19. Tbilisi, Kaukaskie OÞcerskie Towarzystwo Ekonomiczne,
1912. Proj. Aleksander S. Rogojski. Reprodukcja pocztówki ze
zbiorów Liki Gonaszwili
19. Tbilsi, former House of the Economic Society of Caucasian
OfÞcers, now TBC Bank, 1912. Designed by Aleksander
S. Rogojski. Lika Gonaszwili Collection

Wi&kszo(+ dzie% architekta cechuje du'a skala
za%o'e*, poszczególne realizacje s$ rozleg%e, wieloskrzyd%owe, posiadaj$ zróznicowane plany. Ich
wspóln$ cech$ jest reprezentacyjno(+, osi$gana
przede wszystkim skal$, uk%adem zespo%ów zró'nicowanych bry% i ich artykulacj$ oraz bogat$ dekoracj$ fasad i elewacji, eklektycznie %$cz$cej elementy
ornamentalne i detal architektoniczny o ró'nej proweniencji stylowej. W jego dzie%ach realizowanych
u schy%ku 'ycia zauwa'y+ mo'na zwrot w ston&
europejskiego modernizmu oraz konskwentne stosowanie chrakterystycznego dla niego detalu, nak%adanego 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 budynków zespo%u dawnego seminarium prawos%awnego, którego dekoracje nawi$zuj$ do historycznych
form rosyjskiej architektury sakralnej i „stylu ruskiego” 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 rzeczywisto(ci b&d$cy trójnawow$ neogotyck$ pseudobazylik$ z transeptem, wydzielonym prezbiterium i dwuwie'ow$ fasad$. Elewacje i wn&trze budowli wyposa'ono w bogaty zespó% dekoracji rze)biarskich,
eklektycznie zró'nicowany pod wzgl&dem materia%owym, fakturalnym i kolorystycznym, z udzia%em
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„Kraj”, 1898 (21.03-2.04.1898), nr 12, s. 23
Wi&ksz$ cz&(+ kosztów budowy i dekoracji ko(cio%a sÞnansowa% Stefan Zubalaszwili, gruzi*ski, tbiliski przemys%owiec,
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20. Tbilisi, dawne Kaukaskie OÞcerskie Towarzystwo Ekonomiczne, obecnie TBC Bank, 1912. Proj. Aleksander
S. Rogojski. Fot. Autor, 2010 r.
20. Tbilisi, former House of the Economic Society of Caucasian OfÞcers, 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

p%askorze)b, kamiennego detalu i polichromii o charakterze Þguratywnym (il. 17-18)50.

Þlantrop 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$cy w Tbilisi51. Urodzi%
si& 2 listopada 1869 r. w Kutaisi w rodzinie polskich
zes%a*ców. W latach 1877-1898 mieszka% we W%oszech, Francji i Niemczech. We Florencji uko*czy%
szko%& (redni$ i Akademi& Sztuk Pi&knych, w Niemczech przez dwa lata studiowa% architektur& na politechnice w Karlsruhe. Po powrocie do Gruzji osiad%
w Tbilisi i aktywnie w%$czy% si& w dzia%ano(+ sto%ecznych (rodowisk artystycznych. Od 1902 r. by%
cz%onkiem Kaukaskiego Towarzystwa Krzewienia
Sztuk Pi&knych, w latach 1904-1918 jego sekretarzem; regularnie wystawia% swoje prace na wystawach przez nie organizowanych. W 1904 r. obj$%
posad& nauczyciela rysunku w Szkole Malarstwa
i Rze)by przy Kaukaskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pi&knych, w 1918 r. zosta% jej dyrektorem,
a po przekszta%ceniu szko%y w Akademi& Sztuk Pi&knych w 1921 r. – profesorem rysunku architektonicznego na Wydziale Architektury oraz wyk%adowc$ perspektywy na innych wydzia%ach tej uczelni52.
W 1923 r. zosta% dziekanem Wydzia%u Architektury
ASP, a w latach 1927-1929 pe%ni% funkcj& prorektora ds. nauki. Ponadto, w latach 1917-1919, by% nauczycielem rysunku i perspektywy w Zakaukaskim
Technikum Kolejowym, a od 1922 r. wyk%adowc$
rysunku architektonicznego na Wydziale Politechnicznym Uniwersytetu w Tbilisi przekszta%conym
w Zaukaukaski Instyt Przemys%owy.
Hryniewski by% aktywnym cz%onkiem ró'norodnych instytucji artystycznych w Gruzji podczas
przynale'no(ci do Cesarstwa Rosyjskiego, krótkiej
niepodleg%o(ci w latach 1918-1921 oraz w utworzonej przez bolszewików Zakaukaskiej Federacyjnej 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 przewodnicz$cym. Prowadzone przeze* intensywnie badania
g%ównie sakralnej architektury gruzi*skiej uczyni%y
z niego niekwestionowany autorytet w dziedzinie
architektury historycznej, a szczególnie gruzi*skiego ornamentu, nad którym prowadzi% studia do ko*-

