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JERZY ŁĄCKI

KONSERWACJA TEATRU IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE -  PROBLEMY 
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Wprowadzenie

W centrum starego Krakowa przy ul. Sw. Ducha 1, 
znajduje się reprezentacyjny budynek, o którym się mó
wi, że ma krakowską architekturę. Od wielu lat służy 
krakowianom i całej Polsce: w budynku tym mieści się 
Teatr im. Juliusza Słowackiego.
Prace projektowe i nadzór nad budową powierzono 
architektowi Janowi Zawiejskiemu, profesorowi Krakow
skiej Wyższej Szkoły Przemysłowej, który wygrał kon
kurs na projekt w 1889 r. Jan Zawiejski wzorował się 
na operze paryskiej, projektowanej przez Garniera, tak 
w zakresie funkcji, jak i konstrukcji teatru 1. Przed 
projektantem postawiono dość trudne zadanie zapro
jektowania widowni w taki sposób, aby z każdego 
punktu widz bez przeszkód mógł objąć wzrokiem scenę. 
Widz może ocenić mimikę twarzy aktora z odległości 
23 m, a gest z odległości 35 m.
Następną trudnością podczas prac projektowych było 
stworzenie we wnętrzu odpowiednich warunków zasi
lania fal akustycznych przez odbijanie się ich od wszy
stkich miejsc sali. Dla pierwszych rzędów foteli jest 
to mniej istotne, ponieważ fale akustyczne dochodzą 
bezpośrednio ze sceny, ich natężenie jest wystarcza
jące.
Znaczna ilość fal odbitych załamuje się w kopule, któ
ra pełni rolę rezonatora i je wzmacnia. Natomiast po
przez odpowiednie ukształtowanie ścian bocznych sta
rano się uzyskać we wnętrzu sali odpowiednią barwę 
i natężenie dźwięku.

Opis obiektu

Budowę rozpoczęto 26 marca 1891 r., natomiast kamień 
węgielny uroczyście położono 2 czerwca tegoż roku. 
Kontrakt zawarty z J. Zawiejskim przewidywał zakończe
nie prac w 1893 r. Budynek posadowiono poniżej tere
nu średnio -  3,0 m, gdzie napotkano miałkie piaski. 
Z tego powodu w wielu miejscach wykonano głębokie 
ławy pod mur oraz usunięto stare istniejące mury 
miejskie.
Cały budynek jest podpiwniczony. Na fundamenty wy
korzystano rozbiórkowy kamień łamany. Ceglano-ka-

mienne mury piwnic wykonano w układzie mieszanym 
poprzeczno-podłużnym, a izolację poziomą o grubości 
7 mm, z asfaltu lanego wylano na murach poniżej pod
łogi parteru, a także na tarasach. Stropy nad piwni
cami wykonano jako sklepienia i stropy odcinkowe. 
Widownia teatru ma spadek wynoszący około 5%. Bal
kony I i II piętra oraz galerie mają również spadki, 
a jedynie loże zbudowano na poziomie otaczających 
korytarzy. Pod widownią znajduje się próżnia wentyla
cyjna ze słupkami ceglanymi, na których wsparte są 
nośne żelazne belki podłogowe. Nad parterem, pierw
szym i drugim piętrem zastosowano sklepienia odcinko
we na dźwigarach stalowych. W częśoi przyległej do 
klatek schodowych konstrukcję nośną stanowią pod
ciągi stalowe o przekroju skrzynkowym oraz stropy w 
systemie „M oniera".
Równomierny rozkład obciążeń z głównych belek stalo
wych uzyskano poprzez podkłady kamienne pod dźwi
gary kratowe i skrzynkowe. W murach osadzono ściągi 
o przekroju 8/50 mm z zakotwieniami. J. Zawiejski za
lecił zastosowanie do sklepień lożowych i korytarzowych 
specjalnie formowanej cegły o szerokości 10 cm. Strop 
nad widownią, wykonany jako strop „M oniera", tworzy 
płytką czaszę o średnicy ok. 20 m ozdobioną od dołu 
złoceniami i kolorem.
Widownię i loże przyozdobiono elementami rzeźbiar- 
sko-sztukatorskimi z bogatą polichromią. Stalowe słupy 
podtrzymujące sklepienia sali są nitowane z kątowni
ka. Natomiast słupy dla przedziałów lóż są żeliwne. 
Słupy podtrzymujące plafon sali głównej są żelazne, 
obwiązane drutem mosiężnym. Na tak owinięte słupy 
nałożono narzut gipsowy pod sztukaterię i rzeźby. Ścia
ny zewntęrzne fasady wykonane są z dobrze wypalonej 
cegły o wymiarach 29X14X6,5 cm.
Zewnętrzną fasadę do poziomu gzymsu nad piętrem 
zdobią boniowania i pilastry, natomiast część górną 
pozostawiono gładką. Okna ujęte w bogato profilowa-

