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WOKÓŁ TEATRU WIELKIEGO. OD MARYWILU  
DO PASAŻU LUXENBURGA

Okolice Teatru Wielkiego – dziś jedna z najbardziej reprezentacyjnych czę-
ści miasta – miały dość powikłane dzieje, ale już od drugiej połowy XVII 
wieku wznoszono tu gmachy, które w istotny sposób współtworzyły wysoką 
jakość pejzażu architektonicznego dzielnicy. Nieistniejące już dziś budynki 
wznoszone w kolejnych epokach w okolicach dzisiejszego placu Teatralnego, 
Senatorskiej, Wierzbowej i Niecałej kreowały przestrzeń publiczną, łączącą 
funkcje reprezentacyjne z handlowymi. Początek dziejów miejskiej zabudo-
wy w tym miejscu wyznacza wzniesienie Marywilu, a zamyka je powojenna 
rekonstrukcja Teatru Wielkiego i zespołu zabudowy placu Teatralnego, któ-
ra bezpowrotnie zatarła ślad istniejących tu niegdyś budynków handlowych. 

Po zniszczeniach wojny polsko-szwedzkiej Warszawa długo podnosiła 
się z ruin. Wyniszczony po potopie kraj potrzebował intensyfikacji handlu 
z  krajami zachodniej Europy, a  Warszawa nie posiadała wystarczającego 
zaplecza, zapewniającego noclegi i miejsca sprzedaży dla przyjezdnych kup-
ców. Rozwiązaniem tego problemu miała zostać inwestycja podjęta przez kró-
lową Marię Kazimierę, która, dysponując sporym własnym kapitałem, prag-
nęła wznieść w Warszawie odpowiadającą jej ambicjom siedzibę królewską, 
pełniącą funkcje reprezentacyjne, zwłaszcza wobec zbliżającego się ślubu 
królewicza Jakuba z księżniczką neuburską Jadwigą Amalią, a jednocześnie 
mogącą stać się źródłem zysków i dającą nadzieję na zwrot zaangażowanych 
środków. Ta bez wątpienia jedna z  najciekawszych budowli warszawskich 
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doby nowożytnej1, na cześć inwestorki nazwana z francuska Marie-Ville, zy-
skała z czasem spolszczone miano Marywilu.

Pierwowzorem dla tej inwestycji były wielkie założenia urbanistyczne tak 
zwanych placów królewskich, powstających we Francji na początku XVII wie-
ku, z których pierwszy i najbardziej spektakularny, ufundowany przez Henry-
ka IV nosił nazwę Place Royale (obecny Place des Vosges). Twórców Marywilu 
chyba równie silnie zainspirowało rozwiązanie Place Dauphine, stanowiące 
ze względu na lokalizację samodzielny zespół budowli, a nie jedynie obudowę 
placu wtopioną w tkankę parceli miejskich2. Marywil także miał się stać repre-
zentacyjnym placem miasta, z zabudową tworzącą należytą oprawę dla wielkich 
uroczystości. Miał mieścić apartamenty królewskie z  salami odpowiednimi 
do organizowania balów i przyjęć, jednocześnie pozostając „dobrym adresem” 
w Warszawie z eleganckimi mieszkaniami, a także ówczesnym centrum handlo-
wym przynoszącym wymierne korzyści finansowe inwestorce i niewymierne 
miastu3. Już w trakcie budowy kompleks został uzupełniony o funkcje sakralne 
i kommemoratywne, gdy zdecydowano się na wzniesienie kaplicy poświęconej 
wiktorii wiedeńskiej. Pod budowę pozyskano rozległy plac przy ul. Senatorskiej 
u  zbiegu z  Wierzbową, na terenie zajmowanym obecnie przez plac Teatralny 

1 A. Rychłowska-Kozłowska, Marywil, Warszawa 1975; J. Putkowska, Architektura Warszawy XVII 
wieku, Warszawa 1991, s. 93–97. 

2 S. Mossakowski, Tylman z Gameren (1632–1706). Twórczość architektoniczna w Polsce, Warszawa–Mona-
chium–Berlin 2012, s. 38. 

3 A. Rychłowska-Kozłowska, Marywil, s. 35; S. Mossakowski, Tylman z Gameren…, s. 231–232. 

1 Plan Marywilu wraz z założeniem ogrodowym, 
według rysunku J.S. Deybla z 1723 roku. (orygi
nał w Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaats
archiv Dresden), neg.  
w zbiorach ISPAN nr 51334 / Plan layout of 
Marywil and gardens, according to J.S. Deybel’s 
drawing, 1723, original at Sächsisches Staatsar
chiv  Hauptstaatsarchiv Dresden, negative from 
the collection of the Institute of Art of the Polish 
Academy of Sciences, no. 51334
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i północną, frontową część Teatru Wielkiego. Na projektanta Marywilu został 
wybrany architekt królewski przybyły z Holandii, Tylman van Gameren4. 

Marywil wzniesiono w latach 1692–1695, wnętrza apartamentów wykańcza-
no do 1696 roku, a kaplicę do 1707 roku. Całe założenie otrzymało formę wolno 
stojącej, nieopartej na poprzednim podziale parcelacyjnym budowli przezna-
czonej do oglądania zarówno „od dziedzińca”, jak i „od zewnątrz”. Powstało na 
rzucie symetrycznego pięcioboku z  dziedzińcem wewnętrznym, pełniącym 
funkcję reprezentacyjnego placu miejskiego, od południa uzupełnionego 
wielkim ogrodem (ryc. 1, 2). Składało się z północnego trzykondygnacyjnego 
skrzydła frontowego, lekko załamanego pośrodku, gdzie umieszczono ryzalit 
bramy głównej, pary dostawionych od tyłu także trzykondygnacyjnych skrzy-
deł bocznych, zakończonych nieco szerszymi i wyższymi o jedną kondygnację 
pawilonami apartamentów królewskich, oraz z parterowej galerii domykają-
cej dziedziniec, a zarazem otwierającej się na ogród rozciągający się ku połu-
dniu aż po Trębacką (ryc. 3). Pośrodku tej galerii znajdował się budynek nie-
wielkiej kaplicy kopułowej. Bryłę budowli wzbogacała też para niskich wież 
dostawionych do zewnętrznych narożników południowych, przy pawilonach 
rezydencjonalnych. Dziedziniec otaczały arkadowe podcienia. 

