skiego, Instytutu Politechnicznego 
w Tbilisi, którego budow& zlecono Bronis%awowi 
Brochwicz-Rogóyskiemu w latach 1914 - 1915 czy 

luksusowego apartamentowca, autorstwa Miko%aja 
Ob%o*skiego. 

Ksawery Skórzy"ski (Skarzy*ski; 1819-1875) 
by% autorem najstarszego, znanego dzie%a wzniesio-
nego w Tbilisi przez polskiego architekta. Pochodzi% 
z Warszawy. Urodzi% si& w 1819 r., w 1844 r. otrzy-
ma% potrójne premium z architektury w Akademii (w. 
 ukasza w Rzymie. Dzi&ki stypendium rz$dowemu 
odwiedzi% wa'niejsze stolice europejskie oraz Egipt 
i Grecj&. Do Warszawy wróci% w 1848 r., rok pó)-
niej uko*czy% ASP w Petersburgu. W 1850 r. zosta%, 
na podstawie projektu „siedziby zgromadzenia szla-
checkiego”, mianowany akademikiem, w 1855 r. na 
podstawie projektu „koszar pu%ku gwardii” zosta% 
profesorem tej uczelni. By% ponadto „Budowniczym 
szczegó%owej technicznej Kancelarii G%ówno-Zarz$-
dzaj$cego Komunikacjami i Budowlami Publiczny-
mi” oraz „Budowniczym II Oddzia%u Departamentu 
Planów i Anszlagów” w Petersburgu. Do jego dzie% 
nale'$: projekty gmachów rz$dowych w Wilnie i Se-
wastopolu (1850), projekt teatru w Kijowie (1854), 
rozbudowa teatru w Odessie, Dworzec Warszawski 
w Petersburgu (1853, z Leontijem Benois) przebudo-

58 Wg. Any Mgalobliszwili autorem projektu cerkwi i jej dekora-
cji by% Leopold Bilfeld, a ikonostasu „w%oski architekt Andreolet-
ti”, natomiast Hryniewski autorem umieszczonych w nim ikon. 
Por. A. Mgalobliszwili, Henryk Hryniewski i ikonostas cerkwi 

Kwaszweti, „Henryk Hryniewski”, op. cit., s. 43; K osv+š'eni, 

Kvašvetskoj Georgievskoj cerkvi, „Zakavkaze”, 1910, nr 246; 
V.P. Petrov, Vospominania o kamne i l,diah sviazannyh s na-

ukoi o kamne, Moskva 2005, s. 134.

59 J. Urusadze, Jakov Nikoladze, Tbilisi, 1958, s. 47-51; H. Ju-
sty*ska, Polscy arty$ci…, op. cit., s. 30, przyp. 46.
60 Np. Konkurs na projekty ormia&skiego seminarium duchow-

nego w Tyß isie, „Przegl$d Techniczny”, 1908, nr 44, s. 532; 
Konkurs na projekt gmachu klubowego w Tyß isie, „Przegl$d 
Techniczny”, 1913, nr 14, s. 184; konkurs na projekt Banku 
Szlacheckiego w Tbilisi, por. W. Beridze, Gruzinskaâ arhitek-

tura..., s. 68.

24. Tbilisi, fasada Zarz$du Dróg Kolejowych Zakaukazia, 1926-1927. Proj. Henryk Hryniewski. Fot. Autor, 2010 r.
24. Tbilisi, façade Transcaucasian Railway Road Administration building, 1926-1927. Designed by Henryk Hryniewski. 

Photo Author, 2010
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wa pa%acu ksi&cia Dondukowa-Korsakowa w Odessie. 
Zmar% w Petersburgu w styczniu 1875 roku61. 

W Tbilisi ok. 1850 r. architekt zaprojektowa% rezy-
dencj& Egzarchy Gruzji przy dzisiejszym placu Ere-
kle II62. Du'y, trójkondygnacyjny budynek na planie 
prostok$ta z niewielkim dwuosiowym skrzyd%em-do-
budówk$ przy prawym skraju fasady ulokowano na 
wysokim tarasie nad rzek$, w obr&bie zachowanych 
murów obronnych XVII-wiecznego pa%acu króla He-
rakliusza II (Erekle II, 1721-1798). Pa%ac zburzony 
zosta% w 1795 r. podczas najazdu wojsk Agi Moham-
mada Chana Kad'ara, w trakcie którego zniszczona 
zosta%a równie' wi&ksza cz&(+ zabudowy miasta. 
Fasada rezydencji stanowi%a zamkni&cie reprezen-
tacyjnego placu (dzi( niewielki park), a jej elewacja 
wschodnia, zawieszona wysoko nad lustrem wody 
stanowi%a atrakcyjny element krajobrazu architek-
tonicznego miasta63. Obie elewacje ukszta%towano 
w ten sam sposób, umieszczaj$c na skrajach zwie*-
czone trójk$tnymi szczytami p%ytkie ryzality, w fa-
sadzie szerokie, trzyosiowe, we wschodniej elewacji 
w&'sze, jednoosiowe. Dach budynku wie*czy belwe-
der (by+ mo'e dobudowany pó)niej) nad centraln$ 
parti$ pa%acu, w formie okr$g%ej (wi$tynki otoczonej 
kolumnami. Fasada otrzyma%a bogatsze dekoracje, 
pozosta%e elewacje ozdobiono skromniej: szczyty 
i gzyms koronuj$cy z$bkowaniami, w osi kompozy-
cji znalaz%y si& dekoracyjne medaliony wype%nione 
p%askorze)b$. !ciany spi&to gzymsami kordonowy-
mi. O(cie'a wysokich, w$skich okien – w przyzie-
miu prostok$tnych, a na pi&trze zamkni&tych %ukiem, 
zaakcentowano kolorem, dodatkow$ dekoracj& fasa-
dy stanowi$ gzymsy nadokienne. 