ca 'ycia, przygotowywuj$c liczne odrysy i wzorniki.
Bra% udzia% w najwa'niejszych konkursach architektonicznych w Tbilisi, cz&sto jako cz%onek komisji
konkursowych. W 1910 r. uczestniczy% w organizacji muzeum miejskiego, na zlecenie instytucji kulturalnych i muzeów odbywa% podró'e w ró'ne rejony
Gruzji, prowadz$c inwentaryzacje i pomiary zabytków oraz przygotowuj$c ich odrysy i szkice. Dzia%a%
w Tyßiskim Komitecie R&kodzie%a, od 1921 r. by%
szefem Wydzia%u Sztuk Plastycznych („IZO”) przy
powo%anym przez bolszewików G%ównym Komitecie Artystycznym i jako cz%onek specjalnych komisji
dokonywa% ekspertyz zbiorów Muzeum Kaukaskiego. W roku 1928 przygotowywa% ekspertyzy dotycz$ce warto(ci zabytkowej dawnych pa%aców carskich w Bor'omi. W 1921 r. opracowa% statut tworzonej 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 Zakaukaskiej 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% aresztowany wraz kilkoma innymi wyk%adowcami i studentami ASP w 1937 r. w trakcie jednej ze stalinowskich
czystek. Po niejawnym procesie tzw. „trójki” zosta%
oskar'ony o „dzia%alno(+ kontrrewolucyjn$” i skazany na kar& (mierci. Wyrok wykonano 14 lutego
1938 r. Miejsce (mierci i pochówku pozostaj$ nieznane54.
Henryk Hryniewski by% przede wszystkim graÞkiem, malarzem i pedagogiem55, ale jego znajomo(+ 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 tworzeniu projektów architektonicznych dla wa'niejszych
gmachów publicznych wznoszonych w ostatniej dekadzie XIX i pierwszych XX wieku w stolicy Gruzji. Najbardziej znane dzie%o Hryniewskiego to dekoracje architektoniczne (ornamentalne) i malarskie
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Henryk Hryniewski, Tbilisi 2007; H. Justy*ska, op. cit., s. 2938.
52
Nominacj& profesorsk$ petersburskiej Akademii Sztuk Pi&knych, sprawuj$cej patronat nad szko%$ w Tbilisi, Hryniewski
otrzyma% w 1916 r.
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H. Hryniewski, Curriculum Vitae, „Henryk Hryniewski”, Tbilisi 2007, s. 10-11; V. Beridze, Iskusstvo Sovetskoj Gruzji 19211970, Moskva 1975, s. 24, 69, 349, 713, 732.
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Ibidem, s. 63
55
Wykazy i charakterystyki prac artysty w: Henryk Hryniewski,
Tbilisi 2007; H. Justy*ska, op. cit., s. 29-38.

22. Tbilisi, dawny Bank Szlachecki, obecnie Biblioteka Narodowa 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 Narodowa 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

siedziby Banku Szlacheckiego, obecnie Biblioteka
Narodowa Parlamentu Republiki Gruzji przy ul. Gudiaszwili 5 (1914-1916; il. 22-23), oparte zarówno
na motywach z gruzi*skich ornamentów historycznych (m.in. dekoracji Sweti Cchoweli w Mcchecie
i cerkwiach w Gelati, Oszki, Samtawisi, Nikortsmindzie oraz Ikorcie), jak i wzornikach ornamentów 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 przyk%ad stylu narodowego architektury gruzi*skiej pocz$tków XX stulecia. Dekoracja ornamentalna wykonana zosta%a przez zak%ad rze)biarski braci Neopite, W%odzimierza i awrentija Ag%adze56. Inne dzie%a
artysty to: ikony w ikonostasie cerkwi Kwaszweti
przy alei Rustawelego oraz projekt br$zowych drzwi
bocznego wej(cia cerkwi (1904-1910), projekt Panteonu Gruzji na stoku góry Mtacminda (1916, wraz
z arch. Anatolijem Kalginem) oraz dekoracje architektoniczne (ornamentalne) stadionu Dynamo przy
al. Tsereteli 2 (uko*czony w 1936 r.), w których
wykorzystane zosta%y opracowane przez niego wzory ornamentów57. Osobny przyk%ad stanowi fasada
gmachu Zarz$du Dróg Kolejowych Zakaukazia przy
ul. Tsinamd'gwiszwili (1926-1927; il. 24), w której
ornamentalny detal architektoniczny wspó%gra z ciekawie zastosowan$ kamienn$ ok%adzin$ z ró'owego