Cały budynek został podzielony na niezależne jednostki szerokości 
trzech osi. Każda z nich miała na parterze sklep z magazynami w piwnicach, 

4 S. Mossakowski, Tylman z Gameren…, s. 229–232. 

2 Rzut przyziemia Marywilu, według rysunku z ok. 17331738 (oryginał w Sächsisches Staatsarchiv 
– Hauptstaatsarchiv Dresden), neg. w zbiorach ISPAN nr 48004 / Ground floor plan of Marywil, accor
ding to a drawing ca. 17331738, original at Sächsisches Staatsarchiv  Hauptstaatsarchiv Dresden, 
negative from the collection of the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, no. 48004 
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dostępny z  podcieni od dziedzińca, a  na piętrze i  w  mezzaninie niewielkie 
mieszkanie z własną klatką schodową. W wyższych pawilonach urządzono 
apartamenty mieszkalne rodziny królewskiej, wykorzystywane też jako 
pomieszczenia gościnne. Poza pokojami w  pawilonach rodzina królewska 
miała do dyspozycji także wielką salę recepcyjną umieszczoną w budynku 
bramnym od frontu. 

Program funkcjonalny Marywilu został dopełniony kaplicą. Jej budowę 
rozpoczęto dopiero we wrześniu 1695 roku i  poświęcono ją Matce Boskiej 
Zwycięskiej, dla uczczenia zwycięstwa pod Wiedniem, tym samym wzboga-
cając program Marywilu także o element kommemoratywny. Była to wpraw-
dzie niewielka budowla na rzucie kwadratu, przykryta kopułą, ale ustawie-
nie jej na osi całego założenia, na tle ogrodu rozciągającego się na południe 
od zabudowań podnosiło jej rangę i podkreślało wyjątkową rolę. 

Elewacje całego budynku zostały skomponowane w  duchu dojrzałego 
baroku. Parter pokryto boniowaniem, a wyższe kondygnacje od strony dzie-
dzińca opięto pilastrami w  wielkim porządku. Prostokątne okna umiesz-
czono w  uszakowatych obramieniach. Długą, aż pięćdziesięciotrzyosiową, 
frontową elewację architekt zakomponował niemal jednolicie, ożywiając ją 
jedynie pośrodku pięcioosiowym ryzalitem budynku bramnego. Środkową 
oś tego budynku wyznaczała w przyziemiu arkada przelotu bramnego, a wy-
żej wielki półkoliście zamknięty porte-fenêtre, obejmujący drugą i  trzecią 
kondygnację. Ujmowały je zdwojone pilastry, a  wieńczył trójkątny szczyt 
z Janiną, herbem Sobieskich. 

Przez następnych sto lat Marywil zmieniał właścicieli, którzy w  różny 
sposób go wykorzystywali i snuli wiele planów jego przebudowy, lecz przez 
cały ten czas pełnił on niezmiennie funkcje handlowe5. Należał kolejno do 
królewicza Jakuba Sobieskiego, króla Augusta II, który osadził w  Marywi-
lu swoją gwardię grandmuszkieterów, następnie do Joanny z  Bethunów Ja-
błonowskiej i  Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego, biskupa płockiego 
i kanclerza wielkiego koronnego, który na pewien czas umieścił tu zbiory Bi-
blioteki Załuskich. Od 1742 roku Marywil należał do Antoniny Zamoyskiej, 
wdowy po ordynacie Tomaszu; z jej inicjatywy w budynku ulokowano zgro-
madzenie kanoniczek świeckich, nadal podtrzymujących tradycje handlowe 
tego miejsca i wynajmujących sklepy kupcom. 

Wznoszenie trwałych budowli na potrzeby handlu pozostawało w  ści-
słym związku z rolą, zamożnością i wielkością populacji miasta, co w oczy-
wisty sposób wyłączyło średniowieczną Warszawę z listy miejsc, gdzie taka 
architektura mogła powstać. Dopiero podniesienie do rangi faktycznej sto-
licy stało się czynnikiem, który wyzwolił te możliwości, a  trzeba było jesz-
cze ponad stu lat rozwoju miasta, przerywanego klęskami wojennymi, żeby 
w  Warszawie wzniesiono Marywil — pierwszą budowlę na miarę niewąt-
pliwie europejską. Jak wykazała praktyka, była to wręcz inwestycja ponad 
potrzeby ekonomiczne miasta, ale jej rozmach podyktowała nie tyle wiara 

5 A. Rychłowska-Kozłowska, Marywil, s. 44–61. 
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fundatorki w rozkwit warszawskiego handlu, ile chęć zaspokojenia innych 
ambicji, nawet za cenę ewentualnych strat wynikających z   nierentowności 
całego przedsięwzięcia. Marywil pozostał wprawdzie wyjątkiem w  krajo-
brazie architektonicznym miasta, bo trudno porównywać z  nim kramy na 
staromiejskim Rynku zbudowane w  tym samym czasie przez tego samego 
architekta, ale warto zaznaczyć, że poza Paryżem mało które miasto europej-
skie mogło się w tym czasie poszczycić tak ambitną realizacją. 

