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KONSERWACJA  
NAGROBKA 
 KS. MAKSYMILIANA OR!OWSKIEGO
 NA CMENTARZU KUKIA W TBILISI {
Po upadku powstania listopadowego na Kaukazie 
pojawi!y si" liczne grupy Polaków. W nied!ugim czasie 
w!adze rosyjskie zmuszone by!y rozwi#za$ problem 
pos!ug religijnych dla katolików stanowi#cych 
znacz#c# cz"%$ &o!nierzy w jednostkach wojskowych 
oraz osób cywilnych tego wyznania.
 

Nagrobek  
ks. M. Or!owskiego  

po konserwacji

CONSERVATION OF THE TOMB  
OF PRIEST MAKSYMILIAN OR!OWSKI 
AND THE KUKIA CEMETARY IN TBILISI
The author describes the road to Georgia 
of the monks who served as army chap-
lains after the Russians signed the con-
cordat regarding the Southern lands of 
their Empire. The growing number of 
churches met the needs of Christians in 
the area. Priest Maksymilian Or!owski 
devoted his life to the needs of the faith-
ful. He died in 1891 and was buried in a 
place referred to as the Polish hill. Con-
servation work was made possible by the 
funds of the Department of Cultural Her-
itage of the Ministry of Culture and Na-
tional Heritage. 

W 1836 r. dla potrzeb Korpu-
su Kaukaskiego skiero-
wano kilku zakonników  
z zachodnich guberni Im-
perium Rosyjskiego, któ-

rzy obj"li funkcj" kapelanów wojskowych. 
W wyniku podpisania w 1848 r. przez Rosj" 
i Stolic" Apostolsk# konkordatu po!udnio-
we tereny Imperium nad morzami Czar-
nym i Kaspijskim obj"!a nowo utworzona 
diecezja katolicka. Na mocy tych porozu-
mie' na terenie Kartlii utworzono kapela-
ni" wojskow#. Proboszczem ko%cio!a pw. 
Maryi Dziewicy zbudowanego w Tetris 
Ckaro zosta! ks. Franciszek Starewicz,  
zarz#dzaj#cy ko%cio!ami katolickimi na 
Kaukazie i zwierzchnik kapelanów wojsko-
wych. Ksi#dz Maksymilian Or!owski przy-
by! do Tbilisi w 1852 r. jako nowy wizytator 
ko%cio!ów rzymskokatolickich na Kaukazie 
i Zakaukaziu. Na terenie Gruzji dzia!a!y 
wtedy jedynie trzy parafie: w Tbilisi, Gori  
i Kutaisi. Maksymilian Or!owski urodzi! si" 
w na kijowszczy(nie w 1807 r. Po uko'cze-
niu seminarium duchownego studiowa!  
w Wile'skiej Akademii Duchownej. Rozpo-
cz#! prac" jako kapelan i sekretarz metro-
polity Ignacego Korwina-Paw!owskiego. 
Po %mierci metropolity ks. Or!owskiego 
przeniesiono do Gatczyny, a nast"pnie do 
Odessy. Reszt" &ycia sp"dzi! na Kaukazie. 
Tutaj w 1853 r mianowany zosta! kanoni-
kiem honorowym, a nast"pnie, w 1857 r., 
pra!atem kapitu!y tyraspolskiej. Od mo-
mentu przyjazdu ks. Or!owskiego sytuacja 
w diecezji tyraspolskiej zacz"!a si" znacz#-
co poprawia$. Wzrasta!a liczba %wi#ty' 
oraz liczba duchownych, poprawi!a si" or-
ganizacja &ycia religijnego. Istnia!y jednak 
problemy wynikaj#ce z ró&nic w sprawo-
waniu obrz#dków religijnych przez wcze-

%niej zamieszka!ych w Gruzji katolików – 
g!ównie Ormian i Gruzinów – oraz przyby-
waj#cych w coraz wi"kszej liczbie katoli-
ków Polaków. W konsekwencji powsta!a 
konieczno%$ wybudowania w Tbilisi nowe-
go ko%cio!a, który swoim dzia!aniem obj#!-
by powi"kszaj#c# si" liczb" wiernych  
zwi#zanych z zachodnim sposobem od-
prawiania nabo&e'stw. Sporz#dzone przez 
Alberta Satzmana w 1861 r. plany ko%cio!a 
„polskiego” w!adze zatwierdzi!y w sze%$ lat 
pó(niej i mo&na by!o przyst#pi$ do budowy 
finansowanej ze sk!adek katolików za-
mieszka!ych na terenie Gruzji. Pierwszym 
proboszczem parafii )wi"tych Aposto!ów 
Piotra i Paw!a ze %wi#tyni# konsekrowan# 
w 1877 r. zosta! ks. Or!owski. Lata do swo-
jej %mierci w lutym 1891 r. po%wi"ci! stara-
niom o dobro wiernych nowej parafii1. Po-
chowany zosta! na cmentarzu Kukia,  
w miejscu nazywanym „polskim wzgó-
rzem”. Z miejsca na wzgórzu, gdzie wznie-
siono ks. Or!owskiemu skromny pomnik 
roztacza si" widok na ca!e Tbilisi. 

