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ajs!ynniejszy rosyjski teatr roz-
pocz"! swoj" dzia!alno#$ jako 
prywatna scena moskiewskiego 

prokuratora, ksi%cia Piotra Urusowa. 28 
marca 1776 roku caryca Katarzyna II pod-
pisa!a dekret, pozwalaj"cy ksi%ciu na or-
ganizowanie w mie#cie przedstawie& te-
atralnych, maskarad, balów i innych form 
rozrywki przez 10 lat. Pocz"tkowo zespó! 
teatru stanowi! jedn" ca!o#$, a jego cz!on-
kowie pochodzili z ró'nych zak"tków Ro-
sji i zagranicy. Wielu aktorów i #piewaków 
rekrutowa!o si% z absolwentów miejsco-
wego uniwersytetu oraz gimnazjów, za-
pewniaj"cych wysoki poziom edukacji 
muzycznej.

Pierwszy gmach teatru zbudowano  
w rekordowym czasie sze#ciu miesi%cy. 
Stan"! na prawym brzegu rzeki Neglinnej, 
przy ulicy Piotrowskiej, od której wzi"! 
wkrótce nazw%. Premierowe przedsta-
wienie odby!o si% 30 grudnia 1780 roku.  
W sta!ym repertuarze znalaz!y si% g!ów-
nie opery komiczne kompozytorów w!o-
skich i rosyjskich oraz spektakle baleto-
we. Utrzymanie sceny okaza!o si% du'ym 
wyzwaniem dla ksi%cia i jego wspólnika, 
angielskiego ruso(la Michaela Maddoxa. 
Po trwaj"cych $wier$ wieku przepychan-
kach, zmianach na stanowiskach dyrek-
torów i w!a#cicieli, instytucj% ostatecznie 
przej"! carat, w!"czaj"c j" w 1806 roku 
pod kuratel% Zarz"du Teatrów Carskich  
w Moskwie. 

Zanim si% to jednak sta!o, jesieni" 1805 
roku budynek doszcz%tnie sp!on"!, a zes- 
pó! przez trzy lata tu!a! si% po ró'nych sce-
nach. W 1808 arty#ci znale)li schronienie 
w teatrze Arbat, jednak nie na d!ugo, bo  
w czasie Kampanii Napoleo&skiej roku 
1812 tak'e ten budynek poch!on"! po'ar. 

Po kolejnych siedmiu latach rozpisano 
konkurs na projekt nowej siedziby. Wygra! 
go profesor miejscowej akademii sztuki, 
Andrej Michai!ow, jednak okaza!o si%, 'e 
koszt budowy przerasta mo'liwo#ci mia-
sta. Gubernator Moskwy zamówi! wi%c  
u architekta Josepha Boveta naniesienie 
odpowiednich poprawek i tak odchudzo-
ny projekt skierowano do realizacji. 

Budowa ruszy!a w lipcu 1820 roku. 
Fasad% monumentalnego gmachu zdo-
bi! o#miokolumnowy portyk zwie&czony 
frontonem, na którym znalaz!a si% rze)ba 
z alabastru – Apollo w rydwanie zaprz%-
'onym w trzy konie. 

6 stycznia 1825 roku nast"pi!o uroczyste 
otwarcie Nowego Teatru Piotrowskiego, 
którego gmach by!o znacznie wi%kszy ni' 
historyczna siedziba i szybko zacz%to o nim 

mówi$ po prostu Teatr Wielki (Bolszoj). 
Sta! si% wizytówk" Moskwy i powodem do 
zgrzytania z%bami w Petersburgu – tam-
tejszy gmach nie by! bowiem ani tak du'y, 
ani tak nowoczesny. W stolicy publiczno#$ 
mia!a do dyspozycji galerie, którymi mog!a 
si% przechadza$, szerokie schody, prowa-
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dz"ce na kolejne kondygnacje, przestronne 
szatnie i foyer. Widownia mog!a pomie#ci$ 
nieco ponad 2000 osób. Muzyków scho-
wano w orkiestronie poni'ej sceny. Fascy-
nuj"c" do dzi# funkcj" teatru by!o podno-
szone audytorium. W trakcie przygotowa& 
do balów i maskarad ca!a pod!oga parteru 
by!a podwy'szana do poziomu prosce-
nium. Orkiestron zakrywano specjalnymi 
panelami i w ten sposób powstawa!a gigan-
tyczna sala balowa.

W 1842 roku, po prawie dwóch deka-
dach pod zarz"dem burmistrza Moskwy, 
Bolszoj ponownie tra(! pod zarz"d cen-
tralny, a jego dyrektorem mianowano 
s!ynnego kompozytora Aleksieja Wier-
stowskiego. Pozosta! on na stanowisku 
a' do roku 1859. W tym czasie teatr stop-
niowo ogranicza! w swoim repertuarze 
liczb% przedstawie& dramatycznych na 
rzecz opery i baletu. Wystawiano dzie-
!a Donizettiego, Rossiniego, Meyerbeera  
i m!odego Verdiego. Podstaw% repertuaru 
stanowi!y opery rosyjskie. W 1842 roku 
oby!a si% premiera opery Glinki – „*ycie 
za cara”, a w roku 1846 wystawiono pre-
mierowo „Rus!ana i Ludmi!%”. 