Stefan Samoj!owicz Kryczy"ski (1874-1923) 
urodzi% si& 20 stycznia 1874 r. w maj$tku Kaskiewi-
cze ko%o Oszmiany w muzu%ma*skiej rodzinie pol-
skich Tatarów. Szko%& (redni$ uko*czy% w Wilnie po 
czym do 1897 r. studiowa% architektur& w petersbur-
skim Instytucie In'ynierów Cywilnych. Od 1899 r. 
pracowa% jako architekt w Zarz$dzie Wp%ywów Nie-
opodatkowanych, a nast&pnie Kierownictwie Stra'y 
Granicznej w Petersburgu. Prowadzi% tak'e prywatn$ 

praktyk& architektoniczn$. W 1917 r. stan$% na czele 
Komitetu Technicznego Ministerstwa O(wiaty Naro-
dowej. W latach 1918-1920 by% profesorem architek-
tury w Kuba*skim Instytucie Politechnicznym, a od 
1921 r. w Instytucie In'ynierów Cywilnych w Pe-
tersburgu (Piotrogrodzie). Od 1922 r. pe%ni% funkcj& 
przewodnicz$cego Zarz$du Architektoniczno-Bu-
dowlanego. By% jednym z wa'niejszych architek-
tów petersburskich, projektantem dzie% utrzymanych 
w nurcie neoklasycystycznym i tzw. stylu neorosyj-
skim, twórc$ wa'nych realizacji w mie(cie i poza 
jego granicami. W latach 1899-1917 jego prace by%y 
regularnie prezentowane na %amach rosyjskich pism 
architektonicznych64. Kryczy*ski by% autorem oko%o 
100 projektów architektonicznych, w tym za%o'e-
nia pa%acowo-folwarcznego ksi&cia Oldenburskiego 
w guberni nowogrodzkiej, projektu gmachu muzeum 
w Moskwie, (wi$tyni-pomnika Aleksandra III, cer-
kwi Þ odorowskiej ikony Matki Boskiej w Petersbur-
gu, projektu teatru i meczetu w Wilnie, gmachów in-
stytutów politechnicznych w Irkucku i Krasnodarze. 
Jego autorstwa s$ ponadto cerkiew i gmachy Kierow-
nictwa Stra'y Granicznej, stajnie w Parku Szuwa%ow-
skim i pa%ac ksi&'nej Woroncowej-Daszkowej ko%o 
Petersburga, a tak'e w Petersburgu: gmach Instytutu 
Weterynarii i kilka (wi$ty* prawos%awnych, domy 
handlowe Gwardyjskiego Towarzystwa Handlowe-
go, meczet katedralny i rezydencja emira Buchary, 
gmachy Akademii Pediatrycznej, Teatr Newskiego 
Towarzystwa Trze)wo(ci Narodowej, a poza stolic$ 
cesarstwa dom Szczerbakowa w Gatczynie, cerkwie, 
gmachy szkolne i szpitalne w Samarze, Krasnoda-
rze, Lubani, Aleksandrowie, Vichy (Francja). Mia% 
na swym koncie tak'e takie projekty urbanistyczne, 
jak: miasteczko Fiodorowskie w Carskim Siole, plan 
dzielnicy ogrodowej dla Pargo%owa, plan miejskich 
dzielnic ogrodowych w Krasnodarze. Stefan Kry-
czy*ski odby% liczne podró'e studyjne do W%och, 
Niemiec, Francji, Szwecji i Finlandii. Projektuj$c 
meczet w Petersburgu studiowa% islamsk$ architektu-
r& sakraln$ w Samarkandzie. Zmar% w Petersburgu 9 
sierpnia 1923 roku65.

61„Kurier Warszawski”, 1848, nr 8, s. 38; „Kurier Warszawski”, 
1851, nr 305, s. 1631; S.  oza, op. cit., s. 283, 399; U. Thieme, 
F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Von der 

Antike bis zur Gegenwart, Leipzig 1937, Band XXXI, s. 120; S. 
N. Kondakov, op. cit., s. 387.
62 „Kurier Warszawski”, 1851, nr 305, s. 1631.
63 Podczas regulacji rzeki Kury w latach 50. XX wieku koryto 
rzeki zosta%o przesuni&te. Dzi( mi&dzy dawn$ skarp$ nadbrze'n$ 
a rzek$ znajduje si& szeroki bulwar.

64 J. Roguska, op. cit., s. 73.
65 P. Nowikow, op. cit., s. 12-14; A.P. Niechaj, Polscy architekci 

Sankt Petersburga – Stefan Kryczy&ski, „Die%owoj Petersburg. 
Biuletyn Informcyjny Wydzia%u Promocji, Handlu i Inwestycji 
Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu”, 2009, nr 5-
6(7-8), s. 56-57; E. Kuzniecowa, P. Nowikow, Stefan Kryczy&ski 

(1874-1923), „Portrety petersburskich Polaków”, Seria: Poloni-
ca Petropolitana, vol. 3, Petersburg 2001, s. 61-66.
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Zaprojektowany przez Kryczy*skiego dom Lu-
dowy w Tbilisi by% jedn$ z licznych fundacji braci 
Stefana, Piotra i Jakuba Zubalaszwili, przemys%ow-
ców, Þ nansistów i Þ lantropów hojnie wspieraj$cych 
u schy%ku XIX wieku gruzi*sk$ o(wiat&, kultur& 
i opiek& spo%eczn$66. Na prze%omie 1901 i 1902 r. 
og%oszony zosta% konkurs architektoniczny na gmach 
z sal$ widowiskowo-sceniczn$, w którym pierwsz$ 
nagrod& (500 rubli) otrzyma% projekt Stefana Kry-
czy*skiego. 

