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O
ppe i høydene utenfor 
Sukhumi, hovedstaden i 
republikken Abkhasia i 
Georgia, har fortidas 
byggherrer plassert 
imponerende blomster-

kasser i hårnålssvingene. Triumf-
buer reiser seg uten noe annet formål 
enn å feire seieren i andre verdens-
krig. Jernbanesporet gjennom byen 
hviler på brede doriske søyler. Som 
om det ikke var nok, gjemmer 
kurhoteller seg mellom palmene som 
greske templer oppe i badebyen 
Gagra, og balustrader flankerer 
promenadene der sovjetiske turister 
spaserte mens sola gikk ned i 
Svartehavet.

Å reise i Abkhasia er som å bevege 
seg gjennom et enormt landskaps-
kunstverk med variasjoner over en 
bestemt form for arkitektur. Den er 
kjent under navn som sosialistisk 
klassisisme, Stalins nyrenessanse 

eller bare Stalin-stil. Målet er å gripe 
tilbake til antikkens skjønnhets-
idealer for å gi kommunistisk 
ideologi og herredømme fast form. 

Monumenter og bygninger i denne 
stilretningen skjøt opp overalt i 
Sovjetunionen i årene 1933–1955. 
Særlig Abkhasia ble begunstiget av 
arkitektene. Mannen som har gitt 
navn til stilarten, elsket denne delen 
av det sovjetiske imperiet. Fra 
slutten av andre verdenskrig og fram 
til sin død i 1953 tilbrakte den 
beryktede diktatoren omkring 
halvparten av tida i den lille svarte-
havsrepublikken. Her nøt han det 
behagelige klimaet og den over-
dådige naturen like ved Georgia, der 
han kom fra. 

Et vidunderlig liv
– Stalin var ofte på besøk i Abkhasia 
og foretrakk å tilbringe feriene her. 
Derfor skulle republikken være 

ekstra presentabel, og derfor ble det 
gjort ekstra mye ut av bygningene, 
forklarer en av landets ledende 
arkitekter, Georgij Baronin, som 
også er ekspert på sovjetisk bygge-
kunst. 

Iført baseballcaps og bevæpnet 
med en paraply til vern mot det 
lunefulle, subtropiske høstværet, har 
han lagt opp en spasertur gjennom 
Sukhumi, der den ene bygningen 
etter den andre, i tråd med Stalins 
smak, var det sovjetiske riket verdig. 

– For å rettferdiggjøre det sovje-
tiske regimet var det nødvendig for 
makthaverne å vise noe eksepsjo-
nelt. De prøvde å innfri sosialismens 
løfter ved å oppføre vakre, storslåtte 
byggverk som skulle være til glede 
for innbyggerne. Arkitekturen skulle 
bekrefte at folk hadde det bra – at 
livet under sosialismen var vidun-
derlig. Derfor var stilen pompøs. 
Husene skulle ha store porter, høye 

søyler, balkonger og dekorasjoner, 
forklarer den 60 år gamle arkitektur-
kjenneren. 

– Helt opp til i dag er husene de 
beste vi har. Materialene er gode og 
kvaliteten høy. Eiendommene er 
varme og tørre. Regimet brukte store 
ressurser på disse bygningene. 

Men skyggesiden har med  
stalinismens undertrykkende 
karakter å gjøre: 

– Ingeniører, håndverkere og 
arkitekter gjorde seg ekstra flid fordi 
de var redde for å bli stemplet som 
folkefiender hvis de sløste med noe. 
De fryktet å bli sendt til fangeleirer i 
Sibir og arbeidet derfor ekstra hardt. 
Angsten var en viktig motivasjons-
faktor, sier Baronin og stanser foran 
byens filharmoni. 

En tragisk tvist 
Han tar fram en notatbok fram og 
begynner å tegne skisser at søylene, 
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som utgjør en viktig del av konstruk-
sjonen. 

– De sovjetiske arkitektene fra 
denne epoken stjal mange elementer 
fra antikken, men de omarbeidet 
greske og romerske idealer om det 
vakre til sine egne formål. For 
eksempel inkorporerte de kommu-
nistiske symboler som hammere, 
segl og stjerner. Dessuten skulle 
bygningene leve opp til slagordet 
«sosialistisk i innhold, nasjonalt i 
form», sier Baronin. 

Han peker på søylehodene, og 
sammenligner med skissen sin, der 
han har framhevet enkelte detaljer. 
Snirklete ornamenter fra tradisjonell 
georgisk folkekunst kommer til 
syne. 

