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Łazienki Królewskie

Zamek Królewski w Warszawie, choć część swego wystroju zawdzięcza ostatniemu 
królowi Polski, nie był nigdy jego własnością, w odróżnieniu od Pałacu Na Wodzie w Ła-
zienkach Królewskich.

Właśnie tu Stanisław August Poniatowski mógł w nieskrępowany sposób dać wyraz 
upodobaniu do stylu klasycystycznego.

Obszar dzisiejszych Łazienek Królewskich w Warszawie był w średniowieczu terenem 
łowów (zwierzyniec) książąt mazowieckich. W XVI wieku nieopodal na skarpie powstał 
drewniany pałac królowej Bony. W pierwszej połowie XVII wieku król Zygmunt III Waza 
obok dawnej siedziby słynnej królowej wybudował zamek Ujazdowski jako podmiejską 
rezydencję. 

fot. Mariusz Switulski / Shutterstock.com
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W drugiej połowie XVII wieku właścicielem zamku stał się marszałek wielki koronny 
Stanisław Herakliusz Lubomirski. Wzniósł on na terenie znajdującym się poniżej (dzisiej-
sze Łazienki) pierwsze budowle. Jedna z nich to pawilon założony na planie kwadratu 
a usytuowany na prostokątnej wyspie. Była to łaźnia. Niektóre jej wnętrza przetrwały 
do dziś w obrębie późniejszego pałacu. Budynek łaźni zaprojektował w stylu baro-
kowym wybitny architekt Tylman z Gameren. Po śmierci Lubomirskiego posiadłość tę 
wydzierżawił od jego syna król August II.

Najważniejszym gospodarzem i właściwym twórcą Łazienek był ostatni król Polski – 
Stanisław August Poniatowski. Jeszcze przed swoją koronacją postanowił kupić zamek 
Ujazdowski z zamiarem utworzenia w nim podmiejskiej siedziby. Po kilku latach, znie-
chęcony wynikiem przebudowy gmachu, przeniósł swoją uwagę na teren z pawilonem 
łaźni. Tam właśnie zaczęto tworzyć letnią rezydencję króla. Niewielką budowlę powięk-
szono, dodając pomieszczenia mieszkalne, a z czasem między innymi Galerię Obrazów 
i Salę Balową. Tak powstał Pałac na Wyspie.

Wzniesiono również inne obiekty. Biały Domek to skromnych rozmiarów willa na planie 
kwadratu, z komfortowymi wnętrzami. Znajdowały się tu między innymi: pokój sto-
łowy ze ściennymi malowidłami w typie groteski, pokój bawialny ozdobiony tapetami 
o tematyce chińskiej i sypialnia, również z malowidłami o motywach ptaków i motyli.

Kolejna ważna budowla to Pałac Myślewicki. Założony również na planie kwadratu, 
otrzymał dodatkowo ćwierćkoliste skrzydła. Wnętrza ozdabiały malowidła przedsta-
wiające między innymi widoki Rzymu i Wenecji. Latem w licznych komnatach pałacu 
mogli mieszkać goście króla.

fot. whitelook / Shutterstock.com
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Na terenie Łazienek do dyspozycji Stanisława Augusta i jego współtowarzyszy był rów-
nież niewielki budynek Trou-Madame (obecna kawiarnia), nazwany tak od popularnej 
gry przypominającej bilard. Po kilku latach decyzją monarchy urządzono w nim teatr. 
Jednak szczupłość miejsca sprawiła, że król zlecił wzniesienie dużo większego gmachu, 
w którym umieszczono salę teatralną z widownią na 200 miejsc. Budowla nosi dzisiaj 
nazwę Starej Pomarańczarni. Oprócz wnętrza teatru znajdowała się tam oranżeria oraz 
mieszkania dla ogrodników i pokoje gościnne.

Z polecenia Stanisława Augusta nad brzegiem stawu zbudowano również Amfite-
atr, wzorowany na nowo odkrytym wówczas antycznym teatrze w Herkulanum. Sce-
na została usytuowana na małej wysepce gęsto porośniętej zielenią (część dawnego 
lasu, który zostawiono przy poszerzaniu stawu). Widownię od sceny oddzielała woda, 
co było nowatorskim rozwiązaniem. 

Przebywającego w Łazienkach króla oraz jego gości obsługiwała kuchnia, mieszcząca 
się w dużym budynku na planie podkowy. Była to Wielka Oficyna. Połączono ją z Pa-
łacem na Wyspie drewnianym korytarzem – tamtędy przynoszono posiłki. Skrzydła 
boczne Oficyny zajmowali dworzanie i goście.

Łazienki to obok Zamku Królewskiego w Warszawie miejsce słynnych obiadów czwart-
kowych, czyli spotkań Stanisława Augusta z pisarzami i uczonymi.

fot. Tatyana Vyc / Shutterstock.com
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Letnia rezydencja monarchy była wspólnym dziełem wielu wybitnych twórców tamtej 
epoki. W jej powstawaniu mieli swój udział między innymi: Dominik Merlini - nadwor-
ny architekt króla, malarze Marcello Bacciarelli (najbliższy doradca Stanisława Augusta 
w dziedzinie sztuki), Jan Bogumił Plersch, architekt Jan Chrystian Kamsetzer i rzeźbiarz 
Andre Le Brun. Stylem większości znajdujących się tu obiektów był klasycyzm. 

W XIX wieku dawna letnia rezydencja króla stała się własnością carów rosyjskich. 
Po odzyskaniu niepodległości władze polskie przystąpiły do przywracania wyglądu Pa-
łacu na Wyspie z czasów Stanisława Augusta. Budynek stał się jednym z gmachów 
reprezentacyjnych odrodzonego państwa. We wrześniu 1939 roku większość zbiorów 
z królewskiego Pałacu ewakuowano do Muzeum Narodowego. Po upadku powstania 
warszawskiego hitlerowcy oblali budowlę benzyną i podpalili. Spłonęły stropy i posadz-
ki. Po wojnie pałac, tak jak inne budynki w Łazienkach, odrestaurowano.

Obecnie Łazienki Królewskie, jako zespół pałacowo-ogrodowy, pełnią funkcję muzeal-
ną. Są jednocześnie miejscem licznych koncertów, spektakli teatralnych oraz wykładów 
naukowych.
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