Budynek na planie prostok$ta, z szeregami nie-
wielkich dobudówek wzd%u' d%u'szych boków, ulo-
kowano w naro'niku ulic. Korpus teatru, z%o'ony 
z wielu segmentów o ró'nej wysoko(ci i wielko(ci, 
przykrytych odmiennymi rodzajami dachów oraz 
ozdobionych attykami, sterczynami i balustradami, 
wywiera silne wra'enie swoj$ malowniczo(ci$ i dy-
namik$ „postrz&pionego” uk%adu bry%. Reprezenta-
cyjna fasada zaznaczona zosta%a wysokim szczytem 
z wydatnym, %ukowo uformowanym gzymsem i de-
koracyjn$ attyk$ w partii (rodkowej, niewielkimi 
kopu%ami wie*cz$cymi naro'niki oraz dekoracyj-
n$, kut$ balustrad$. Fasad& i (ciany potraktowano 
niczym materi& rze)biarsk$, stosuj$c ró'nej formy 
i wielko(ci okna oraz artykulacje i podzia%y (cian 

zespo%em o(cie'y, gzymsów, p%ycin, opasek, obra-
mie* i innych elementów detalu architektoniczne-
go. Ca%o(+ uzupe%nia bogata, rze)biarska dekoracja 
w postaci korowodu muz w szczycie fasady, masek 
oraz bogatego repertuaru %$cz$cego elementy histo-
ryzuj$cych i secesyjnych dekoracji geometrycznych 
i ornamentalnych w fasadzie i na bocznych elewa-
cjach, a tak'e zespó% metalowych, bardzo dekoracyj-
nych, secesyjnych okapów i balustrad (il. 25). 

Wysokie wn&trza budynku kry%y m.in. reprezenta-
cyjnie ukszta%towan$ sal& teatralna z 630 miejscami 
na parterze i balkonie (przykryt$ cz&(ciowo sklepie-
niem %upinowym) oraz niezb&dne zaplecze sceniczne 
i socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe, 
czytelni& z bibliotek$, pokoje klubowe i pomiesz-
czenia gruzi*skich stowarzysze* spo%eczno – kul-
turalnych dzia%aj$cych na terenie Tbilisi, a tak'e 
herbaciarni& na 200 miejsc. Podobnie jak elewacje, 
tak'e wn&trza Domu Ludowego bogato udekorowa-
no ornamentaln$ p%askorze)b$ i malowid%ami. Cz&(+ 
tych dekoracji, a tak'e g%ówna kurtyna sali teatralnej, 
by%y dzie%ami warsztatu A. Nowaka (il. 26-27)67. 

Gmach dawnego Domu Ludowego mie(ci obec-
nie siedzib& Pa*stwowego Teatru Dramatycznego 
im. Kote Mard'aniszwili. 

66 http://www.georgianbiography.com/index.html [Zubalashvili 
Brothers]; M. M$dzik, Dzia alno$% spo eczno-kulturalna…, s. 
24-25.

67 M. M$dzik, Dzia alno$% spo eczno-kulturalna…, s. 24-25.

25. Tbilisi, dawny Dom Ludowy, obecnie Pa*stwowy Teatr Dramatyczny im. Kote Mard'aniszwili, 1902-1909, 
proj. Stefan S. Kryczy*ski. Widok ogólny. Fot. Autor, 2011 r.

25. Tbilisi, former People’s House, now Kote Marjanishvili State Dramatic Theater, 1902-1909,
 designed Stefan S. Kryczy*ski. General view. Photo Author, 2011 
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Bronis!aw Brochwicz-Rogóyski (1861-1921) 
urodzi% si& w maj$tku Grodno nieopodal Pu%aw, 
szko%& (redni$ uko*czy% w Lublinie. Studiowa% ar-
chitektur& na politechnikach we Lwowie i Brun-
szwiku oraz w Szkole Sztuk Pi&knych w Pary'u, 
odbywa% wyjazdy studialne do W%och. Prowadzi% 
prywatn$ praktyk& projektow$, od 1900 r. w War-
szawie. By% aktywnym cz%onkiem Warszawskiego 
Stowarzyszenia Techników, cz&stym uczestnikiem 
i s&dzi$ w organizowanych w stolicy konkursach ar-
chitektonicznych. 

Uznanie i popularno(+ przynios%y mu zrealizowa-
ne przy ul. Foksal kamienice czynszowe ks. Brani-
ckiego (1901 r.) oraz siedziba Warszawskiego To-
warzystwa Wio(larskiego (1897 r.). Kolejne dzie%a 
architekta to: ko(ció% w Skolimowie (1903-05, z in'. 
W%adys%awem Kossowskim), dom handlowy „Drze-
wiecki i Jeziora*ski” przy al. Jerozolimskich, gmach 
Þ rmy ksi&garskiej „Gebethner i Wolff” u zbiegu ul. 
Sienkiewicza i Zgody, kamienice przy ul. Smolnej 
32, 34, 36, 38, 40 i realizacja (wg proj. szwedzkie-
go architekta I. G. Clasona) gmachów centrali tele-

26. Tbilisi, Dom Ludowy, sala widowiskowa. Reprodukcja zdj&cia ze zbiorów Autora
26. Tbilisi, People’s House, show room. Reproduction, Author’s Collection

27. Tbilisi, Dom Ludowy, czytelnia. /ród%o: N. Tataraszwili, The Konstantine Zubalashvili 

People’s House, „coupDefouet”, nr 10, www.coupdefouet.eu
27. Tbilisi, People’s House, reading room. Source: N. Tatarashvili, The Konstantine Zubalashvili 

People’s House, „coupDefouet”, No. 10, www.coupdefouet.eu
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fonicznej Towarzystwa Akcyjnego Cedergren przy 
ul. Zielnej. Otrzyma% nagrody za projekty konkur-
sowe: kamienicy Karszo-Siedlewskiego w al. Ujaz-
dowskich, wiaduktu mostu nad Wis%$, Szko%y Sztuk 
Pi&knych fundacji E. Kierbedziowej. Wydarzeniem 
szczególnie istotnym by%o zaproszenie Rogóyskie-
go przez komitet organizacyjny Warszawskiego 
Instytutu Politechnicznego im. Miko%aja II do przy-
gotowania, wraz z Stefanem Szyllerem, projektów 
gmachów szko%y, zrealizowanych w latach 1899-
1902. W latach 1903-1913 architekt wspó%prowadzi% 
w Warszawie przedsi&biorstwo budowlane „Rogóy-
ski, B-cia Horn, Rupniewicz”, którego by% g%ównym 
projektantem. 