1 K. E s t r e i c h e r ,  A. K l e c z k o w s k i ,  Na otwarcie teatru 
Miejskiego w Krakowie. Kraków 1893.
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1. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie (fot. B. Stępień)

7. J. Słowacki Theatre in Cracow

2. Teatr im. J. Słowackiego, rzut suteren

2. i. Słowacki Theatre, projection of basements



3. Teatr im. 1. Słowackiego, więźba 
dachowa (fot. J. Łącki)

3. J. Słowacki Theatre, rałter fram
ing

ne obramienia, wkomponowane w monumentalne łuki 
ozdobione rzeźbionymi zwornikami. Schody wspierają 
się na murach bocznych środkowych, spoczniki — na 
sklepieniach między dźwigarami stalowymi. Kamień na 
wykładziny pochodził z Andrychowa, Kóz, Makowa 
i Pińczowa. Stalowa konstrukcja dachowa budynku jest 
wsparta na murach zewnętrznych i wewnętrznych. Dwu- 
i jednospadowe dachy budynku o konstrukcji kratowej, 
nitowane, wykonała firma wiedeńska.
Pierwotnie kryte były blachą cynkową, obecnie blachą 
miedzianą na deskowaniu. Dachy ozdobiono krakow
skimi motywami attyk, które dodały urody całej bryle 
budynku. Rury spustowe ukryto w murze, co z perspek
tywy czasu okazało się rozwiązaniem nie najlepszym. 
Oświetlenie elektryczne wykonała firma J. Krzyzika 
z Pragi. Na balustradach tarasów ustawiono osiem 
gazowych kandelabrów, które miały oświetlać widownię, 
w razie awarii sieci elektrycznej, a także podkreślać 
urodę budynku.
Firma „Korting”  z Wiednia wykonała wentylację i ogrze
wanie w ciągu 14 dni. Temperatura, jaką osiągnięto 
na parterze na wysokości krzeseł, wynosiła + 1 7 °C . 

Tkaniny impregnowano specjalnymi środkami przeciw
zapalnymi, w związku z-czym przy kontakcie z nawet 
silnym płomieniem nie palą się tylko zwęglają i to

ty lko  w  m ie jscach be zpo średn io  o b ję tych  p łom ie n ie m . 
Z arów no  pracom  pro jektow ym , ja k  i b u do w ie  przy
św ieca ła  myśl, aby w  gm a chu  zastosow ać na jnow sze 
os ią g n ię c ia  tech n ik i. Jak w yn ika  z zachow anych op isów  
b u d o w y 2, s tosow ano ty lko  na jle psze  g a tu n k i m a te ria 
łó w  b u d o w la nych . Próbki z każdej d o s taw y ta k ich  m a te 
ria łów , ja k  w a p n o  hyd ra u liczn e  i ce m e n t p o rtla n d zk i 
były b a d a n e  przez la b o ra to riu m  Towarzystw a Inżyn ie
rów  i A rc h ite k tó w  w  W ie d n iu . D o p ie ro  po uzyskaniu 
pozytyw nej oceny przy jm ow ano o fe ro w a n y  m a te ria ł. Do 
ro b ó t b u do w la nych  a n g a żo w a n o  na jlepszych , u z d o ln io 
nych fachow ców . Pozw oliło  to  na zastosow an ie  s tro 
pów  systemu „ M o n ie ra ” , k tóre były w  ówczesnych cza
sach ba rdzo  nowoczesne.