tufu o wielu odcieniach, silnie oddzia%ywuj$c przede
wszystkim migotliw$, 'yw$ faktur$. Taka ok%adzina tylko sporadycznie stosowana by%a w budynkach
wznoszonych w Tbilisi, jest za to szczególnie charakterystycznym elementem socrealistycznej zabudowy Erywania z lat 20. i 30. XX wieku, realizowanej pod kierownictwem Aleksandra Tamaniana.
Gmach stanowi prób& wypracowania wzorca socrealistycznej formy i dekoracji dla nowej gruzi*skiej
architektury, %acz$cego rozwi$zania zaczerpni&te
z ówczesnej architektury ormia*skiej z historycznym b$d) zaczerpni&tym z wzorników Hryniewskiego 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 Kijowie, ni' w stolicy Armenii.
Dzie%em Hryniewskiego jest zapewne projekt
marmurowego ikonostasu cerkwi Kwaszweti (wykonanego przez warsztat Archangelo Andreolettiego)
oraz dekoracje architektoniczne (ornamentalne) samej 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 odnale)+ mo'na nawi$zania do dekoracji ornamentalnych na elewacjach Banku Szlacheckiego oraz motywów zdobniczych, obecnych w jego twórczo(ci
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V. Beridze, Gruzinskaâ arhitektura z drevnejših vremen do
na'ala 20 veka, Tbilisi 1967, s. 68; M. Mania, op. cit., s. 63.

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

graÞcznej i wzornikach58. Rezultatem wspó%pracy
z architektem mo'e by+ tak'e dekoracja ornamentalna grobowca Ilji Czawczawadze na tbiliskim Panteonie 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 projektowanych przez uznanych architektów dzia%aj$cych
w Rosji i poza jej granicami, w(ród nich tak'e Polaków, cho+ w XIX w. sporadycznie zlecano przygotowanie projektów wybranym architektom – jak np.
siedziba Egzarchy Gruzji zaprojektowana ok. 1850 r.
przez Ksawerego Skórzy*skiego. Od pierwszych lat
XX stulecia inwestorzy poszukiwali interesuj$cych
projektów, zlecaj$c coraz cz&(ciej ich przygotowanie drog$ konkursów organizowanych przez Towarzystwo Architektów w Petersburgu60. Tak powsta%y
projekty: Domu Ludowego przy ul. Mard'janiszwili 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 wzniesionego w Tbilisi przez polskiego architekta. Pochodzi%
z Warszawy. Urodzi% si& w 1819 r., w 1844 r. otrzyma% potrójne premium z architektury w Akademii (w.
ukasza w Rzymie. Dzi&ki stypendium rz$dowemu
odwiedzi% wa'niejsze stolice europejskie oraz Egipt
i Grecj&. Do Warszawy wróci% w 1848 r., rok pó)niej uko*czy% ASP w Petersburgu. W 1850 r. zosta%,
na podstawie projektu „siedziby zgromadzenia szlacheckiego”, mianowany akademikiem, w 1855 r. na
podstawie projektu „koszar pu%ku gwardii” zosta%
profesorem tej uczelni. By% ponadto „Budowniczym
szczegó%owej technicznej Kancelarii G%ówno-Zarz$dzaj$cego Komunikacjami i Budowlami Publicznymi” oraz „Budowniczym II Oddzia%u Departamentu
Planów i Anszlagów” w Petersburgu. Do jego dzie%
nale'$: projekty gmachów rz$dowych w Wilnie i Sewastopolu (1850), projekt teatru w Kijowie (1854),
rozbudowa teatru w Odessie, Dworzec Warszawski
w Petersburgu (1853, z Leontijem Benois) przebudo-
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Wg. Any Mgalobliszwili autorem projektu cerkwi i jej dekoracji by% Leopold Bilfeld, a ikonostasu „w%oski architekt Andreoletti”, natomiast Hryniewski autorem umieszczonych w nim ikon.
Por. A. Mgalobliszwili, Henryk Hryniewski i ikonostas cerkwi
Kwaszweti, „Henryk Hryniewski”, op. cit., s. 43; K osv+š'eni,
Kvašvetskoj Georgievskoj cerkvi, „Zakavkaze”, 1910, nr 246;
V.P. Petrov, Vospominania o kamne i l,diah sviazannyh s naukoi o kamne, Moskva 2005, s. 134.
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J. Urusadze, Jakov Nikoladze, Tbilisi, 1958, s. 47-51; H. Justy*ska, Polscy arty$ci…, op. cit., s. 30, przyp. 46.
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Np. Konkurs na projekty ormia&skiego seminarium duchownego w Tyßisie, „Przegl$d Techniczny”, 1908, nr 44, s. 532;
Konkurs na projekt gmachu klubowego w Tyßisie, „Przegl$d
Techniczny”, 1913, nr 14, s. 184; konkurs na projekt Banku
Szlacheckiego w Tbilisi, por. W. Beridze, Gruzinskaâ arhitektura..., s. 68.

