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Wstęp

Scena warszawska w czasach Fryderyka Chopina to przede wszyst-
kim scena Teatru Narodowego przy placu Krasińskich w Warszawie. 
Pierwsze pisemne świadectwo potwierdzające obecność kompo-
zytora w Teatrze1 pochodzi z 30 października 1825 roku. Młody 
Fryderyk w liście do Jana Białobłockiego donosił, że obejrzał Cyru-
lika sewilskiego Gioacchina Rossiniego. Jednocześnie nie możemy 
wykluczyć, że kompozytor odwiedzał ten Teatr wcześniej. Z całą 
pewnością począwszy od roku 1825, Fryderyk Chopin regularnie 
bywał na spektaklach – świadczą o tym pojawiające się niemal 
w co drugim jego liście wzmianki o przedstawieniach operowych 
i innych, które oglądał. Opisy inscenizacji, zwłaszcza operowych, 
są liczne, czasem pełne barwnych szczegółów, tak że kompozytor 
staje się cennym recenzentem i przewodnikiem po ówczesnej scenie 
warszawskiej. W dniu 1 listopada 1830 Fryderyk Chopin odwiedził 
Teatr Narodowy po raz ostatni – w przededniu swojego wyjazdu 
z ojczyzny, do której miał nigdy nie wrócić. Jednak w swoich listach 
pisanych na obczyźnie będzie często odwoływał się do teatralnych 
wspomnień z Warszawy.

Wstęp • 3







1. Zygmunt Vogel, Teatr Narodowy na placu Krasińskich w Warszawie, 1791←



Teatr Narodowy z dawnych lat

TEATR. Teatr iest żywą Historyą wszystkich wiekow, iest 
szkołą ięzyka, iest iak ow śmiały Przyiaciel, co prożen 

pochlebstwa błędy odważnie wymawia i przestępstwa wytyka. 
On panuie nad innemi zabawami, on pięknym kunsztom 

obszerne do popisywania się stawia pole – Poezya, Malarstwo, 
Muzyka, Wymowa, Mechanika, o to są Dusze Teatru2. 

Zanim przeniesiemy się do Teatru Narodowego z okresu, kiedy 
chodził do niego Fryderyk Chopin, warto przypomnieć zawiłe losy 
powstawania tego tak ważnego, najstarszego w znaczeniu instytucji, 
a istniejącego do dziś, polskiego Teatru. 

Teatr Narodowy został założony przez ostatniego króla Polski 
Stanisława Augusta Poniatowskiego jako pierwszy w kraju teatr 
publiczny. 19 listopada 1765 roku, w nieistniejącym dziś budynku 
Operalni przy ulicy Królewskiej w Warszawie, wystawiono pierw-
szy spektakl – Natrętów Józefa Bielawskiego, komedię, swobodną 
przeróbkę sztuki Les Fâcheux Molière’a. Na scenie wystąpił pierwszy 
polski zawodowy, publiczny zespół aktorski, powołany przez króla 
pod nazwą Aktorowie Narodowi Jego Królewskiej Mości. Zespół 
ten działał w tym samym budynku, gdzie zespoły francuski, nie-
miecki i włoski, jednak wyróżniał się, ponieważ grał w ojczystym 
języku sztuki rodzimych autorów. Funkcjonowanie Teatru zostało 
przerwane przez konfederację barską i pierwszy rozbiór Polski. Bu-
dynek Operalni popadł w ruinę i został rozebrany w 1772 roku.

Wznowienie przedstawień było możliwe dzięki uchwaleniu 
w 1774 roku monopolu teatralnego3. Zespół aktorski zagościł w pa-
łacu Radziwiłłów na Krakowskim Przedmieściu (obecnie Pałac 
Prezydencki), w którym 11 lipca 1778 roku wystawiono pierwszą 
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polską operę: Nędzę uszczęśliwioną z muzyką Macieja Kamień-
skiego i librettem Wojciecha Bogusławskiego opartym na tekstach 
księdza Franciszka Bohomolca. Na tej scenie debiutował Wojciech 
Bogusławski, przyszły „ojciec teatru polskiego”. Choć w pałacu 
Radziwiłłów na pierwszym piętrze urządzono teatr z trzema 
kondygnacjami lóż, galerią i paradyzem, była to jednak siedziba 
tymczasowa. Król zapewne miał świadomość rosnących potrzeb 
rozwijającego się zespołu i miasta. Ten mecenas nauki i sztuki 
snuł ambitne plany stworzenia w Warszawie wielkiego ośrodka 
kultury. Świadczy o tym chociażby liczba projektów nowej siedziby 
Teatru Narodowego.

Zachowało się kilkanaście projektów4 budynku Teatru au-
torstwa m.in. Augusta Fryderyka Moszyńskiego, Franciszka Buz-
ziego, Efraima Schrögera, które pochodzą z lat siedemdziesiątych 
XVIII wieku. Jak wykazał Zbigniew Raszewski, pomysłodawcy 
brali pod uwagę przynajmniej sześć lokalizacji5: dawną Operalnię, 
kamienicę Wasilewskiego na Krakowskim Przedmieściu nieopodal 
Zamku Królewskiego oraz trzy inne miejsca sąsiadujące z pałacem 
Krasińskich (zw. też pałacem Komisji lub Rzeczypospolitej): u wy-
lotu ulicy Miodowej, po prawej lub lewej stronie projektowanego 
przedłużenia ulicy Miodowej, naprzeciwko pałacu. Stanisław Au-
gust Poniatowski dążył do stworzenia w okolicy placu Krasińskich 
nowej, reprezentacyjnej dzielnicy – piękny architektonicznie pałac, 
pełniący funkcję pierwszego w Polsce lokalu ministerialnego (Ko-
misji Skarbu), miał być jej ośrodkiem, a Teatr jednym z elementów 
tego założenia. Ostatecznie zapadła decyzja, że nowy gmach Teatru 
stanie naprzeciwko pałacu.

Tymczasem żaden z pomysłów powyższych architektów nie 
został zrealizowany, ponieważ właściciel pałacu Radziwiłłów nie-
spodziewanie zażądał, żeby zespół teatralny opuścił jego posiad- 
łość (1 września 1778); na wykonanie ambitnego projektu nie  
starczyło ani czasu, ani funduszy. Franciszek Ryx, który dzierżawił 

2. Jan Chrzciciel Lampi (?), portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z maską, 1788/89
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