W 1913 r. jego projekty gmachów dla Instytutu 
Politechnicznego w Nowoczerkasku zosta%y zaak-
ceptowane do realizacji przez rosyjskie Minister-
stwo Przemys%u i Handlu, a architekt wyjecha% nad 
Don obj$+ stanowisko kierownika budowy. Wg 
jego projektów zrealizowano w latach 1913-1917 
gmach g%ówny oraz siedziby wydzia%ów: chemii, 
mechanicznego i górniczego. Uko*czenie inwestycji 
uniemo'liwi% wybuch rewolucji i upadek Cesarstwa 
Rosyjskiego. W trakcie pobytu w Nowoczerkasku 
architekt zrealizowa% kolejne zlecenie w%adz rosyj-
skich, przygotowuj$c w latach 1914-1916 projekty 
gmachów dla Instytutu Politechnicznego, planowa-
nego do realizacji w Tbilisi.

W 1918 r., Bronis%aw Brochwicz-Rogóyski wróci% 
do Warszawy. Prowadzi% przebudow& siedziby Þ r-
my „Schneider” przy ul. Krakowskie Przedmie(cie, 
a w 1919 r. obj$% posad& kierownika Wydzia%u Ar-
chitektury w Warszawskiej Dyrekcji Kolei Pa*stwo-
wych, gdzie wraz z Romualdem Millerem odpowia-
da% za przygotowanie projektów nowych i odbudowy 
zburzonych w czasie wojen dworców kolejowych. 
Zmar% w Warszawie w 17 marca 1921 roku68. 

Projekt utworzenia w Tbilisi wy'szej uczelni 
technicznej dla Zakaukazia w%adze rosyjskie po raz 
pierwszy rozpatrywa%y w 1907 r. Powo%ano komitet 
organizacyjny, a w 1913 r. przedstawiono zasady 
organizacji uczelni i dokonano wyboru terenów dla 
jej lokalizacji. W roku 1914 rosyjska Duma podj&-
%a uchwa%& o utworzeniu w Tbilisi Instytutu Poli-
technicznego, powierzaj$c prowadzenie inwestycji 

namiestnikowi prowincji Illarionowi Woro*cow-
Daszkowowi. Przygotowanie projektów architek-
tonicznych zlecono, prawdopodobnie w 1914 lub 
w 1915 r., Bronis%awowi Brochwicz-Rogóyskie-
mu69. Rozpocz&to tak'e gromadzenie funduszy, na 
które z%o'y%y si& darowizny miast, instytucji, przed-
si&biorstw, Þ rm i osób prywatnych z terenu Zakau-
kazia, zarówno gruzi*skich, jak azerskich i arme*-
skich. Zgromadzono nieco ponad trzy miliony rubli, 
przy kosztach inwestycji szacowanych na 3.652.800 
rubli. Uczelni& ulokowano w dzielnicy Naftlugi, 
po%o'onej na po%udniowo – wschodnich obrze'ach 
miasta, na lewym brzegu rzeki Kury, s%abo zurba-
nizowanej, ale dobrze skomunikowanej z centrum 
miasta lini$ tramwajow$70.

Instytut Politechniczny w Tbilisi mia% sk%ada+ 
si& z czterech wydzia%ów: rolniczego z instytutem 
agronomicznym, chemicznego, mechanicznego 
z instytutami hydroenergetyki i hydrotechniki oraz 
ekonomicznego z instytutami ekonomicznym i han-
dlowym. Kompleks gmachów uczelni mia% tworzy+ 
bardzo reprezentacyjny, rozbudowany zespó% archi-
tektoniczno – parkowy ulokowany na wysokiej skar-
pie (góruj$cej nad t$ cz&(ci$ miasta), z%o'ony z pi&-
ciu monumentalnych gmachów uczelni oraz trzech 
mniejszych budynków mieszkalno – biurowych, 
roz%o'onych symetrycznie i rozdzielonych terenami 
zielonymi na wzór du'ego za%o'enia rezydencjonal-
nego (il. 28). W s$siedztwie uczelni znajdowa+ mia-
%y si& tak'e pola, winnice, o(rodki hodowlane i sady 
do(wiadczalne Wydzia%u Rolniczego71. 

Ca%o(+ za%o'enia ulokowano frontem i prosto-
padle do rzeki, na osi pó%noc – po%udnie. Po prawej 
stronie drogi dojazdowej, w ma%ym parku po%o'one 
zosta%y trzy gmachy mieszkalno – biurowe, za nimi, 
w centrum terenu znalaz% si& rozleg%y gmach g%ów-
ny uczelni otoczony ziele*cami oraz, na wydzielo-
nym placu z jego lewej strony, siedziba Wydzia%u 
Ekonomii. Za nimi ulokowano obszerne ziele*ce 
i ustawione wokó% obszernego, podkowiastego dzie-
dzi*ca gmachy Wydzia%u Chemii (z lewej strony) 
i Wydzia%u Rolniczego (z prawej strony), po%$czone 
%ukowymi pergolami ze stoj$cym w centrum i zamy-
kaj$cym za%o'enie od wschodu, wieloskrzyd%owym 
gmachem Wydzia%u Mechanicznego z pawilonami 

68 S.  oza, op. cit., s. 260; A. Gruchalska, op. cit., s. 237-239; 
S. Szyller, -. P. Bronis aw Rogóyski, „Architekt”, 1924, nr 1, 
s. 4-6; Bronis aw Rogóyski, „!wiat”, 1921, nr 30, s. 12; Proekt 

politehni'eskago instituta v Tiß ise, „Zod,ij”, 1917, nr 17-18, s. 
117-120, tab. 10-12; A. Raniecki, Warszawa w Krakowie, w: 
Fragmenty stuletniej historii 1899-1999, Warszawa 2000, s. 17 

(przypisane architektowi proj. dworców w Pruszkowie, Grodzi-
sku Maz., Teresinie i Gdyni). 
69 Proekt politehni'eskago instituta..., s. 117. 
70 Ibidem, s. 117-120.
71 Ibidem, s. 117.
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laboratoriów. W s$siedztwie gmachów, w(ród zie-
le*ców, znajdowa%o si& kilka niewielkich budynków 
gospodarczych. 