D n ia  21 p a źdz ie rn ika  1893 r. n a s tą p iło  uroczyste prze
kazan ie  gm a chu  te a tru  spo łeczeństw u.

Tak krótk i okres budow y p o tw ie rd z ił zdo lnośc i o rg a n iz a 
cy jne  i fa ch o w e  Jana Z aw ie jsk ie go .

Po p ię ć d z ie s ię c io le tn i e k s p lo a ta c ji te a tru , w  la ta ch  
1954— 1956, na w n iosek dyrekcji, zm odern izow ano ko-

2 Archiwum Państwowe w Krakowie, przy ul. Lubicz. Teatr 
Miejski w Krakowie, dokumenty historyczne, 1891 r., Muzeum 
Narodowe w Krakowie, nr 1663.
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4. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, dźwigar kratowy w 
części dachowej nad sceną

4. i. Słowacki Theatre in Cracow, open-web girder in roofing  
part over the stage

5. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, schemat statyczny 
kopuły nad widownią

5. J. Słowacki Theatre in Cracow, a static scheme of the 
dome over the theatre’s house

tłownię, instalację ciepłej wody, kanalizację, wentylację 
nawiewną, instalację elektryczną3.
Obecnie prowadzone prace projektowe i elewacyjne 
mają na celu utrzymanie i podniesienie komfortu użyt
kowania budynku. Zostały one podjęte w 1987 r. na 
wniosek dyrekcji teatru i Rady Miejskiej oraz Zarządu 
Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. Zakoń
czenie tych prac budowlanych, instalacyjnych, sztuka- 
torskich, malarskich i tapicerskich przewiduje się w 
1993 r. (setna rocznica budowy teatru). Generalnym 
wykonawcą prac budowlanych będzie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego w Krakowie „Budostal” 
oraz specjalistyczni podwykonawcy z innych ośrodków 
w Polsce.

Omówienie zabytkowego charakteru rozwiązań 
konstrukcyjnych

Stropy typu „M oniera”  były nowocześniejsze w stosun
ku do stropów odcinkowych, czy stropów Kleina. Wy-* 
konywano je na pełnym deskowaniu razem z murami. 
Były one tańsze od stropów odcinkowych ceglanych 
z powodu zastosowania płyty żelbetowej. Strop typu 
„M oniera”  składał się z dźwigara stalowego i płyty 
betonowej zbrojonej w dolnej części. Stosowano wkład
ki stalowe od 0  8 do 12 mm, w odstępach do 15 cm. 
Grubość płyty żelbetowej wynosiła od 6 do 12 cm. W 
piwnicach zastosowano stropy odcinkowe, zwane też 
piwnicznymi lub kapą pruską, składające się z dźwi
gara stalowego dwuteowego i sklepienia ceglanego o 
strzałce 1/8 do 1/12 rozpiętości między dźwigarami 
stalowymi.
Najbardziej ekonomiczna rozpiętość dźwigarów stalo
wych to 6,0 m w odstępach co 80-200 cm, przeciętnie 
o ok. 120 cm.
Było to rozwiązanie powszechnie stosowane w tym 
okresie.
W części dachowej sceny zastosowano stalowe dźwiga
ry kratowe nitowane typu pulpitowego, dwuspadowe, 
stężone w górnej części w kierunku podłużnym.
Nad widownią zastosowano też stalowe dźwigary kra
towe nitowane w kształcie kopuły stężone w kierunku 
podłużnym na całej wysokości tak, że powstał układ 
kratowy przestrzenny. Cały układ opiera się na murach

zewnętrznych i wewnętrznych. Zastosowanie układów 
kratowych stalowych w dachu było w tym czasie jedy
nym rozsądnym rozwiązaniem ze względu na rozpię
tość i koszty. Zastosowanie konstrukcji drewnianej by
łoby ze względów przeciwpożarowych i ekonomicznych 
rozwiązaniem gorszym.