W Warszawie doby oświecenia także w innych dziedzinach handlu zaszło 
wiele zmian. W  ciągu XVIII wieku zmieniała się stopniowo struktura wy-
znaniowa elity kupieckiej — oprócz katolików pojawili się protestanci i Ży-
dzi. Rosła liczba kupców cudzoziemców obecnych na warszawskim rynku, 
pośredniczących w imporcie towarów zarówno ze Wschodu, jak i z zachod-
niej Europy. Coraz liczniejszą grupę kupców stanowili Żydzi, tworzący ostrą 
konkurencję dzięki większej elastyczności handlowej i  umiejętności pozy-
skiwania towarów po niskich cenach. 

Ofiarą tej konkurencji padł Marywil. W jego pobliżu około 1785 roku po-
wstało spore skupisko tanich sklepików zwane Pociejowem, mieszczące się 
na placu przed dawnym pałacem Pocieja, a  częściowo zajmujące także po-
mieszczenia samej rezydencji. Targ ten, wykorzystywany przede wszystkim 
przez kupców żydowskich, stanowił skuteczną konkurencję dla sprzedaw-
ców z Marywilu; oferowano tu te same lub podobne towary, ale znacznie ta-
niej. W rezultacie w ciągu kilku lat sklepy w Marywilu opustoszały niemal 
zupełnie. 

Okres Królestwa Kongresowego zaznaczył się w Warszawie poprawą ko-
niunktury gospodarczej, napływem ludności i w konsekwencji ożywieniem 
rynku budowlanego. Dużą aktywnością na tym polu wykazały się władze 
miasta, podejmujące wiele pełnych rozmachu inwestycji. Decyzją namiest-
nika Józefa Zajączka z 1816 roku ustalono, że od roku 1817  dwa razy do roku 
będą się odbywać tak zwane jarmarki walne, które miały przyczynić się do 
rozwoju kontaktów handlowych z  Zachodem — majowe św. św. Filipa i  Ja-
kuba oraz listopadowe na Wszystkich Świętych. Jeszcze jeden okres świet-
ności przeżył wówczas barokowy Marywil, który wybrano na miejsce tych 
jarmarków. Początkowo był wynajmowany od ówczesnego właściciela, czyli 
zgromadzenia kanoniczek, ale wkrótce został odkupiony przez rząd. Osta-
tecznie własnością miasta stał się w 1820 roku. 

W związku z planowaniem jarmarków władze podjęły inicjatywę grun-
townego odremontowania i przebudowania podupadającego Marywilu, a ro-
boty te miały  być połączone z większym przedsięwzięciem inwestycyjnym, 
mającym na celu stworzenie należytej oprawy dla pałacu Jabłonowskich, 
o  przenosinach do którego zadecydował właśnie magistrat. Przed nowym 
ratuszem miał powstać reprezentacyjny plac miejski, otoczony budowlami 
wprawdzie o  funkcjach handlowych, ale o  wysokich walorach architekto-
nicznych, harmonizujących z siedzibą władz miasta. Zachowanie szerokich 
funkcji handlowych w nowo projektowanych budynkach wydawało się nie-
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zbędne nie tyle z powodu jarmarków organizowanych dwa razy do roku, ile 
dla warszawskich kupców, tracących sklepy na Rynku Starego Miasta, roze-
brane wraz ze starym ratuszem. 

Pierwsze plany rozbudowy Marywilu przygotował w początku 1817 roku 
Sebastian Sierakowski6. Dążąc do uzyskania jak największej powierzchni na 
potrzeby jarmarków, zakładał wyburzenie Pociejowa i  utworzenie w  tym 
miejscu, między wschodnim skrzydłem Marywilu i fasadą pałacu Jabłonow-
skich, nowego placu nazwanego Aleksandrowskim, który od południa za-
mykałaby nowa oficyna z kolumnadą frontową. Sierakowski chciał rozebrać 
kaplicę Marywilu, przedłużyć jego skrzydła ku południu i utworzyć dodat-
kową ulicę handlową między placem Aleksandrowskim a Trębacką, równo-
legle do wschodniego skrzydła Marywilu. Do realizacji tych zamierzeń nie 
doszło, ale wiele z zaproponowanych przez Sierakowskiego rozwiązań zna-
lazło się w projektach Chrystiana Piotra Aignera. W 1818 roku przystąpiono 
do realizacji planów, które obejmowały przebudowę Marywilu, wzniesienie 
nowego Domu Jarmarcznego (zwanego też Domem pod Kolumnami) i prze-
budowę kościoła św. Andrzeja wraz z  sąsiednią kamienicą7. Kierownictwo 
robót sprawowali kolejno budowniczowie miasta, Fryderyk Albert Lessel 
i jego następca Adolf Schuch, natomiast w ocenach stanu zagrożonej budowli 
brali udział architekci Fryderyk Adolf de Schütz i Aleksander Groffe8. 

Aigner powtórzył po Sierakowskim koncepcję stworzenia eleganckiego 
placu o  funkcjach reprezentacyjno-handlowych, który powstał przed za-

6 O. Sosnowski, Powstanie, układ i cechy charakterystyczne sieci ulicznej na obszarze Wielkiej Warszawy, 
Warszawa 1930, s. 42. 

7 T.S. Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner. Architekt warszawskiego klasycyzmu, Warszawa 1970,  
s. 221–226. 