Projekty dla Tbilisi s$ sum$ do(wiadcze* zdoby-
tych przez Rogóyskiego przy pracy dla politechnik 
w Warszawie i Nowoczerkasku i rozwi$za* projek-
towych zastosowanych w projektach dla obu tych 
uczelni72. Przy czym projekty dla Tbilisi charaktery-
zuje znacznie wi&kszy rozmach, rozmiary za%o'enia 
i poszczególnych budowli oraz przepych dekoracji 
i wi&ksza ró'norodno(+ u'ytych (rodków73. Zespó% 
zabudowy Instytutu Politechnicznego w Tbilisi mia% 
by+ najbardziej reprezentacyjnym spo(ród zapro-
jektowanych przez architekta kompleksów politech-
nicznych. Opublikowany w pi(mie „Zod,ij”: plan 

sytuacyjny ca%ego za%o'enia, rzuty wydzia%u mecha-
nicznego z laboratoriami i pergolami oraz gmachu 
g%ównego, a tak'e przekroje i widoki ogólne gma-
chu g%ównego umo'liwiaj$ cz&(ciow$, ogóln$ anali-
z& projektów. Wszystkie gmachy wydzia%ów uczelni 
s$ wieloskrzyd%owe, z wewn&trznymi dziedzi*cami 
odkrytymi lub przykrytymi szklanymi dachami na 
wzór dziedzi*ca Politechniki Warszawskiej. Sche-
matyczne rzuty gmachu g%ównego wydzia%u chemii 
i ekonomii nawi$zuj$ do podobnie ukszta%towanych 
gmachów Wydzia%u Chemii i Wydzia%u Górniczego 
Instytutu Politechnicznego w Nowoczerkasku oraz 
pawilonu Þ zyki i elektrotechniki i gmachu Wydzia%u 
Chemicznego Politechniki Warszawskiej74. Dzie%em 
odr&bnym, nie posiadaj$cym wyra)nych nawi$za*, 
jest uk%ad zespo%u budynków Wydzia%u Mechanicz-
nego wraz z pawilonami mieszcz$cymi laboratoria, 
które zamkn&%y ca%e za%o'enie od wschodu75.

Bogactwo architektonicznego kszta%tu i dekoracji 
gmachów ukazuj$ opublikowane przekroje i wido-
ki gmachu g%ównego. Obszerne, kilkukondygna-
cyjne i kilkuskrzyd%owe, symetryczne za%o'enie na 
planie prostok$ta posiada dwa otwarte, wewn&trzne 
dziedzi*ce oraz dziedziniec kru'gankowy, umiesz-
czony w skrzydle wewn&trznym i przykryty szkla-
nym dachem. D%ugie, wieloosiowe pierzeje tworz$ 
fasad& i elewacj& tyln$ zespo%u, krótsze, zamykaj$ce 
prostok$t, s$ zarazem jego bocznymi elewacjami. 
Wewn$trz prostok$ta, na osi, umieszczone zosta%o 
znacznie szersze od pozosta%ych skrzyd%o (rodkowe, 
rozdzielaj$ce symetryczne dziedzi*ce o tej samej 
wielko(ci. Szeroki, p%ytki ryzalit z kolumnowym 
portykiem w centrum fasady i znacznie wysuni&-
ty, tak'e ozdobiony kolumnowym portykiem ryza-
lit w tylnej elewacji, stanowi$ zarazem zamkni&cia 
boków skrzyd%a wewn&trznego, wyra)nie zaakcen-
towanego w zespole wysoko(ci$ i góruj$cego nad 
ca%o(ci$ czterospadowym, przeszklonym dachem 
kru'gankowego dziedzi*ca. Znacznie w&'sze ryza-
lity na skrajach fasady i elewacji tylnej, z portykami, 
stanowi$ zamkni&cia skrzyde% bocznych, zwie*czo-
nych dwuspadowymi dachami. Boczne elewacje za-
%o'enia tak'e urozmaicono, lokuj$c w (rodku syme-
trycznie rozmieszczone ryzality z umieszczonymi 
mi&dzy nimi kolumnowymi portykami. Boniowania 

72 Por. P.T., Budynki Szko y Politechnicznej w Warszawie, „Prze-
gl$d Techniczny”, 1901, nr 1, s. 1-2, tab. I-IV; 1901, nr 3, s. 
23-24, tab. V-VII; 1901, nr 5, s. 45-46, tab. VIII-X; 1901, nr 
7, s. 59-61, tab. XI-XV; 1901, nr 9, s. 77-79, t. XVI-XVIII; A. 
Gruchalska, op. cit., ilustracje na s. 239-242.

73 Proekt politehni'eskago instituta..., s. 117-120, tab. 10-12. 
74 Por. „Przegl$d Techniczny”, 1901, nr 5, s. 45-46, tab. IX, 
1901, nr 7, s. 59-60, tab. XI-XII.
75 Proekt politehni'eskago instituta..., il. na s. 120.

28. Plan sytuacyjny zespo%u gmachów Instytutu Politechnicz-
nego w Tblilisi. Proj. Bronis%aw Brochwicz-Rogóyski, ok. 

1914/1915. Za: „Zod,ij”, nr 17-18,1917, s. 117
28. Plan of the buildings of the Polytechnic Institute in Tblilisi. 
Designed by Bronis%aw Brochwicz-Rogóyski, about 1914/1915. 

Source: „Zod,ij”, No. 17-18,1917, s. 117
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coko%u i lizen mi&dzy oknami fasady i elewacji, 
gzymsy, (ciany attykowe, p%yciny okien i w (cia-
nach attykowych, fryzy i z$bkowania, tympanony, 
coko%y, balustrady, rz&dy kolumn w porz$dku jo*-
skim w portykach, okno termalne w zwie*czeniu 
(rodkowego ryzalitu tylnej elewacji, p%askorze)by 
z rozbudowanymi grupami Þ guralnymi w tympa-
nonach i na (cianach attykowych oraz alegoryczne 
kompozycje rze)biarskie wie*cz$ce nad portykiem 
w fasadzie, skrzyd%o wewn&trzne, a tak'e popiersia 
nad g%ównym wej(ciem i mi&dzy kolumnami por-
tyku w fasadzie to tylko cz&(+ bogatej dekoracji 
zespo%u gmachu g%ównego, utrzymanego w nurcie 

neorenesansu, monumentalnego i bardzo reprezen-
tacyjnego (il. 29-31). 