wa pa%acu ksi&cia Dondukowa-Korsakowa w Odessie.
Zmar% w Petersburgu w styczniu 1875 roku61.
W Tbilisi ok. 1850 r. architekt zaprojektowa% rezydencj& Egzarchy Gruzji przy dzisiejszym placu Erekle II62. Du'y, trójkondygnacyjny budynek na planie
prostok$ta z niewielkim dwuosiowym skrzyd%em-dobudówk$ przy prawym skraju fasady ulokowano na
wysokim tarasie nad rzek$, w obr&bie zachowanych
murów obronnych XVII-wiecznego pa%acu króla Herakliusza II (Erekle II, 1721-1798). Pa%ac zburzony
zosta% w 1795 r. podczas najazdu wojsk Agi Mohammada Chana Kad'ara, w trakcie którego zniszczona
zosta%a równie' wi&ksza cz&(+ zabudowy miasta.
Fasada rezydencji stanowi%a zamkni&cie reprezentacyjnego placu (dzi( niewielki park), a jej elewacja
wschodnia, zawieszona wysoko nad lustrem wody
stanowi%a atrakcyjny element krajobrazu architektonicznego miasta63. Obie elewacje ukszta%towano
w ten sam sposób, umieszczaj$c na skrajach zwie*czone trójk$tnymi szczytami p%ytkie ryzality, w fasadzie szerokie, trzyosiowe, we wschodniej elewacji
w&'sze, jednoosiowe. Dach budynku wie*czy belweder (by+ mo'e dobudowany pó)niej) nad centraln$
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 kompozycji znalaz%y si& dekoracyjne medaliony wype%nione
p%askorze)b$. !ciany spi&to gzymsami kordonowymi. O(cie'a wysokich, w$skich okien – w przyziemiu prostok$tnych, a na pi&trze zamkni&tych %ukiem,
zaakcentowano kolorem, dodatkow$ dekoracj& fasady stanowi$ gzymsy nadokienne.
Stefan Samoj!owicz Kryczy"ski (1874-1923)
urodzi% si& 20 stycznia 1874 r. w maj$tku Kaskiewicze ko%o Oszmiany w muzu%ma*skiej rodzinie polskich Tatarów. Szko%& (redni$ uko*czy% w Wilnie po
czym do 1897 r. studiowa% architektur& w petersburskim Instytucie In'ynierów Cywilnych. Od 1899 r.
pracowa% jako architekt w Zarz$dzie Wp%ywów Nieopodatkowanych, a nast&pnie Kierownictwie Stra'y
Granicznej w Petersburgu. Prowadzi% tak'e prywatn$

praktyk& architektoniczn$. W 1917 r. stan$% na czele
Komitetu Technicznego Ministerstwa O(wiaty Narodowej. W latach 1918-1920 by% profesorem architektury w Kuba*skim Instytucie Politechnicznym, a od
1921 r. w Instytucie In'ynierów Cywilnych w Petersburgu (Piotrogrodzie). Od 1922 r. pe%ni% funkcj&
przewodnicz$cego Zarz$du Architektoniczno-Budowlanego. By% jednym z wa'niejszych architektów petersburskich, projektantem dzie% utrzymanych
w nurcie neoklasycystycznym i tzw. stylu neorosyjskim, 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'enia pa%acowo-folwarcznego ksi&cia Oldenburskiego
w guberni nowogrodzkiej, projektu gmachu muzeum
w Moskwie, (wi$tyni-pomnika Aleksandra III, cerkwi Þodorowskiej ikony Matki Boskiej w Petersburgu, projektu teatru i meczetu w Wilnie, gmachów instytutów politechnicznych w Irkucku i Krasnodarze.
Jego autorstwa s$ ponadto cerkiew i gmachy Kierownictwa Stra'y Granicznej, stajnie w Parku Szuwa%owskim i pa%ac ksi&'nej Woroncowej-Daszkowej ko%o
Petersburga, a tak'e w Petersburgu: gmach Instytutu
Weterynarii i kilka (wi$ty* prawos%awnych, domy
handlowe Gwardyjskiego Towarzystwa Handlowego, meczet katedralny i rezydencja emira Buchary,
gmachy Akademii Pediatrycznej, Teatr Newskiego
Towarzystwa Trze)wo(ci Narodowej, a poza stolic$
cesarstwa dom Szczerbakowa w Gatczynie, cerkwie,
gmachy szkolne i szpitalne w Samarze, Krasnodarze, 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 Kryczy*ski odby% liczne podró'e studyjne do W%och,
Niemiec, Francji, Szwecji i Finlandii. Projektuj$c
meczet w Petersburgu studiowa% islamsk$ architektur& sakraln$ w Samarkandzie. Zmar% w Petersburgu 9
sierpnia 1923 roku65.
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N. Kondakov, op. cit., s. 387.
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„Kurier Warszawski”, 1851, nr 305, s. 1631.
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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.
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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