8 Tamże, s. 222.

3 Widok Marywilu, z ok. 
1733–1738 (oryginał w Dreźnie, 
Sächsisches Staatsarchiv – 
Hauptstaatsarchiv Dresden), 
neg. w zbiorach ISPAN 
nr 40319 / View of Marywil, 
ca. 17331738, original at 
Sächsisches Staatsarchiv  
Hauptstaatsarchiv Dresden, 
negative from the collection 
of the Institute of Art of the 
Polish Academy of Sciences, 
no. 40319
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mienionym na ratusz pałacem Jabłonowskich, przy wschodnim skrzydle 
Marywilu (ryc. 4). Skrzydło to uległo przekształceniu od wschodu, przede 
wszystkim poprzez dodanie arkadowego podcienia. Aigner wykorzystał 
także dawną tylmanowską wieżyczkę w  południowo-wschodnim narożni-
ku budowli, którą podwyższył, opatrzył zegarem i zwieńczył ośmioboczną 
gloriettą, nadając jej w ten sposób funkcję wieży ratuszowej. Plac został od 
południa domknięty nowym gmachem Domu Jarmarcznego, który ukoń-
czono w  1819 roku. Była to elegancka, klasycystyczna, oszczędna w  formie 
budowla ze sklepami na parterze i  na antresoli oraz pokojami do wynaję-
cia na dwóch wyższych piętrach. Dwudziestojednoosiową fasadę ożywiał 
środkowy siedmioosiowy pseudoryzalit opięty półkolumnami, a  parter 
i  antresole sklepów poprzedzały kolumnowe podcienia. Reporter „Gazety 
Warszawskiej” pisał: 

 Naprzeciw rozległego ratusza stanęła pyszna w stylu starożytnym nowa budowa 
dla składów jarmarcznych. Dwa ją zdobią porządki: Dorycki i  Jonicki. Pierwszy 
od dołu sięga ponad sklepami i między piętrem do piętra pierwszego, drugi ciąg-
nie się przez pierwsze i drugie piętro. Przed sklepami zostawiono wzdłuż rzędu 
kształtnych kolumn dogodne miejsce dla przechodzących, którzy stamtąd przejść 
mogą do Marywillu, gdzie znowu cała ściana od strony tego placu przybraną zosta-
ła stosownymi arkadami dla wygody publicznej i wieżą na zegar miejski w guście 
wieku XV9.

9 „Gazeta Warszawska”, 1819, nr 80, s. 2 (1924). 

4 Widok placu przed Marywilem po przebudowie w latach 1818–1819. Akwatinta Fryderyka Dietricha, 
repr. z: A. Kraushar, Echa przeszłości. Szkice, wizerunki i wspomnienia historyczne, Warszawa 1917, 
s. 331 / Fryderyk Dietrich, view of the square in the front of Marywil after alterations added during 
18181819, aquatint, printed from A. Kraushar, Echa przeszłości. Szkice, wizerunki i wspomnienia histo-
ryczne (Echoes of the past. sketches, pictures and historic memories), Warsaw 1917, p. 331
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Stworzony przez Aignera plac Aleksandrowski niewątpliwie został po-
myślany od początku jako przyszły główny plac miasta, łączący w tradycyjny 
sposób funkcje handlowe z reprezentacyjnymi. Rozbiórka starego ratusza na 
Rynku i przeniesienie siedziby władz miasta do pałacu Jabłonowskich dawa-
ło wystarczający powód do podjęcia nowej inwestycji urbanistycznej, z zada-
niem podniesienia walorów reprezentacyjnych najbliższego otoczenia nowe-
go centrum municypalnego. Sąsiedztwo Marywilu i idea wznowienia tradycji 
jarmarków walnych umożliwiały (a jednocześnie narzucały) rozwiązanie tego 
placu w powiązaniu z funkcją handlową, zwłaszcza że, jak już wspomniano, 
rozebrano także tylmanowskie sklepy na Rynku Starego Miasta. Aigner, kom-
ponując nowy centralny plac miejski, czerpał ze sprawdzonych wzorów wło-
skich sięgających renesansu. Zastosował tradycyjne rozwiązanie z podcienia-
mi komunikacyjnymi przed sklepami i pionową dominantę wieży ratuszowej, 
stanowiącej wciąż pożądany symbol władzy rady miejskiej. Krótki żywot tego 
założenia zepchnął je niesłusznie w zapomnienie, stanowiło ono bowiem jed-
ną z ważniejszych realizacji urbanistycznych czasów Królestwa Kongresowe-
go w Warszawie. 

W latach 1820–1822, także według projektów Aignera, przedłużono bocz-
ne skrzydła Marywilu do ul. Trębackiej, przeznaczając je na pomieszczenie 
komory celnej i magazynów. Nie podjęto jednak żadnych prac remontowych 
przy starej, chylącej się ku upadkowi budowli. Tymczasem po decyzji zno-
szącej ulgi celne w 1823 roku Walne Jarmarki zostały w 1824 roku zlikwido-
wane, co ostatecznie zadecydowało o losach Marywilu. Rozebrano go w 1825 
roku, na jego miejscu utworzono wielki plac nazwany później Teatralnym, 
a  na terenie dawnych ogrodów Marywilu Antonio Corazzi wzniósł Teatr 
Wielki, włączając w jego obręb nieco przebudowany (jako wschodnie skrzyd-

5 Projekt pasażu Luxenburga, rzut przyziemia, Leon S. Drews, 1907, wycinek prasowy w APW, Zb. Ko
rotyńskich, sygn. I131 / Leon S. Drews, project of Luxenburg Arcade, ground floor plan, 1907, press 
cutting, the State Archive in Warsaw, Korotyński family collection, sign. I131
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ło) aignerowski Dom pod Kolumnami, który utracił w  ten sposób swe han-
dlowe przeznaczenie. Ponoć ocalała także wieża „ratuszowa”, którą Corazzi 
wykorzystał jako klatkę schodową10. 

Biorąc pod uwagę rozmach inwestycji w dziedzinie budowli publicznych, 
podejmowanych przez władze Królestwa Kongresowego trudno się oprzeć 
wrażeniu, że w  zakresie budownictwa handlowego zrobiono niewiele. Nie 
powiódł się ambitny plan „rewitalizowania” Marywilu, w  którego remont 
i  rozbudowę najpierw zainwestowano, a  po kilku zaledwie latach zmarno-
wano cały wysiłek, podejmując decyzję o rozbiórce. Jedyną ocalałą przynaj-
mniej częściowo budowlą okazał się aignerowski Dom pod Kolumnami. Ale 
i  on wkrótce utracił rolę ważnego elementu reprezentacyjnego placu Alek-
sandrowskiego, zdegradowany do roli skrzydła redutowego w obrębie coraz-
ziańskiego Teatru Wielkiego.