Wyniki analizy obliczeniowej

W oparciu o szczegółową inwentaryzację konstrukcyjną 
i oględziny autor sprawdził obliczenia elementów kon
strukcyjnych, tj. stropów odcinkowych więźby dachowej 
kratowej nad widownią oraz naprężeń pod fundamen
tami ścian nośnych. Obliczenia te nie wykazały zagro
żenia lokalnych przeciążeń elementów konstrukcyjnych 
budynku. Konstrukcja budynku pracuje w zakresie na
prężeń ustalonych jako dopuszczalne, zapewnione są 
także warunki sztywności elementów zginanych i mimo- 
środowo ściskanych. Nie przekroczone są także normy 
naprężenia w podłożu gruntowym pod fundamentami 
ścian nośnych 4.
Istotnym problemem technicznym wymagającym rozwią
zania jest zawilgocenie murów ścian piwnic teatru. 
Widoczne są bowiem na ścianach podłużnych, wewnętrz
nych i częściowo zewnętrznych, obrzęknięcia i rozluź
nienia wyprawy oraz odpryski tynku. Stwierdzono bowiem 
brak izolacji poziomej i pionowej na poziomie piwnic, 
co powoduje włoskowate podciąganie wody przez ścia
ny fundamentowe. Badania makroskopowe tynku wy
kazały siarczki występujące w połączeniu z wykwitami 
solnymi. Zawilgocenie pochodzi z zewnątrz budynku; 
woda szczelinami i porami w ścianach fundamentów 
przedostaje się do części wyższych murów piwnic. Za
wilgocenie ścian powoduje rozwój pleśni i grzyba, co 
obniża standard pomieszczeń i trwałość cegły. Doda
wanie gipsu do tynków w celu przyspieszenia wiązania

3 Archiwum Miejskie w Krakowie przy ul. Siennej. Dokumen
tacja archiwalna modernizacji teatru w latach 1951— 1955, 
TM-11; 10.
4 J. Ł ą c k i ,  Analiza stanu technicznego w zakresie kon
strukcji 1985 r. Instytut Historii Architektury i Konserwacji 
Zabytków Politechniki Krakowskiej.
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może być przyczyną wykwitów i pęcznienia, utraty przy
czepności do podłoża.
W celu zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń piw
nicznych przed wilgocią zalecono zastosowanie współ
czesnych metod zabezpieczenia przeciwwilgociowego 
przy jednoczesnym umożliwieniu osuszania5.

Zagadnienia konserwatorskie dotyczące konstrukcji

W projektowanych pracach konserwatorskich przyjęto 
założenie jak  najmniejszego ingerowania w istniejącą 
konstrukcję budynku. Przebicia stropów odcinkowych, 
w celu wprowadzenia szybów wind, będą wykonane na 
zasadzie wymiany i rozsunięcia belek stalowych. Ściana 
tylna teataru od strony budynku „M in ia tu ry” , gdzie 
przewiduje się rampę dla dekoracji scenicznych, zabez
pieczona zostanie przez zastosowanie układu ramowe
go stalowego wkutego w istniejący mur i z nim zespo
lonego kotwami stalowymi.
Problem techniczny natomiast stanowi zabezpieczenie 
ściany podłużnej teatru od strony Plant ze względu na 
konieczność wykopu o głębokości ok. 4,5-5,0 m na ca
łej długości ściany. Pierwotnie przewidywano zastoso
wanie konstrukcji tarcz żelbetowych przenoszących par
cie spod fundamentów teatru. Zrezygnowano z tej kon
cepcji i zaproponowano wykonawcy zastosowanie pali 
wierconych w odległości 1,5 m od ściany teatru, od 
spodu istniejących fundamentów do żądanej głębo
kości.
Projekt przewiduje podbicie ściany poprzecznej teatru 
od strony budynku „M inia tury”  ze względu na projek
towane magazyny dekoracji oraz wykonanie rowu osu
szającego ściany od strony pl. Św. Ducha. W budynku