Wykonanie prac konserwatorskich 
przy nagrobku ks. Maksymiliana Or!ow-
skiego umo&liwi!y fundusze Departa-
mentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, 
przyznane w ramach programu realizo-
wanego przez Fundacj" Ochrony Wspól-
nego Dziedzictwa Kulturowego TERPA. 
Zrealizowane zosta!y w 2010 r. 

Pomnik ks. Maksymiliana Or!owskiego 
posadowiony jest w obr"bie obszernego 
pola grobowego (od strony pó!nocno-za-
chodniej) otoczonego wysokim ogrodze-
niem metalowym. Na trójschodkowej pod-
stawie wykonanej z bloków piaskowca 
ustawiono granitowy, zgrubnie obrobiony 
ostros!up %ci"ty. W jego %cianie frontowej 
wykuto pó!koli%cie zamkni"t# p!ycin"  
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 1  Wiadomo%ci na temat &ycia  
i dzia!alno%ci ks. M. Or!owskiego 
zaczerpni"te zosta!y z tablicy 
nagrobnej o tre%ci: D.O.M./
Pralatus Maximilianus/

Orlowsky/Magister Theologiae/
qui ecclesiam panochiaelem 
Tyflis/sensem S. S. Apost. Petri 
et Pauli/condidit ..lgue 
aedificavitparochiae/euis per 

anno XIV pro stilit omni-/bus 
Roman—catolicis in Caucaso/
ecelesiis administraros per anno 
XL/summum eorum praebuil/
Anno vitae LXXVIII a sua/

parochial collaerymatus die/14 
Febr. Anno 1891mortibus est/- . 
-/Sub Tibi terra levis Honorabilis/
Ecclesiarebus oraz z publikacji 
Andrzeja Furiera Polacy  

w Gruzji, wydanej  w Warszawie 
w 2009 r. (w: rozdzia! 5  
– *ycie religijne Polaków  
na ziemiach gruzi'skich  
w XIX w., s. 231-286)

i wmontowano tablic" inskrypcyjn#. Na 
cz"%ci kamiennej ustawiono (wtórnie; 
wcze%niej granitowa nadstawa zwie'czona 
by!a &eliwnym krzy&em, który zagin#!) za-
sadniczy fragment innego pomnika na-
grobnego wykonanego w &eliwie. Frag-
ment ten to prostopad!o%cian z bogatym 
gzymsowaniem, z p!askorze(bion# aplika-
cj# od strony frontowej przedstawiaj#c# 
kl"cz#cego anio!a. Na prostopad!o%cianie 
stoi wysoki krzy& ozdobiony elementami 
ro%linnymi („drzewo &ycia”). 

G!ównym celem prac konserwator-
skich przy nagrobku ks. M. Or!owskiego 
by!o przywrócenie mu w!a%ciwego wygl#-
du na jak najd!u&szy czas. Istotne by!o te& 
uporz#dkowanie terenu w obr"bie pola 
grobowego oraz wokó! niego. 

Zdemontowano cz"%$ &eliwn# nagrob-
ka i poddano j# czynno%ciom konserwator-
skim, m.in. zmieniaj#c sposób !#czenia 
stalowej dolnej p!yty z &eliwn# podstaw# 
oraz sposób mocowania tylnej %cianki. De-
monta&u wymaga! tak&e sam krzy&, który 
nale&a!o doprowadzi$ do pozycji pionowej. 
Z metalowej cz"%ci pomnika nagrobnego 
usuni"to resztki pow!ok malarskich oraz 
rdz" z powierzchni &eliwa. Boczne otwory 
w &eliwnym prostopad!o%cianie wskazy-
wa!y na usuni"cie aplikacji bocznych. Przy-
wrócenie takich dekoracji poprawia!o wy-
gl#d ca!o%ci, dlatego zdecydowano si" do-
da$ wie'ce laurowe dopasowane rozmia-
rami do boków. Istotne z technicznego 
punktu widzenia by!o rozwi#zanie kwestii 
po!#czenia cz"%ci &eliwnej z kamienn#.

Stan zachowania powierzchni elemen-
tów kamiennych wymaga! jej oczyszczenia 
ich oraz poddania impregnacji ogranicza-
j#cej wp!yw zmian wilgotno%ci i zaleganie 
brudu. Czynno%ci konserwatorskie obj"!y 
tak&e tablic" inskrypcyjn#, która wymaga!a 
uczytelnienia i zabezpieczenia. 

Przy grodzeniu pola grobowego napra-
wiono coko! i ujednolicono go kolorystycz-
nie. S!upki i siatk" stalow# oczyszczono  
z resztek farb, zabezpieczono antykorozyj-
nie i naniesiono czarn# warstw" dekora-
cyjn#. Du&o czasu i wysi!ku zaj"!o uporz#d-
kowanie skalistego pod!o&a wokó! pomni-
ka, a tak&e usuni"cie dzikiej ro%linno%ci 
wokó! ogrodzenia.

Pracom towarzyszy!o zainteresowanie 
Gruzinów mieszkaj#cych w pobli&u, co 
stworzy!o wiele okazji do rozmów o innych 
Polakach pochowanych na Kukii i potrzebie 
piel"gnacji grobów – materialnego %wia-
dectwa pami"ci o zmar!ych. Fot. autor
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