Budowa pasaży była przedsięwzięciem czysto komercyjnym, a więc ściśle 
uzależnionym od sytuacji gospodarczej, warunkującej zarówno możliwości 
finansowe inwestorów, jak i  nabywcze klientów, wywodzących się z  najza-
możniejszej warstwy mieszczaństwa. Co równie istotne, potrzeba budowy 
tego typu wewnętrznych ulic handlowych wyzyskujących każdy metr kwa-
dratowy cennego śródmiejskiego gruntu pojawiała się dopiero w chwili, gdy 
wykorzystano w pełni działki do zabudowy frontowej w atrakcyjnych han-
dlowo rejonach miasta. Pomimo ograniczeń dla ekspansji terytorialnej War-
szawy, otoczonej pierścieniem fortów, jeszcze przez niemal cały wiek XIX, 
aż do lat osiemdziesiątych, nie brakowało parceli pod zabudowę frontową 
nawet w najbardziej atrakcyjnych pod względem handlowym rejonach mia-
sta. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero wraz z wielkim boomem inwesty-

10 T.S. Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner…, s. 226. 

6 Projekt pasażu Luxenburga, rzut piętra, Leon S. Drews, 1907, wycinek prasowy w APW, Zb. Korotyń
skich, sygn. I131 / Leon S. Drews, project of Luxenburg Arcade, first floor plan, 1907, press cutting, the 
State Archive in Warsaw, Korotyński family collection, sign. I131
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cyjnym lat dziewięćdziesiątych, ale nawet wówczas wytyczano jeszcze nowe 
ulice w ścisłym centrum, na przykład na terenie po szpitalu Dzieciątka Jezus 
(m.in. obecne ul. Moniuszki i Sienkiewicza).

Pierwszy warszawski pasaż z  prawdziwego zdarzenia miał powstać do-
piero w 1910 roku. Informacje o projektowanym przedsięwzięciu pojawiły się 
już w 1904 roku. Jak donosiła prasa, przemysłowiec Maksymilian Luxenburg 
od lat sześciu poszukujący terenu pod budowę „wielkich magazynów towa-
rowych na wzór Luwru paryskiego”, wydzierżawił wreszcie odpowiednią 
posesję przy ul. Senatorskiej 29, podpisując z zarządem Czerwonego Krzyża, 
właścicielem parceli, umowę na 43 i pół roku11. 

Luxenburg podjął się rozbiórki całej zabudowy parceli i wzniesienia tam 
galerii „na wzór mediolańskiej i  moskiewskiej, krytej cyrklastym dachem 
szklanym z monumentalną zdobną arką ze strony ul. Senatorskiej”. Planowa-
no budowę pasażu wiodącego do Niecałej, gdzie mieścić się miał na wyższych 
kondygnacjach hotel z  restauracją „na wzór wiedeńskiej Annahof”, w  pod-
ziemiu „kawiarnia na wzór Olimpii paryskiej”, a  pozostałe pomieszczenia 
będą mieścić „jeden wielki magazyn wszelkiego rodzaju towarów”, należący 
do specjalnie powołanego na zasadach spółdzielczych stowarzyszenia wy-
twórców. Na projektanta całości wybrany został Leon S. Drews, który, jak to 
było wówczas w zwyczaju „na kilka tygodni jeździł za granicę dla zebrania 
wzorów”12. 

Luxenburg w wywiadzie udzielonym prasie przedstawiał się jako dobro-
czyńca i społecznik, chcący uczynić coś wielkiego dla miasta i jego mieszkań-
ców, a planowaną inwestycję zaprezentował jako pełną przepychu, olśniewa-
jącą budowlę, jakiej Warszawa jeszcze nie miała:

11 „Przegląd Tygodniowy”, 1904, nr 13, s. 153 [Galeria Luxenburga] (Echa Warszawskie).
12 Tamże.

7 Projekt pasażu Luxenburga, 
przekrój pionowy, Leon S. 
Drews, 1907, wycinek prasowy 
w APW, Zb. Korotyńskich, 
sygn. I131 / Leon S. Drews, 
project of Luxenburg Arcade, 
cross section, 1907, press 
cutting, the State Archive in 
Warsaw, Korotyński family 
collection, sign. I131
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 [...] stanie galeria zdobna, 120 metrów długa a 10 szeroka, nad 6-tym piętrem kryta 
oszkloną konstrukcją żelazną. Z obu stron galerii na całej jej długości na 1-em pię-
trze biec będą czterometrowej szerokości chodniki, połączone ze sobą ażurowymi 
mostkami. Elewacja frontowa trzymana będzie w  stylu francuskiego zmoderni-
zowanego baroku o potężnej kopule w środku a całość, dla szerszej perspektywy, 
cofniętą będzie poza linię regulacyjną na 5 metrów z łukiem triumfalnym, zakoń-
czonym alegoryczną figurą13.
 
Pomimo szumnych zapowiedzi, że dom frontowy zostanie oddany do użyt-

ku już w  roku 1906, pierwsze prace rozbiórkowe starej zabudowy i  roboty 
budowlane podjęto dopiero w  1907  roku14. W  prasie warszawskiej opubliko-
wano wówczas rzuty i przekrój projektowanego założenia, sygnowane przez 
Drewsa15. Wynika z nich, że już wtedy plany były znacznie skromniejsze niż 
fantastyczne zapowiedzi Luxenburga. Przewidywano budowlę jedynie galerii 
liniowej, łączącej Niecałą z Senatorską (ryc. 5, 6), od strony Senatorskiej z dwu-
częściowym niesymetrycznym budynkiem frontowym i  znacznie szerszym 
symetrycznym budynkiem od Niecałej, sądząc z rozkładu pomieszczeń, prze-
znaczonym na hotel. Dwa ciągi zabudowy wewnętrznej były dostosowane do 
zróżnicowanych gabarytów parceli; wschodni miał być węższy, w północnej 
połowie zaledwie jednotraktowy, a  zachodni znacznie szerszy. Z  przekroju 
wynika, że dach miał być zawieszony nad parterem (ryc. 7). W opisach realizo-

13 Śmiałe przedsiębiorstwo – I. Galerya p. Maksymiliana Luksenburga (Wywiad) [przeprowadzony przez 
E. Dultnigera], „Przegląd Tygodniowy”, 1904, nr 19, s. 222–223. 