Zaprojektowany przez Kryczy*skiego dom Ludowy w Tbilisi by% jedn$ z licznych fundacji braci
Stefana, Piotra i Jakuba Zubalaszwili, przemys%owców, Þnansistów i Þlantropów 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 Kryczy*skiego.
Budynek na planie prostok$ta, z szeregami niewielkich dobudówek wzd%u' d%u'szych boków, ulokowano w naro'niku ulic. Korpus teatru, z%o'ony
z wielu segmentów o ró'nej wysoko(ci i wielko(ci,
przykrytych odmiennymi rodzajami dachów oraz
ozdobionych attykami, sterczynami i balustradami,
wywiera silne wra'enie swoj$ malowniczo(ci$ i dynamik$ „postrz&pionego” uk%adu bry%. Reprezentacyjna fasada zaznaczona zosta%a wysokim szczytem
z wydatnym, %ukowo uformowanym gzymsem i dekoracyjn$ attyk$ w partii (rodkowej, niewielkimi
kopu%ami wie*cz$cymi naro'niki oraz dekoracyjn$, 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, obramie* i innych elementów detalu architektonicznego. Ca%o(+ uzupe%nia bogata, rze)biarska dekoracja
w postaci korowodu muz w szczycie fasady, masek
oraz bogatego repertuaru %$cz$cego elementy historyzuj$cych i secesyjnych dekoracji geometrycznych
i ornamentalnych w fasadzie i na bocznych elewacjach, a tak'e zespó% metalowych, bardzo dekoracyjnych, secesyjnych okapów i balustrad (il. 25).
Wysokie wn&trza budynku kry%y m.in. reprezentacyjnie ukszta%towan$ sal& teatralna z 630 miejscami
na parterze i balkonie (przykryt$ cz&(ciowo sklepieniem %upinowym) oraz niezb&dne zaplecze sceniczne
i socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe,
czytelni& z bibliotek$, pokoje klubowe i pomieszczenia gruzi*skich stowarzysze* spo%eczno – kulturalnych dzia%aj$cych na terenie Tbilisi, a tak'e
herbaciarni& na 200 miejsc. Podobnie jak elewacje,
tak'e wn&trza Domu Ludowego bogato udekorowano 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 obecnie siedzib& Pa*stwowego Teatru Dramatycznego
im. Kote Mard'aniszwili.

66

67

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

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

Bronis!aw Brochwicz-Rogóyski (1861-1921)
urodzi% si& w maj$tku Grodno nieopodal Pu%aw,
szko%& (redni$ uko*czy% w Lublinie. Studiowa% architektur& na politechnikach we Lwowie i Brunszwiku oraz w Szkole Sztuk Pi&knych w Pary'u,
odbywa% wyjazdy studialne do W%och. Prowadzi%
prywatn$ praktyk& projektow$, od 1900 r. w Warszawie. By% aktywnym cz%onkiem Warszawskiego
Stowarzyszenia Techników, cz&stym uczestnikiem
i s&dzi$ w organizowanych w stolicy konkursach architektonicznych.

Uznanie i popularno(+ przynios%y mu zrealizowane przy ul. Foksal kamienice czynszowe ks. Branickiego (1901 r.) oraz siedziba Warszawskiego Towarzystwa Wio(larskiego (1897 r.). Kolejne dzie%a
architekta to: ko(ció% w Skolimowie (1903-05, z in'.
W%adys%awem Kossowskim), dom handlowy „Drzewiecki i Jeziora*ski” przy al. Jerozolimskich, gmach
Þrmy ksi&garskiej „Gebethner i Wolff” u zbiegu ul.
Sienkiewicza i Zgody, kamienice przy ul. Smolnej
32, 34, 36, 38, 40 i realizacja (wg proj. szwedzkiego architekta I. G. Clasona) gmachów centrali tele25

fonicznej Towarzystwa Akcyjnego Cedergren przy
ul. Zielnej. Otrzyma% nagrody za projekty konkursowe: kamienicy Karszo-Siedlewskiego w al. Ujazdowskich, wiaduktu mostu nad Wis%$, Szko%y Sztuk
Pi&knych fundacji E. Kierbedziowej. Wydarzeniem
szczególnie istotnym by%o zaproszenie Rogóyskiego przez komitet organizacyjny Warszawskiego
Instytutu Politechnicznego im. Miko%aja II do przygotowania, wraz z Stefanem Szyllerem, projektów
gmachów szko%y, zrealizowanych w latach 18991902. W latach 1903-1913 architekt wspó%prowadzi%
w Warszawie przedsi&biorstwo budowlane „Rogóyski, B-cia Horn, Rupniewicz”, którego by% g%ównym
projektantem.
W 1913 r. jego projekty gmachów dla Instytutu
Politechnicznego w Nowoczerkasku zosta%y zaakceptowane do realizacji przez rosyjskie Ministerstwo Przemys%u i Handlu, a architekt wyjecha% nad
Don obj$+ 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 rosyjskich, przygotowuj$c w latach 1914-1916 projekty
gmachów dla Instytutu Politechnicznego, planowanego do realizacji w Tbilisi.
W 1918 r., Bronis%aw Brochwicz-Rogóyski wróci%
do Warszawy. Prowadzi% przebudow& siedziby Þrmy „Schneider” przy ul. Krakowskie Przedmie(cie,
a w 1919 r. obj$% posad& kierownika Wydzia%u Architektury w Warszawskiej Dyrekcji Kolei Pa*stwowych, gdzie wraz z Romualdem Millerem odpowiada% 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 Politechnicznego, powierzaj$c prowadzenie inwestycji