Niezrealizowany projekt gmachu g%ównego In-
stytutu Politechnicznego w Tbilisi jest jednym 
z wa'niejszych dokona* twórczych Bronis%awa 
Brochwicz-Rogóyskiego i jednym z ciekawszych 
przyk%adów doby historyzmu. 

Miko!aj Ob!o"ski (Obo%o*ski, 1874-po 1952 r.)
studia architektoniczne w petersburskiej Akade-
mii Sztuk Pi&knych rozpocz$% w 1894 r., w 1901 r. 
uko*czy% je z tytu%em architekta na podstawie pro-
jektu siedziby „Dumy miejskiej w stolicy”76. Po 
studiach aktywny by% w Petersburgu. W latach ok. 

76 S. N. Kondakov, op. cit., s. 366. 

29. Widok, przekrój i plan poziomy gmachu g%ównego Instytutu Politechnicznego w Tblilisi. 
Proj. Bronis%aw Brochwicz-Rogóyski, ok. 1914/1915. Za: „Zod,ij”, nr 17-18, 1917, t. 12

29. View, cross and plan of the main building the Polytechnic Institute in Tblilisi. 
Designed by Bronis%aw Brochwicz-Rogóyski, about 1914/1915. Source: „Zod,ij”, No. 17-18,1917, t. 12
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30. Widok fasady oraz przekroje gmachu g%ównego Instytutu Politechnicznego w Tblilisi. Proj. Bronis%aw Brochwicz-Rogóyski, ok. 
1914/1915. Za: „Zod,ij”, nr 17-18, 1917, t. 10-11

30. View of the and cross of the main building the Polytechnic Institute in Tblilisi. Designed by Bronis%aw Brochwicz-Rogóyski, about 
1914/1915. Source: „Zod,ij”, No. 17-18,1917, t. 10-11

31. Widok elewacji tylnej oraz przekroje poziome gmachu g%ównego Instytutu Politechnicznego w Tblilisi. Proj. Bronis%aw Broch-
wicz-Rogóyski, ok. 1914/1915. Za: „Zod,ij”, nr 17-18, 1917, t. 10-11

31. View of the rear elevation and cross of the main building the Polytechnic Institute in Tblilisi. Designed by Bronis%aw Brochwicz-
Rogóyski, about 1914/1915. Source: „Zod,ij”, No. 17-18,1917, t. 10-11
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1908/09-1913 zrealizowa% w centrum Tbilisi przy 
ówczesnym Prospekcie Go%owina (dzi( al. Rusta-
welego) luksusowy apartamentowiec, jedno z naj-
ciekawszych dzie% z elementami secesji w mie(cie. 
W trakcie pobytu w Tbilisi architekt w 1909 r. wzi$% 
udzia% w konkursie na projekt siedziby gruzi*skiej Þ -
lii Banku Pa*stwowego, w którym zaj$% drugie miej-
sce. Inne znane dzie%a Ob%o*skiego to: kamienica do-
chodowa przy ul. Lenina 49 w Petersburgu z 1904 r.
i cerkiew p.w. !wi&tej Or&downiczki (Pokrowska) 
w Baranowiczach, zbudowana w latach 1924-1929, 
w latach, w których architekt mieszka% w Warsza-
wie, oraz projekty odbudowy w latach 1947-1952 
kamienic nr 3 i 5 przy ul. Flory w Warszawie77.

Inwestorem kamienicy z luksusowymi aparta-
mentami by% Aleksander Melik – Azarianc, jeden 
z najbogatszych kupców i Þ nansistów ormia*skich 
w Tbilisi, geolog, w%a(ciciel kilku kamienic czyn-
szowych w Tbilisi, pól naftowych w Baku i kopalni 
miedzi ko%o Alawerdi. 

Masywny gmach, mieszcz$cy niegdy( 39 wielo-
pokojowych apartamentów by% jednym z najwi&k-
szych budynków mieszkalnych w Tbilisi. Za%o'ony 
na planie litery L, z wielosegmentowymi pierzejami 
rozci$gni&tymi wzd%u' Prospektu Go%owina (dzisiaj 
alei Rustawelego) – g%ównej ulicy miasta i trak-
tu wiod$cego przed laty do jednego z dwu mostów 
przez rzek& Kur& (dzisiaj ul. Kakabadze). Ze wzgl&-
du na posadowienie w trudnym terenie, na styku 
górskiego zbocza i w$wozu rzeki oraz obÞ te w tym 
miejscu wody podziemne, gmach posadowiono na 
kilkukondygnacyjnych fundamentach i wzmocniono 
jeszcze szkielet konstrukcyjny. Poszczególne seg-
menty skrzyde% i naro'nik budowli maj$ zró'nico-
wan$ wysoko(+ (3-5 kondygnacji) i osobne, wielo-
po%aciowe dachy, partia naro'na dodatkowo zosta%a 
zaakcentowana wie*cz$cymi j$ dwoma okr$g%ymi 
wie'yczkami, przykrytymi blaszanymi kopu%ami. 
Segmenty skrzyde% rozdzielone s$ ryzalitami wy'-
szymi ni' pozosta%e cz&(ci budowli, zamkni&te oka-
pami gzymsów koronuj$cych lub owalnymi (ciana-
mi attykowymi. Partia naro'na zosta%a zwie*czona 
(cian$ attykow$ szczególnie dekoracyjnie ukszta%-
towan$, z charakterystycznymi sterczynami na skra-
jach. Od strony wewn&trznego dziedzi*ca znajdo-
wa%y si& (zachowane cz&(ciowo) d%ugie, obszerne 
loggie z bogato zdobionymi snycerk$ balustradami 