14 Nowa arteria komunikacyjna, „Nowa Gazeta”, 1907, nr 190, s. 3. 
15 APW, Zbiór Korotyńskich, sygn. I-131.

8 Pasaż Luxenburga, widok od ul. Senatorskiej, pocztówka, ze zbiorów autorki / Luxenburg Arcade, 
view from Senatorska Street, a postcard, the private collection of the author
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wanego projektu była wówczas mowa o tym, że pasaż w przyszłości nie tylko 
stanie się liniową galerią łączącą bezpośrednio Senatorską z  Niecałą, ale ma 
także mieć odgałęzienia ku placowi Teatralnemu i Ogrodowi Saskiemu. Prasa 
informowała, że gmach będzie utrzymany w „stylu estetycznego odrodzenia 
francuskiego”16. W powstawaniu ostatecznej wersji projektu brał udział młody 
wówczas, dopiero rozpoczynający karierę w Warszawie Czesław Przybylski 
i jego partner Zdzisław Kalinowski, ale niewątpliwie nie mieli oni już wpływu 
na rzut i  rozplanowanie budowli, bo to realizowano według wcześniejszych 
projektów Drewsa17. Dokładnego zakresu prac Przybylskiego nie  ustalono, 
wiadomo natomiast, że wraz ze Zdzisławem Kalinowskim zaprojektował on 
ozdobione ceramicznymi okładzinami wnętrza kawiarni Oaza, która mieściła 
się od strony placu Teatralnego i Niecałej18. 

Ostatecznie budowę ukończono w 1909 roku, oddając galerię do użytku 30 
stycznia 1910 roku (ryc. 8). Reporter „Kuriera Warszawskiego” tak opisał tę 
budowlę: 

 Elewacja od ul. Senatorskiej rozpada się na dwie części, dwa rogi ulicy skośnie 
w głąb, poza gmachami na plac Teatralny wychodzącymi ciągnąca się, oszklona, wy-
asfaltowana, długa 110 metrów. Styl elewacji, prosty i spokojny, odznacza się czystoś-

16 Wycinek prasowy, APW, Zbiór Przyborowskiego, XXV-19. 
17 G. Jonkajtys-Luba, Czesław Przybylski, Warszawa 1989, s. 8. 
18 W. Moszkowski, Z architektury i zdobnictwa, „Kurier Warszawski”, 1910, nr 318, s. 8. 

9 Pasaż Luxenburga, widok od ul. Sena
torskiej, pocztówka, ze zbiorów Muzeum 
Warszawy / Luxenburg Arcade, view from 
Senatorska Street, a postcard, the Museum 
of Warsaw collection, AI 6857
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cią linii. Gmach frontowy, trzypiętrowy, nie razi wysokością i do „drapaczy chmur” 
nie może być zaliczony. Po obu stronach ulicy ciągną się oficyny czteropiętrowe, 
a w nich 46 magazynów, urządzonych na wzór angielski. Na piętrach skrzydeł bocz-
nych znajdują się 252 pokoje, zajęte przeważnie na biura handlowe. Pod budowlami 
i asfaltowym pokładem ulicy znajduje się podziemie o powierzchni 12 000 łokci kwa-
dratowych. Teren ten przeznaczony jest na zabawy sportowe, jak: skating-ring, sale 
gimnastyczne, akademie bilardowe, kręgle itp. [...] Na frontonie gmachu widnieje 
napis łaciński: Galeria Luxenburg, Suis et Sibi MCMIX, Maxymilian Luxenburg19. 

Budynek zaopatrzono we wszystkie zdobycze ówczesnej techniki, miał 
centralne ogrzewanie, oświetlenie elektryczne, wentylację i windy. Była na-
wet mowa o tym, że „projektodawca zamierza urządzić schody ruchome, au-
tomatycznie podnoszące przechodniów z ulicy na powierzchnię”20. Jak pod-
kreślała prasa, „gmach wzniesiony został wyłącznie siłami krajowymi przy 
użyciu materiałów krajowych”21. Powstanie pierwszego warszawskiego pa-
sażu przyjęto entuzjastycznie. Snuto marzenia, że „w niedalekiej przyszłości 
będzie tu prawdziwe środowisko handlowe, przypominające wielkie domy 
towarowe Paryża, Wiednia i Berlina”, liczono też na rychłą rozbudowę pasa-
żu, a po dobudowaniu następnych ciągów „wszystko to połączy się w rotun-
dzie centralnej, a  wtedy Warszawa posiądzie coś w  rodzaju słynnej galerii 

19 Galeria Luxenburga, „Kurier Warszawski”, 1910, nr 30, s. 7. 
20 Wycinek prasowy w APW, Zbiór Przyborowskiego, XXXI-244. 
21 Galeria Luksenburga, „Nowa Gazeta”, 1910, nr 49, wyd. wiecz., s. 3.

10 Wnętrze kawiarni Hotelu Grand w pasażu Luxenburga, wg projektu Józefa Gałęzowskiego i Edwar
da Trojanowskiego, repr. z: „Świat“, 1911, nr 37, s. 24 / The café interior at Grand Hotel at Luxenburg 
Arcade, according to the project of Józef Gałęzowski and Edward Trojanowski, printed from „Świat”, 
1911, R. VI, no. 37, p. 24
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Wiktora Emanuela w  Mediolanie, która bez wątpienia była pierwowzorem 
i rodzicielką galerii Luxenburga”22. 