namiestnikowi prowincji Illarionowi Woro*cowDaszkowowi. Przygotowanie projektów architektonicznych zlecono, prawdopodobnie w 1914 lub
w 1915 r., Bronis%awowi Brochwicz-Rogóyskiemu69. Rozpocz&to tak'e gromadzenie funduszy, na
które z%o'y%y si& darowizny miast, instytucji, przedsi&biorstw, Þrm i osób prywatnych z terenu Zakaukazia, 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 zurbanizowanej, ale dobrze skomunikowanej z centrum
miasta lini$ tramwajow$70.
Instytut Politechniczny w Tbilisi mia% sk%ada+
si& z czterech wydzia%ów: rolniczego z instytutem
agronomicznym, chemicznego, mechanicznego
z instytutami hydroenergetyki i hydrotechniki oraz
ekonomicznego z instytutami ekonomicznym i handlowym. Kompleks gmachów uczelni mia% tworzy+
bardzo reprezentacyjny, rozbudowany zespó% architektoniczno – parkowy ulokowany na wysokiej skarpie (góruj$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 rezydencjonalnego (il. 28). W s$siedztwie uczelni znajdowa+ mia%y si& tak'e pola, winnice, o(rodki hodowlane i sady
do(wiadczalne Wydzia%u Rolniczego71.
Ca%o(+ za%o'enia ulokowano frontem i prostopadle do rzeki, na osi pó%noc – po%udnie. Po prawej
stronie drogi dojazdowej, w ma%ym parku po%o'one
zosta%y trzy gmachy mieszkalno – biurowe, za nimi,
w centrum terenu znalaz% si& rozleg%y gmach g%ówny uczelni otoczony ziele*cami oraz, na wydzielonym placu z jego lewej strony, siedziba Wydzia%u
Ekonomii. Za nimi ulokowano obszerne ziele*ce
i ustawione wokó% obszernego, podkowiastego dziedzi*ca gmachy Wydzia%u Chemii (z lewej strony)
i Wydzia%u Rolniczego (z prawej strony), po%$czone
%ukowymi pergolami ze stoj$cym w centrum i zamykaj$cym za%o'enie od wschodu, wieloskrzyd%owym
gmachem Wydzia%u Mechanicznego z pawilonami
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laboratoriów. W s$siedztwie gmachów, w(ród ziele*ców, znajdowa%o si& kilka niewielkich budynków
gospodarczych.
Projekty dla Tbilisi s$ sum$ do(wiadcze* zdobytych przez Rogóyskiego przy pracy dla politechnik
w Warszawie i Nowoczerkasku i rozwi$za* projektowych zastosowanych w projektach dla obu tych
uczelni72. Przy czym projekty dla Tbilisi charakteryzuje 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 zaprojektowanych przez architekta kompleksów politechnicznych. Opublikowany w pi(mie „Zod,ij”: plan

sytuacyjny ca%ego za%o'enia, rzuty wydzia%u mechanicznego z laboratoriami i pergolami oraz gmachu
g%ównego, a tak'e przekroje i widoki ogólne gmachu g%ównego umo'liwiaj$ cz&(ciow$, ogóln$ analiz& 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. Schematyczne 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 Þzyki 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 Mechanicznego 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 widoki gmachu g%ównego. Obszerne, kilkukondygnacyjne i kilkuskrzyd%owe, symetryczne za%o'enie na
planie prostok$ta posiada dwa otwarte, wewn&trzne
dziedzi*ce oraz dziedziniec kru'gankowy, umieszczony w skrzydle wewn&trznym i przykryty szklanym dachem. D%ugie, wieloosiowe pierzeje tworz$
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$ce symetryczne dziedzi*ce o tej samej
wielko(ci. Szeroki, p%ytki ryzalit z kolumnowym
portykiem w centrum fasady i znacznie wysuni&ty, tak'e ozdobiony kolumnowym portykiem ryzalit w tylnej elewacji, stanowi$ zarazem zamkni&cia
boków skrzyd%a wewn&trznego, wyra)nie zaakcentowanego w zespole wysoko(ci$ i góruj$cego nad
ca%o(ci$ czterospadowym, przeszklonym dachem
kru'gankowego dziedzi*ca. Znacznie w&'sze ryzality na skrajach fasady i elewacji tylnej, z portykami,
stanowi$ zamkni&cia skrzyde% bocznych, zwie*czonych dwuspadowymi dachami. Boczne elewacje za%o'enia tak'e urozmaicono, lokuj$c w (rodku symetrycznie rozmieszczone ryzality z umieszczonymi
mi&dzy nimi kolumnowymi portykami. Boniowania
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28. Plan sytuacyjny zespo%u gmachów Instytutu Politechnicznego 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

Por. P.T., Budynki Szko y Politechnicznej w Warszawie, „Przegl$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.