i okapami. Przyuliczne elewacje wymurowanego 
z ceg%y gmachu zosta%y pokryte kamienn$ ok%adzi-
n$, w partii parteru ciemnobr$zow$, grub$, rustykal-
nie %aman$, wy'ej jasn$, w kolorze piaskowym, ma-
j$c$ posta+ cienkich, g%adkich p%yt. !ciany wykuszy 
pokryto ja(niejszym, niegdy( bia%ym tynkiem. Bar-
dzo ró'norodna i bogata jest artykulacja i dekoracja 
elewacji, potraktowanych niczym trójbarwna mate-
ria rze)biarska. Zró'nicowane formy okien, bram 
i drzwi, wieloboczne i pó%okr$g%e dwukondygna-
cyjne wykusze w centralnych partiach poszczegól-
nych segmentów skrzyde%, p%yciny i elementy detalu 
architektonicznego wydobyte przed lico elewacji, 
partie g%adkie i wype%nione rustyk$ lub p%askorze)-
b$ tworz$ wielowymiarow$ materi&, oddzia%uj$c$ 
(wiat%ocieniem, faktur$, kolorem. Wystrój elewacji 
uzupe%nia obÞ te zastosowanie ró'norodnego deko-
racyjnego detalu w postaci proÞ lowanych o(cie'y, 
z$bkowa*, gzymsów, opasek okiennych, fryzów, 
ornamentu geometrycznego i ß oralnego oraz przed-
miotów o charakterze symbolicznym, czy wresz-
cie Þ guralnych, wielopostaciowych przedstawie*. 
Ok%adziny z tufu, marmurowe posadzki i schody 
oraz (cienne malarskie dekoracje stanowi%y niegdy( 
(w cz&(ci zachowane) wyposa'enie i ozdob& klatek 
schodowych (il. 32-33).

Gmach zosta% wyposa'ony w najnowocze(niej-
sz$ infrastruktur& techniczn$: instalacje wodoci$-
gowe i kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, insta-
lacj& elektryczn$ i sie+ telefoniczn$. Wewn&trzny 
dziedziniec otrzyma% form& ogrodu z egzotycznymi 
drzewami i fontann$. W cz&(ci komercyjnej budyn-
ku ulokowano salony mody, ochronk& dla dzieci, ga-
leri& sztuki, salon fotograÞ czny i sal& widowiskow$. 

W Tbilisi w pocz$tkach XX wieku dzia%a%o kilku-
nastu artystów Polaków o znacz$cej pozycji w (ro-
dowisku artystycznym miasta. W gronie malarzy 
(np. Henryk Hryniewski, Cyryl Zdaniewicz, Bole-
s%aw Jacu*ski, Gracjan Chmielewski, Adam Mi&-
dzyb%ocki, W%adys%aw Stachowski, Roman Wilczy*-
ski, Ilja Za*kowski, Borys Romanowski, Zygmunt 
Waliszewski, Jan Pajewski, Micha% Wadbolski, Mi-
ko%aj Sklifasowski) i rze)biarzy (np. Feliks Chodo-
rowicz, Stanis%aw Horno-Pop%awski) znajdowali si& 
równie' twórcy (A. Nowak, J. Pozna") wspó%pra-
cuj$cy z inwestorami i architektami przy dekoracji 

77Arhitektory-stroiteli Sankt-Peterburga serediny XIX - na'ala 

XX veka, Sankt-Peterburg, 1996, s. 233; Postroika Svâto-Pokro-

vskoj cerkvi w Baranovi'ah (1921-1928), Vilno 1929, s. 12; M. 

Mania, op. cit., s. 115; T.G. Gersamiâ, op. cit., b.s. [Annotation, 
Bibliography, nr 158].
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32. Tbilisi, apartamentowiec Aleksandra Melika – Azarianca, 1908/09-1913. Proj. Miko%aj Ob%o*ski. 
Fot. Autor, 2011 r.

32. Tbilisi, Aleksander Melik – Azarjants’ tenement house, 1908/09-1913. Designed by Miko%aj Ob%o*ski. 
Photo Author, 2011

nowo wznoszonych gmachów. Znamy dzi( zaledwie 
kilka ich dzie%, a o nich samych brak, jak dotych-
czas, jakichkolwiek informacji. Nie wiadomo, sk$d 
pochodzili, gdzie i jakie odebrali wykszta%cenie, jak 
kszta%towa%a si& ich kariera artystyczna.

Pracownia prowadzona w Tbilisi przez A. Nowa-
ka (by+ mo'e to'samego z Antonim Nowakiem78) 
i jego dwu synów Franciszka i Józefa, musia%a by+ 
w pierwszych dwu dekadach XX wieku znacz$cym 
warsztatem dekoratorskim w zakresie malarstwa 
i rze)by, skoro zlecono jej przygotowanie wystroju 
architektonicznego dla najokazalszych inwestycji 
realizowanych wówczas w Tbilisi: wy'ej wspo-
mnianego Domu Ludowego przy ul. Mard'aniszwi-
li ufundowanego przez braci Zubalaszwili, kina 
„Apollo” przy ul. Agmaszenebeli oraz apartamen-
towca Aleksandra Melika – Azarianca przy al. Ru-
stawelego79.

Wi&kszo(+ dekoracji to Þ guralne i ornamentalne 
p%askorze)by wykonane w alabastrze lub sztucznym 
kamieniu, umieszczane na fasadach i elewacjach 
oraz zdobi$ce wn&trza. Cech$ charakterystyczn$ p%a-
skorze)b jest ich masywno(+, wydatna, pe%na forma 
i bogaty, plastyczny modelunek oraz skala i nagro-
madzenie elementów dekoracyjnych. W(ród zdobie* 
ornamentalnych dominuj$ motywy ß oralne, wie*ce, 

girlandy, kwiaty, owoce, symboliczne wyobra'enia 
przedmiotów, znaków i atrybutów oraz typowo de-
koracyjne motywy geometryczne. Dekoracje Þ gu-
ralne to jednostkowe lub zespo%owe przedstawienia 
symboliczne i alegoryczne, podkre(laj$ce funkcje 
u'ytkowe gmachów (teatr „Apollo”, 1909; Dom Lu-
dowy, 1907-1909), nawi$zuj$ce do wybranych w$t-
ków i symboli mitologicznych (il. 25). W przypadku 
bogatej dekoracji Þ guralnej apartamentowca Alek-
sandra Melika – Azarianca (ok. 1915-1917) mamy 
do czynienia z symboliczno – alegoryczn$ narracj$, 
trudn$ dzi( do rozszyfrowania, by+ mo'e zwi$zan$ 
z osob$ fundatora (il. 34-35). Ci sami twórcy byli 
te' zapewne autorami dekoracji malarskich we wn&-
trzach wymienionych gmachów.