W  rzeczywistości nie udało się nawet zrealizować całej początkowo pla-
nowanej galerii, a jedynie około dwóch trzecich — pasaż zaczynał się na Sena-
torskiej, ale kończył ślepo na tylnej oficynie kamienicy od Niecałej. Od frontu, 
czyli od Senatorskiej, wznosiły się, tak jak pierwotnie projektowano, dwa nie-
zależne czteropiętrowe budynki mieszczące hotele: węższy, zaledwie trójosio-
wy, po lewej (wschodniej) i szerszy, sześcioosiowy, po prawej (ryc. 9). Oba mia-
ły w pierwszych dwóch kondygnacjach szerokie przeszklone witryny, a wyżej 
elewacje rozczłonkowane prostymi lizenami i zwieńczone belkowaniem. Oba 
budynki frontowe połączono na wysokości trzeciego piętra pomostem, cofnię-
tym o jedną oś w głąb pasażu. Ta przeszklona konstrukcja domykała od góry 
wejście w uliczkę pasażu, tworząc rodzaj trójkątnego szczytu odpowiadające-
go profilowi stromego dwupołaciowego, przeszklonego dachu pasażu, zawie-
szonego na poziomie ostatniej kondygnacji. Obie fasady wewnętrzne pasażu 
miały skromne podziały lizenami i  szerokie witryny w  przyziemiu. Począt-
kowo pasaż nie miał komunikacji z Niecałą, ale jesienią 1910 roku rozebrano 
kamienicę przy Niecałej 8 i dzięki temu powstało przejście przeprowadzone 
dość prowizorycznie przez ogródek kawiarni Oaza, czyli „mały dziedzińczyk 
z prześliczną fontanienką” projektu Stanisława Jagmina23. 

22 Galeria Luxenburga, „Kurier Warszawski”, 1910, nr 31, s. 4. 
23 W. Moszkowski, Z architektury i zdobnictwa…, s.  8.

11 Sala bilardowa w kawiarni Hotelu Grand w pasażu Luxenburga, wg projektu Józefa Gałęzowskiego 
i Edwarda Trojanowskiego, repr. z: „Świat“, 1911, nr 37, s. 24 / The billiards hall at the Grand Hotel café 
at Luxenburg Arcade, according to the project of Józef Gałęzowski and Edward Trojanowski, printed 
from „Świat”, 1911, R. VI, no. 37, p. 24
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Oprócz sklepów i biur pasaż mieścił wspomniany już Hotel Grand z wielką 
kawiarnią na parterze od ul. Senatorskiej, których wnętrza zaprojektowali Jó-
zef Gałęzowski i Edward Trojanowski (ryc. 10). Jak zachwycał się dziennikarz 
„Świata”, wnętrze Grand Café „stało się polem popisu polskich artystów, ze 
śmiałością i  energią poszukujących stylu polskiego i  rozwijających pomysło-
wo motywy swojskie [...] nawet otwory w  wentylatorze rysowane są przez p. 
Trojanowskiego”24. Sala kawiarni została ozdobiona szerokim dekoracyjnym 
fryzem z motywami ludowymi obiegającym wszystkie ściany, a w sali bilardów 
dominujący element stanowiły boazerie zdobione snycerką (ryc. 11). Zarówno 
sama kawiarnia, jak i hotel miały bardzo nowoczesne wyposażenie. W kuchni 
kawiarnianej zainstalowano pierwszą w  Warszawie zmywarkę i  próżniową 
maszynę do parzenia kawy, a w pokojach hotelowych, również po raz pierwszy 
w Warszawie, osobne telefony połączone z centralą miejską (ryc. 12). 

W podziemiach pasażu ulokowano kilka ciekawych instytucji: „muzeum 
osobliwości” (ryc. 13), iluzjon, a także cukiernię i wrotkarnię, której wnętrze 
też zaprojektowali Józef Gałęzowski i Edward Trojanowski. Te pomieszcze-
nia otrzymały raczej oszczędny wystrój, cukiernię meblowały thonetowskie 
stoliki i  krzesła, a  dekorowały donice z  drzewkami25. Wacław Moszkowski 
autorów wrotkarni pochwalił słowami: „doskonale wyzyskali wąskie i  ni-
skie podziemia galerii Luxenburga na Skating Ring. Loże, estrady dla pub-
liczności i  orkiestry oraz zejścia na tor ładne są i  logicznie obmyślone. De-
koracja ścian gustowna a  rozmieszczenie lampek elektrycznych na suficie 

24 Grand Hotel – Grand Café, „Świat”, 1911, nr 37, s. 24. 
25 „Świat”, 1910, nr 26, s. 19. Za wskazanie mi tych zdjęć dziękuję bardzo Tomaszowi Grygielowi. 

12 Pokój w hotelu Grand w pasażu Luxenburga, repr. z: „Świat“, R VI, nr 37, s. 25 / A hotel room at 
Grand Hotel at Luxenburg Arcade, printed from „Świat”, 1911, R. VI, no. 37, p. 25
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bardzo szczęśliwe”26. Współczesna prasa wysoko oceniała architekturę pasa-
żu: „Prostota graniczy może zbyt blisko z ubóstwem, wieje tu jednak jakiś uj-
mujący spokój i powaga, szczęśliwie użyte elementy ceramiczne (St. Jagmin) 
celowe są i miłe dla oka, a całość w dalszym opracowaniu mogłaby utworzyć 
odpowiedni typ domów na prostych i krótkich ulicach”27. 

W 1924 roku od strony ul. Niecałej dobudowano kino Splendid z wnętrza-
mi w  formach egipskich projektu Wiesława Kononowicza; ściany zostały 
opięte zdwojonymi półkolumnami o lotosowych kapitelach. Najbardziej zna-
nym lokatorem pasażu był działający tam od 1919 roku kabaret Qui-Pro-Quo. 