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

coko%u i lizen mi&dzy oknami fasady i elewacji,
gzymsy, (ciany attykowe, p%yciny okien i w (cianach 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 Þguralnymi w tympanonach 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 portyku w fasadzie to tylko cz&(+ bogatej dekoracji
zespo%u gmachu g%ównego, utrzymanego w nurcie
76

S. N. Kondakov, op. cit., s. 366.
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neorenesansu, monumentalnego i bardzo reprezentacyjnego (il. 29-31).
Niezrealizowany projekt gmachu g%ównego Instytutu 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 Akademii Sztuk Pi&knych rozpocz$% w 1894 r., w 1901 r.
uko*czy% je z tytu%em architekta na podstawie projektu siedziby „Dumy miejskiej w stolicy”76. Po
studiach aktywny by% w Petersburgu. W latach ok.

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 Brochwicz-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 BrochwiczRogóyski, 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. Rustawelego) luksusowy apartamentowiec, jedno z najciekawszych dzie% z elementami secesji w mie(cie.
W trakcie pobytu w Tbilisi architekt w 1909 r. wzi$%
udzia% w konkursie na projekt siedziby gruzi*skiej Þlii Banku Pa*stwowego, w którym zaj$% drugie miejsce. Inne znane dzie%a Ob%o*skiego to: kamienica dochodowa 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 Warszawie, oraz projekty odbudowy w latach 1947-1952
kamienic nr 3 i 5 przy ul. Flory w Warszawie77.
Inwestorem kamienicy z luksusowymi apartamentami by% Aleksander Melik – Azarianc, jeden
z najbogatszych kupców i Þnansistów ormia*skich
w Tbilisi, geolog, w%a(ciciel kilku kamienic czynszowych w Tbilisi, pól naftowych w Baku i kopalni
miedzi ko%o Alawerdi.
Masywny gmach, mieszcz$cy niegdy( 39 wielopokojowych apartamentów by% jednym z najwi&kszych budynków mieszkalnych w Tbilisi. Za%o'ony
na planie litery L, z wielosegmentowymi pierzejami
rozci$gni&tymi wzd%u' Prospektu Go%owina (dzisiaj
alei Rustawelego) – g%ównej ulicy miasta i traktu 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 obÞte w tym
miejscu wody podziemne, gmach posadowiono na
kilkukondygnacyjnych fundamentach i wzmocniono
jeszcze szkielet konstrukcyjny. Poszczególne segmenty skrzyde% i naro'nik budowli maj$ zró'nicowan$ wysoko(+ (3-5 kondygnacji) i osobne, wielopo%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 okapami gzymsów koronuj$cych lub owalnymi (cianami attykowymi. Partia naro'na zosta%a zwie*czona
(cian$ attykow$ szczególnie dekoracyjnie ukszta%towan$, z charakterystycznymi sterczynami na skrajach. Od strony wewn&trznego dziedzi*ca znajdowa%y si& (zachowane cz&(ciowo) d%ugie, obszerne
loggie z bogato zdobionymi snycerk$ balustradami

i okapami. Przyuliczne elewacje wymurowanego
z ceg%y gmachu zosta%y pokryte kamienn$ ok%adzin$, w partii parteru ciemnobr$zow$, grub$, rustykalnie %aman$, wy'ej jasn$, w kolorze piaskowym, maj$c$ posta+ cienkich, g%adkich p%yt. !ciany wykuszy
pokryto ja(niejszym, niegdy( bia%ym tynkiem. Bardzo ró'norodna i bogata jest artykulacja i dekoracja
elewacji, potraktowanych niczym trójbarwna materia rze)biarska. Zró'nicowane formy okien, bram
i drzwi, wieloboczne i pó%okr$g%e dwukondygnacyjne wykusze w centralnych partiach poszczególnych segmentów skrzyde%, p%yciny i elementy detalu
architektonicznego wydobyte przed lico elewacji,
partie g%adkie i wype%nione rustyk$ lub p%askorze)b$ tworz$ wielowymiarow$ materi&, oddzia%uj$c$
(wiat%ocieniem, faktur$, kolorem. Wystrój elewacji
uzupe%nia obÞte zastosowanie ró'norodnego dekoracyjnego detalu w postaci proÞlowanych o(cie'y,
z$bkowa*, gzymsów, opasek okiennych, fryzów,
ornamentu geometrycznego i ßoralnego oraz przedmiotów o charakterze symbolicznym, czy wreszcie Þguralnych, 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(niejsz$ infrastruktur& techniczn$: instalacje wodoci$gowe i kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, instalacj& elektryczn$ i sie+ telefoniczn$. Wewn&trzny
dziedziniec otrzyma% form& ogrodu z egzotycznymi
drzewami i fontann$. W cz&(ci komercyjnej budynku ulokowano salony mody, ochronk& dla dzieci, galeri& sztuki, salon fotograÞczny i sal& widowiskow$.
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W Tbilisi w pocz$tkach XX wieku dzia%a%o kilkunastu artystów Polaków o znacz$cej pozycji w (rodowisku artystycznym miasta. W gronie malarzy
(np. Henryk Hryniewski, Cyryl Zdaniewicz, Boles%aw Jacu*ski, Gracjan Chmielewski, Adam Mi&dzyb%ocki, W%adys%aw Stachowski, Roman Wilczy*ski, Ilja Za*kowski, Borys Romanowski, Zygmunt
Waliszewski, Jan Pajewski, Micha% Wadbolski, Miko%aj Sklifasowski) i rze)biarzy (np. Feliks Chodorowicz, Stanis%aw Horno-Pop%awski) znajdowali si&
równie' twórcy (A. Nowak, J. Pozna") wspó%pracuj$cy z inwestorami i architektami przy dekoracji