Warsztat A. Nowaka by% tak'e wykonawc$ br$-
zowych drzwi cerkwi Kwaszweti przy al. Rustawe-
lego (wg projektu przygotowanego przez Henryka 
Hryniewskiego) oraz malarskich dekoracji kurtyny 
w sali widowiskowej Domu Ludowego (il. 26)80. 

Nic nie wiadomo o malarzu J. Poznaniu, autorze 
zachowanej do dzisiaj, cho+ znajduj$cej si& obecnie 
w fatalnym stanie, dekoracji holu i klatki schodowej 
zaprojektowanej w 1909 r. przez Pawle Zurabiana 
luksusowej kamienicy przy ul. Tsinamd'gwiszwili 
39, którego sygnatura zachowa%a si& na jednym z ma-

78 A. Furier, op. cit., s. 268.
79 M. Mania, op. cit., s. 57, 63, 117.

80 M. Mania, op. cit., s. 63; M. M$dzik, Dzia alno$% spo eczno-

kulturalna…, s. 24-25.
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33. Tbilisi, segment skrzyd%a apartamentowca Aleksandra Melika – Azarianca, 1908/09-1913. 
Proj. Miko%aj Ob%o*ski. Fot. Autor, 2011 r.

33. Tbilisi, Aleksander Melik – Azarjants’ tenement house, 1908/09-1913. The part of the building. 
Designed by Miko%aj Ob%o*ski. Photo Author, 2011

34. Tbilisi, dekoracje Þ guralne i ornamentalne apartamentowca Aleksandra Melika – Azarianca. 
Po 1913 r. Warsztat A. Nowaka. Fot. Autor, 2011 r. 

34. Aleksander Melik – Azarjants’ tenement house, ornamental and Þ gural decorations, at 1913. 
A. Nowak’s workshop. Photo Author, 2011

35. Tbilisi, jeden z zespo%ów dekoracji Þ guralnej apartamentowca Aleksandra Melika – Azarianca. 
Po 1913 r. Warsztat A. Nowaka. Fot. Autor, 2011 r.

35. Aleksander Melik – Azarjants’ tenement house, one from sculpturing decorations, at 1913. 
A. Nowak’s workshop. Photo Author, 2011
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81 T. Kiladze, M. Medzmariaszwili, T. Gersamia, op. cit., b.s., 
nr XXXIV.

36. Tbilisi, dekoracje malarskie klatki schodowej w kamienicy przy ulicy Tsinamd'gwiszwili 39, 1911 r., malarz: J. Pozna*. 
Fot. Autor, 2010 r.

36. Tbilisi, painting decorations on the staircase in the rent house in Tsinamdzgvrishvili Street No. 39, 1911. Painter: J. Pozna*. 
Photo Author, 2010 

37. Tbilisi, dekoracje malarskie holu i klatki schodowej w kamienicy przy ulicy Tsinamd'gwiszwili 39, 1911 r., malarz: J. Pozna*. 
Fot. Autor, 2010 r.

37. Tbilisi, Tbilisi, painting decorations on the staircase and holl in the rent house in Tsinamdzgvrishvili Street No. 39, 1911. Painter: 
J. Pozna*. Photo Author, 2010

lowide%81. Obok dekoracyjnych lamperii i iluzyjnie 
przedstawionych elementów architektury oraz licz-
nych motywów ß oralnych, na du'ych p%aszczyznach 
(cian umieszczone zosta%y rodzajowe, idylliczne 
scenki: pasterzy i w&drowców w górach Kaukazu, 

spacerowiczów w parkowych alejkach oraz pejza'e 
ze sztafa'em: lasu oraz romantycznego parku ze sta-
wem i pa%acem. Od powsta%ego w 1911 r., jednoli-
tego stylistycznie zespo%u malowide% nieco odbiega 
form$, charakterem i kolorystyk$ ekspresyjny w wy-
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To tylko niektóre z argumentów uzasadniaj$cych 
podj&cie szerzej zakrojonych bada* nad twórczo(ci$ 
polskich architektów i wspó%pracuj$cych z nimi ar-
tystów w Tbilisi i innych rejonach Gruzji. Niniejsze 
opracowanie, b&d$ce wy%$cznie ogólnym zarysem 
zagadnienia, nie wyczerpuje go, stanowi$c przyczy-
nek do kontynuacji bada* – opartych na programach 
uwzgl&dniaj$cych przede wszystkim pracoch%onne 
kwerendy w zasobach archiwalnych w Tbilisi, Ku-
taisi i Batumi. Ich podj&cie niew$tpliwie przyczy-
ni%oby si& do znacznie lepszego poznania zarówno 
dorobku polskich projektantów w tej cz&(ci Zakau-
kazia, jak i ich samych. 

Janusz Opaska, historyk sztuki

Narodowy Instytut Dziedzictwa

e-mail: lubsoc@wp.pl

razie widok górskich szczytów Kaukazu, umiesz-
czony na jednym z podestów klatki schodowej, by+ 
mo'e b&d$cy dzie%em innego twórcy (il. 36-37). 

Dzie%a polskich architektów w Tbilisi, w tym 
szczególnie zaprojektowane przez nich gmachy 
publiczne, teatry, urz&dy, instytucje, szko%y i siedzi-
by organizacji, stanowi$ istotny sk%adnik krajobrazu 
architektonicznego gruzi*skiej stolicy. Sami archi-
tekci natomiast byli wa'n$ cz&(+ lokalnego (rodo-
wiska, o czym (wiadczy czy to zlecanie im wa'nych 
i presti'owych inwestycji, czy te' fakt zajmowania 
przez nich wysokich urz&dów w gubernialnej i miej-
skiej administracji architektoniczno – budowlanej. 