Architektura pasażu Luxenburga była przykładem bardzo oszczędnego 
modernizmu. Żelbetowa struktura budowli uwidaczniała się przede wszyst-
kim w  prostych podziałach i  szerokich witrynach pierwszych dwóch kon-
dygnacji. Elewacje pozbawione detalu o prostych, bezporządkowych podzia-
łach oraz oryginalnie rozwiązane wejście do pasażu domknięte żelbetowym 
pomostem zawieszonym wysoko ponad ulicą wpisują tę budowlę w  szereg 
najciekawszych warszawskich realizacji modernistycznych. 

Dzieje budowli o  funkcjach handlowych w  okolicach placu Teatralnego 
odzwierciedlają poniekąd zmiany zachodzące w  strukturze miasta. W  do-

26 W. Moszkowski, Z architektury i zdobnictwa…, s.  8. 
27 Z architektury i zdobnictwa, wycinek, w: APW, Zbiór Przyborowskiego, XXXVI-217. 

13 Reklama muzeum osobliwości w galerii 
Luxenburga, w: APW, Zb. Korotyńskich, 
sygn. I131 / Advert at the Museum of Par
ticularities at Luxenburg Arcade, the State 
Archive in Warsaw, the Korotyński family 
collection, sign. I131
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bie baroku tereny te pozostawały własnością prywatną umożliwiającą in-
westycję na dużą skalę. W  dobie Królestwa Kongresowego przesunęło się 
tu centrum miasta skupione wokół ratusza. Decyzja o  uzupełnieniu placu 
funkcją handlową, mieszcząca się jeszcze w tradycji nowożytnej, szybko oka-
zała się pomyłką. Program reprezentacyjnego placu w wielkim mieście doby 
nowoczesnej wymagał przede wszystkim dopełnienia w  postaci budowli 
przeznaczonej na cele kulturalne — i  tą stał się Teatr Wielki. Handel mógł 
wrócić w te okolice w innej, elegantszej formie, ale pasaże w Warszawie po-
zostały rzadkością w XIX wieku nie tylko dlatego, że brakowało inwestorów 
i kapitału umożliwiającego taką inwestycję, ale przede wszystkim dlatego, że 
brakowało siły nabywczej u potencjalnych klientów, która gwarantowałaby 
opłacalność przedsięwzięcia. Co więcej, Warszawa nie spełniała drugiego 
podstawowego warunku wyzwalającego inicjatywy budowy pasażu — nie 
brakowało w  niej atrakcyjnych parceli aż tak dramatycznie, jak w  innych 
wielkich miastach europejskich o  ściśle zabudowanych centrach. Pasaż 
Luxenburga powstał dopiero wtedy, gdy w innych miastach już dawno zre-
zygnowano z tej formy organizacji handlu. Sprawiał sporo kłopotów finan-
sowych i przestał istnieć w wyniku zniszczeń II wojny światowej. Tradycje 
handlowe okolic placu Teatralnego w  okresie powojennym podtrzymywał 
jedynie rachityczny pawilon handlowy u zbiegu Senatorskiej z Bielańską, ale 
i on utracił już tę funkcję. 

The vicinity of Grand Theatre. From Marywil  
to Luxenburg Arcade – summary

The area around the Grand Theatre – today one of the most glamorous quar-
ters of the city – has a somewhat complex history. Already in the second half 
of the 17th century the buildings erected here significantly contributed to the 
high quality of architectural cityscape of the central district. Buildings from 
various historical eras constructed at Teatralny Square and along Senatorska, 
Wierzbowa and Niecała Streets, today non-existent, co-created the urban spa-
ce and served various functions, including commercial. The history of urban 
development in this area began with the construction of Marywil, an invest-
ment promoted by Queen Maria Kazimiera. The complex was modelled on Pa-
risian squares: Place Royale (today Place des Vosges), sponsored by Henry IV, 
or Place Dauphine. Marywil was also envisaged as a presentable urban squa-
re, housing royal apartments, ballrooms, elegant flats as well as a commercial 
centre and a chapel. Tylman van Gameren, the royal architect, was appointed 
to design the complex. Marywil was erected in the years 1692-1695; apartment 
interiors were ready in 1696 and the chapel in 1707. In the early 19th century 
the complex was redeveloped. Initial layouts prepared by Sebastian Sierakow-
ski in 1817 had not been used; instead, the project of Chrystian Piotr Aigner 
was realised with a new square surrounded by classicist buildings. Marywil 
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was finally demolished in 1825 and replaced by a grand new square, later re-
ferred to as Teatralny Square. In the location of Marywil’s former gardens, 
Antonio Corazzi erected the Grand Theatre building. Another building with 
commercial function was constructed in this area as late as the beginning of 
the 20th century. It was a shopping arcade modelled on French arcades, erec-
ted by Maximilian Luxenberg at 29 Senatorska Street, according to Leon S. 
Drews’ design. The final version of the project was co-authored by Czesław 
Przybylski and his partner Zdzisław Kalinowski. The construction was com-
pleted in 1909, and the mall was opened for business on 30 January 1910. 

The history of buildings serving commercial functions in the vicinity 
of Teatralny Square in a way reflects the changes taking place in the urban 
structure itself. In the baroque era, these plots of land were private property 
which rendered it impossible to invest on a wide scale. In the Congress King-
dom the city centre moved here, due to the proximity of the City Hall. Decision 
to bestow the square with commercial function soon proved to be a mistake. 
The programme of a presentable square in the big city required, first of all, an 
edifice dedicated to culture. The Grand Theatre was ideal to serve this role. 
Commerce could return to the square in a different, more elegant form of an 
arcade; at the turn of the 20th century, however, it transpired to be economi-
cally inefficient.
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