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Nie minęło jeszcze nawet ćwierć wieku od czasu, gdy wzniesiony przy Pro-
menadzie Staromiejskiej przy ówczesnej Schweidnitzer Strasse okazały gmach 
Teatru Miejskiego (Stadttheater), stanął w płomieniach. Będąc w połowie XIX w. 
jedynym tego typu monumentalnym obiektem we Wrocławiu, spłonął niemal 
doszczętnie 19 lipca 1865 r. W dziejach gmachu, który dziś jest siedzibą Opery 
Wrocławskiej, nie był to jedyny pożar, ale z pewnością to właśnie on odmienił już 

na zawsze oblicze budynku.

19 lIPca 
Teatr Miejski w płomieniach

WROcŁaWSKIE HISTORIE 

„Teatr wypalił się do murów obwodowych – spło- 
nęły stropy, rekwizytornia, biblioteka, pomiesz-
czenia orkiestry i loże” – pisze Bożena Grze-

gorczyk, zajmującą się dziejami budownictwa 

teatralnego w dawnym Wrocławiu. Krótko 

mówiąc, okazały gmach wzniesiony w latach  

1839–1841 wg projektu znanego wrocław-

skiego architekta Carla Ferdinanda Langhansa, 

mieszczący nowoczesną scenę i widownię na 

ok. 1600 miejsc, niemalże w całości przestał 

istnieć. Gdy ogień dogasł i trzeba było podjąć 

decyzję, co zrobić z wypalonym obiektem – ro- 

zebrać do końca i wznieść od nowa, czy spró-

bować uratować, to co ocalało – postanowiono 

go jednak odbudować. Pomocne okazały się 

zachowane pierwotne projekty Langhansa, na  

podstawie których Carl Lüdecke mógł przy-

stąpić do pracy.

Trwająca dwa lata odbudowa nie przywróciła 

jednak Teatrowi Miejskiemu dawnego oblicza. 

Zmieniono wygląd zewnętrzny, dobudowując 

od strony zachodniej niewielki parterowy aneks.  

Liczne zmiany wprowadzono także do wyglądu 

wnętrza. Przede wszystkim zmienił się układ 

widowni, która – w ocenie współczesnych spe-

cjalistów – straciła swoją dawną jednolitość. 

Nowe rozwiązania wprowadzone na widowni 

wpłynęły także m.in. na układ sceny i wnętrza 

foyer. W efekcie ostateczny efekt odbudowy 

odbiegał od pierwotnych założeń i po Langhan- 

sie pozostał w zasadzie tylko prosty, geome-

tryczny rzut obiektu.

Teatr Miejski w swoim pierwotnym kształcie, czyli wzniesiony wg projektu 
Langhansa, 1842 r., fot. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego 

za: www.polska-org.pl

Pożar Teatru Miejskiego z 19 lipca 1865 r. uwiecznił na drzeworycie 
nieznany autor, fot. w: Olgierd Czerner, Wrocław na dawnej rycinie,  

Wrocław–Warszawa–Kraków 1988 za: www.polska-org.pl
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Odbudowany i przywrócony do użytku w 1867 r.  

Tetr Miejski niezbyt długo cieszył się  spokojem. 

Już po czterech latach dopadł go kolejny wielki 

pożar, tym razem jednak nieco mniejszy, choć 

i tak spustoszenie było ogromne. Specjalna 

komisja oceniła, że konstrukcja budynku nie 

ucierpiała i gmach – pomimo drugiej tak wielkiej 

tragedii – nadaje się do odbudowy, którą tym 

razem powierzono Carlowi Schmidtowi. To 

właśnie wtedy Teatr Miejski zyskał oblicze, 

które przetrwało do końca II wojny światowej. 

Choć współcześnie budynek mieszczący Operę 

Wrocławską uchodzi za jeden z najciekawszych 

obiektów zabytkowych Wrocławia, to przez  

dwa wielkie pożary w XIX w., które wyrządziły 

więcej szkód niż walki w 1945 r., wygląda zu- 

pełnie inaczej niż pierwotnie, choć da się jesz-

cze dostrzec oryginalne założenia projektowe 

Langhansa. 

Polecamy książkę Bożeny Grzegorczyk, Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 roku do schyłku  
XIX wieku (wyd. Wrocław 2000), a także opatrzony ciekawymi ilustracjami artykuł „Historia Opery Wrocławskiej” zamieszczony  

na stronie www.opera.wroclaw.pl.
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Drugi wielki pożar Teatru Miejskiego w 1871 r. uwieczniony 
na rysunku Mannfelda w widoku od strony ob. Wzgórza 

Partyzantów, fot. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu 
Wrocławskiego za: www.polska-org.pl

Teatr Miejski odbudowany po drugim pożarze wg projektu Carla Schmidta, koniec XIX w.,  
fot. Śląska Biblioteka Cyfrowa za: www.polska-org.pl
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wrocławski przewodnik miejski  
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