– Hver av Sovjetunionens 15 
delrepublikker brukte mønstre og 
utsmykking fra sin egen kultur. Hver 
av dem hadde sin egen form for 
stalinstil, forklarer Baronin. 

– Den lokale varianten her i 
Abkhasia kombinerer inspirasjon fra 
antikken med sovjetsymbolikk og 
georgisk nasjonal egenart, konklude-
rer han. 

Det georgiske innslaget kommer 
ikke uten en tragisk vri i dagens 
Abkhasia. En blodig borgerkrig 
herjet mellom georgiere og abkha-
sere i 1992 og 1993, rett etter Sovjet-
unionens oppløsning. Den endte 
med at Abkhasia erklærte seg 
uavhengig fra Georgia. De ødeleggel-
sene som fulgte, sammen med 
generelt postsovjetisk forfall, gikk 
hardt ut over Stalin-tidas arkitektur. 
Den sørgelige utviklingen gjorde det 
umulig å sikre mesteparten av den 
viktige kulturarven. 

Kulehull og tyvraid 
En skygge kommer over ansiktet på 
den ellers så livlige og ivrig gestiku-
lerende omviseren når han viser oss 
det som en gang må ha vært et 
elegant utsiktskompleks over 
Sukhumi – et av byens beste eksem-
pler på sosialistisk høy klassisisme. 

Hele den snirklete veien opp leder 

forbi lyktestolper uten lamper, 
brukket rekkverk, overgrodde 
trappeoppganger og uttørkede 
fontener. De tidligere så fornemme 
restaurantene på toppen av en 
fjellkam er nå utbrente ruiner. 
Rutene er slått ut, alt inventar stjålet, 
veggene dekorert med kulehull. 

– Jeg husker da kjøkkenet var 
åpent, bord og stoler sto framme og 
praten summet gjennom lokalet. De 
laget byens beste grillkjøtt her. 
Utsikten er fortsatt formidabel, sier 
Baronin og ser ned mot hjembyen. 

Antikke stålkonstruksjoner
Sammen med utallige bygg fra 
samme epoke, som krevde kolossale 
ressurser og arbeidskraft, faller det 
nå sammen i Abkhasias fuktige 
varme. 

– Statsbudsjettet er veldig begren-
set. Det er ingen penger til vedlike-
hold eller restaurering, sier Baronin. 

– Det er ekstra ergerlig når man 
tenker på hvor flotte de er. Arkitek-
tene hørte til Sovjet unionens beste, 
og verkene utgjør ikke bare minnes-
merker. Bygningene kunne blitt tatt i 
bruk igjen, til glede for republikkens 
innbyggere, legger han til og spase-
rer videre gjennom Abkhasias 
nedslitte arkitektur. 

Sovjetunionen etterlot samme 
type ruiner som Romerriket og det 
gamle Hellas, bortsett fra at det av og 
til stikker fram noen stålvaiere fra 
murblokkene.
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«Arkitekturen 
skulle bekrefte 
at livet  
under sosia-
lismen var  
vidunderlig»

GeorGij Baronin, arkitekt

Stalin-Stilen
n Stalin-gotikk eller sosialistisk klassisisme 
kaller vi arkitekturen i Sovjetunionen mellom 
1933, da arkitekt Boris Iofans forslag til 
Sovjetenes Palass ble offisielt godkjent, og 
1955, da Nikita Khrusjtsjov fordømte 
«feilstegene» i de foregående tiårene og la 
ned det Sovjetiske akademi for arkitektur.
n Abkhasia er en republikk i Kaukasia, 
formelt en del av Georgia. Landet ligger ved 
østkysten av Svartehavet.

Kilder: Wikipedia og store norske leksikon

stål: Stålkonstruksjonene  avslører at 
den antikke utformingen ikke er så 
gammel.

stAlin-stilEn: Bygninger i 
den såkalte Stalin-stilen, 
eller sovjetisk nyklassisisme, 
skjøt opp overalt i Sovjet-
unionen mellom 1935 og 
1955. Her en tegning til 
Sovjetenes palass i Moskva, 
et palass som aldri ble bygd. 

30 I hvilken  
grad er livs-

valgene våre styrt 
av konvensjoner og 
ambisjoner, heller 
enn av  kjærlighet? 
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bort krigsnervene. 
Nå er han ferdig 
med å lengte opp-
over og vekk fra 
seg selv.  LiVet

i rUinEnE: Georgij Baronin blant bygningene som sårt trenger vedlikehold.