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 dotychczas, jakichkolwiek informacji. Nie wiadomo, sk$d
pochodzili, gdzie i jakie odebrali wykszta%cenie, jak
kszta%towa%a si& ich kariera artystyczna.
Pracownia prowadzona w Tbilisi przez A. Nowaka (by+ mo'e to'samego z Antonim Nowakiem78)
i jego dwu synów Franciszka i Józefa, musia%a by+
w pierwszych dwu dekadach XX wieku znacz$cym
warsztatem dekoratorskim w zakresie malarstwa
i rze)by, skoro zlecono jej przygotowanie wystroju
architektonicznego dla najokazalszych inwestycji
realizowanych wówczas w Tbilisi: wy'ej wspomnianego Domu Ludowego przy ul. Mard'aniszwili ufundowanego przez braci Zubalaszwili, kina
„Apollo” przy ul. Agmaszenebeli oraz apartamentowca Aleksandra Melika – Azarianca przy al. Rustawelego79.
Wi&kszo(+ dekoracji to Þguralne i ornamentalne
p%askorze)by wykonane w alabastrze lub sztucznym
kamieniu, umieszczane na fasadach i elewacjach
oraz zdobi$ce wn&trza. Cech$ charakterystyczn$ p%askorze)b jest ich masywno(+, wydatna, pe%na forma
i bogaty, plastyczny modelunek oraz skala i nagromadzenie elementów dekoracyjnych. W(ród zdobie*
ornamentalnych dominuj$ motywy ßoralne, wie*ce,

girlandy, kwiaty, owoce, symboliczne wyobra'enia
przedmiotów, znaków i atrybutów oraz typowo dekoracyjne motywy geometryczne. Dekoracje Þguralne to jednostkowe lub zespo%owe przedstawienia
symboliczne i alegoryczne, podkre(laj$ce funkcje
u'ytkowe gmachów (teatr „Apollo”, 1909; Dom Ludowy, 1907-1909), nawi$zuj$ce do wybranych w$tków i symboli mitologicznych (il. 25). W przypadku
bogatej dekoracji Þguralnej apartamentowca Aleksandra 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$zowych drzwi cerkwi Kwaszweti przy al. Rustawelego (wg projektu przygotowanego przez Henryka
Hryniewskiego) oraz malarskich dekoracji kurtyny
w sali widowiskowej Domu Ludowego (il. 26)80.
Nic nie wiadomo o malarzu J. Poznaniu, autorze
zachowanej do dzisiaj, cho+ znajduj$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-
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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 Þguralne i ornamentalne apartamentowca Aleksandra Melika – Azarianca.
Po 1913 r. Warsztat A. Nowaka. Fot. Autor, 2011 r.
34. Aleksander Melik – Azarjants’ tenement house, ornamental and Þgural decorations, at 1913.
A. Nowak’s workshop. Photo Author, 2011

35. Tbilisi, jeden z zespo%ów dekoracji Þguralnej 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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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 licznych motywów ßoralnych, 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 stawem i pa%acem. Od powsta%ego w 1911 r., jednolitego stylistycznie zespo%u malowide% nieco odbiega
form$, charakterem i kolorystyk$ ekspresyjny w wy-
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razie widok górskich szczytów Kaukazu, umieszczony na jednym z podestów klatki schodowej, by+
mo'e b&d$cy dzie%em innego twórcy (il. 36-37).
Dzie%a polskich architektów w Tbilisi, w tym
szczególnie zaprojektowane przez nich gmachy
publiczne, teatry, urz&dy, instytucje, szko%y i siedziby organizacji, stanowi$ istotny sk%adnik krajobrazu
architektonicznego gruzi*skiej stolicy. Sami architekci natomiast byli wa'n$ cz&(+ lokalnego (rodowiska, 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.

To tylko niektóre z argumentów uzasadniaj$cych
podj&cie szerzej zakrojonych bada* nad twórczo(ci$
polskich architektów i wspó%pracuj$cych z nimi artystów w Tbilisi i innych rejonach Gruzji. Niniejsze
opracowanie, b&d$ce wy%$cznie ogólnym zarysem
zagadnienia, nie wyczerpuje go, stanowi$c przyczynek do kontynuacji bada* – opartych na programach
uwzgl&dniaj$cych przede wszystkim pracoch%onne
kwerendy w zasobach archiwalnych w Tbilisi, Kutaisi i Batumi. Ich podj&cie niew$tpliwie przyczyni%oby si& do znacznie lepszego poznania zarówno
dorobku polskich projektantów w tej cz&(ci Zakaukazia, jak i ich samych.
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