5 Tamże.

„M in ia tu ry”  projektowana jest wymiana stropu nad 
piwnicami z odcinkowego na żelbetowo-płytowy ruszto
wy, ze względu na zaprojektowanie zapadni w scenie, 
ponadto podbicie fundamentów do żądanej głębo
kości.
Od wielu lat środowisko aktorskie Krakowa odczuwało 
brak zaplecza socjalnego i biurowego. Na ten cel w ła
dze miasta przydzieliły budynek przy ul. Szpitalnej 40, 
który jest przedłużeniem osi teatru. Znajdą się w nim 
gabinety lekarskie, stołówka, kawiarnie, biura, pokoje 
gościnne, kasy teatru. Biorąc pod uwagę istniejący 
stan techniczny stropów drewnianych nad pierwszym 
i drugim piętrem tego budynku oraz nową funkcję 
i zwiększone obciążenia zaszła konieczność wymiany 
stropów drewnianych na ognioodporne, wzmocnienia 
istniejących sklepień nad parterem i piwnicami i sta
bilizacji gruntu pod fundamentami w środkowych par
tiach kamienicy. Przewidziano rozbiórkę istniejącej o fi
cyny na zapleczu kamienicy ze względu na zły stan 
techniczny i małe wartości historyczne oraz wybudo
wanie w tym samym miejscu nowych oficyn o współ
czesnej architekturze. Konieczna jest również stabili
zacja i częściowa wymiana gruntu w obrębie podwórka 
przy ul. Szpitalnej 40.

Podstawowym celem prowadzonych prac jest zapewnie
nie konstrukcji budynków trwałości zarówno materia
łów, jak i elementów konstrukcyjnych. Zbliża się setna 
rocznica budowy teatru, która obchodzona będzie w 
1993 r. Chcąc uhonorować rangę artystyczną tej rocz
nicy podjęto prace renowacyjne w tej reprezentacyjnej 
budowli Krakowa.

in i. Jerzy Łącki 
Instytut Architektury i Konserwacji Zabytków 

Politechniki Krakowskiej

CONSTRUCTIONAL AND BUILDING PROBLEMS ENCOUNTERED 
IN CRACOW

In the centre of old Cracow, at 1, Sw. Ducha sq. there is 
a fine bu ild ing said to have a Cracovian architecture. For 
many years it has served to  Cracovians and entire Poland.
The build ing houses the J. Słowacki Theatre.
Design work and supervision of construction have been 
commissioned to Jan Zawiejski, architect. The construction 
of the theatre started on March 26, 1891 and it was 
completed on October 21, 1893. "M on ie r" type of floors was 
put in tha t bu ild ing, which was a big step forward when 
compared to segmental or Kleiner ones. They were made on
full boarding, together with walls. They were cheaper than
segmental brick ones. Steel inserts ranging from 0 8  to
12 mm a t interval up to 15 cm were used; the width of
the plate ranged from 6 to 12 cm. Segmental ceilings, 
generally used in tha t period, were employed also in cellars.
In roofing part riveted steel open-web girders were used, 
finely concentrated lengthwise so that ' it all offered 
a complete spatial arragement. The use of steel girder 
systems in roofing was the only sensible solution on view 
of the range and cost. The use of wooden construction 
would be a much worse solution in both fire protection 
and economic terms. On the basis of a detailed inventor- 
ing the author checked calculations of constructional elements

AT THE CONSERVATION OF J. SŁOWACKI THEATRE

such as ceilings, rafter framing and stresses under founda
tions of load-bearing walls. The construction of the building
works a t fixed, admissible stress. The conditions for the
rig id ity of bent and off-centrally compressed elements are 
also fullfilled. Norms for the intensity of stress in a ground 
base under the foundation of load-bearing walls are not
exceeded either.

An essential technical problems is a high degree of dampness 
in brick walls of the theatre. For many years the artistic 
profession has endavoured to acquire some extra room for 
storing, decorations, specialistic workshops and studios. All 
these functions have been allocated in underground part 
form the side of Planty. Social facililities have been housed 
in a building at Szpitalna 40, which is an extension o f the 
theatre’s axe. The basic assumption in preserved buildings 
is to ensure the stability of materials and constructional 
elements. In 1993 the theatre will be celebrating its 100th 
anniversary. In order to honour its artistis rank elevation 
work has begun on the main building of the theatre. Apart 
from that design work has been taken up, which envisages 
not only the modernization of the theatre but also the crea
tion in it of the centre of the scenic culture in Cracow.