Historia teatru bieg!a dostojnym ryt-
mem spokojnych czasów a' do 11 marca 
1853 roku. Wtedy Bolszoj znów stan"!  
w p!omieniach. Trwaj"cy trzy doby po'ar 
doszcz%tnie strawi! budynek i wszystko, 
co spotka! na swojej drodze, od maszyne-
rii teatralnych po kostiumy, instrumenty, 
partytury i dekoracje. Pozosta!y jedynie 
okopcone mury i wej#ciowy portyk.

W konkursie na odbudow% reprezenta-
cyjnej sceny wzi%!o udzia! trzech s!ynnych 
architektów. Wygra! Albert Kawos, g!ów-
ny twórca wielu carskich teatrów, profesor 
petersburskiej Akademii Sztuki. Czasu 
dosta! bardzo niewiele. 2 marca zmar! car 
Miko!aj I, a na potrzeby koronacji Alek-
sandra II potrzebna by!a wyj"tkowa sala. 
W maju 1855 roku rozpocz%!y si% prace 
rozbiórkowe i wielkie sprz"tanie po po-
'arze. Zaraz potem na budow% #ci"gni%to 
tysi"ce ch!opów pa&szczy)nianych z ca!ej 
Rosji. Nie licz"c si% z kosztami ludzkimi  
i (nansowymi, prace uko&czono w sierp-
niu 1856 roku i otwarto teatr premierowym 
wystawieniem „Purytanów” Belliniego. 
W po#piechu nikt nie zwraca! uwagi na 
szczegó!y, a niewykszta!ceni murarze po-
pe!niali podstawowe b!%dy, które wysz!y 
na jaw dopiero niedawno, przy general-
nym remoncie gmachu. Odkryto wówczas 
cho$by #ciany zbudowane jedynie z u!o-
'onych na sobie cegie!, bez zaprawy. Takie 
szczegó!y wtedy by!y jednak niewidoczne 
dla publiczno#ci. Zachwyt budzi! roz-
mach budowli. Wysoko#$ gmachu zwi%k-
szy!a si% o niemal 4 metry. Wprawdzie 
pozostawiono oryginalny portyk Boveta, 
ale inne elementy fasady przesz!y g!%bo-
kie zmiany. Pojawi! si% m.in. drugi fron-
ton. Trzykonny rydwan Apolla zast"pi!a 
kwadryga, wykonana w ca!o#ci z br"zu. 
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Wewn%trzne pole frontonu udekorowa-
no alabastrowym bas-reliefem, przedsta-
wiaj"cym dwóch uskrzydlonych geniuszy 
trzymaj"cych lir%. Fryz i kapitele kolumn 
podniesiono, a nad bocznymi wej#ciami 
zbudowano uko#ne zadaszenia, wsparte 
na 'elaznych podporach. Najwi%cej pra-
cy wykonano jednak wewn"trz budynku.  
W drugiej po!owie XIX wieku trudno by-
!oby znale)$ teatralne wn%trze bogatsze  
i lepiej brzmi"ce ni' moskiewski Bolszoj. 

Widowni% zaprojektowano wed!ug za-
sad budowania instrumentów lutniczych. 
Wszystkie #ciany zosta!y wy!o'one boaze-
ri" z sosny, a stary 'elazny su(t zast"piono 
drewnianym sklepieniem, na którym poja-
wi! si% tak'e drewniany, przepi%knie ma-
lowany plafon. Dekoracj% ló' wykonano  
z papier-mache, który tak'e mia! popra-

wia$ akustyk% wn%trza. By zapewni$ dobry 
rezonans, spod am(teatru usuni%to szatni%, 
przenosz"c j" na poziom widowni. 

Widzom tak'e w nowym gmachu by!o 
lepiej. Dzi%ki wi%kszej kubaturze uda!o si% 
wygospodarowa$ miejsce na niewielkie 
przedpokoje przy ka'dej lo'y. Te najbli'ej 
sceny po obu stronach widowni by!y prze-
znaczone dla rodziny cara, ministrów dwo-
ru i dyrekcji teatru. Lo'a samego cara znaj-
dowa!a si% dok!adnie naprzeciwko sceny, 
nieco wystaj"c w stron% ostatnich rz%dów 
parteru. Stanowi!a centralny punkt widow-
ni i, jak nietrudno si% domy#li$, by!a najob-
szerniejsza i najbardziej zdobiona. Ca!o#$ 
robi!a niezapomniane wra'enie. 

Sam Kawos mówi! o swoim projek-
cie: „Stara!em si% udekorowa$ widowni% 

ekstrawagancko, ale te' z zachowaniem 
lekko#ci, z renesansowym smakiem, ale 
w bizantyjskim stylu. Bia!e o#wietlenie 
odbija si% w z!otych detalach, podkre#la 
purpur% draperii zdobi"cych wn%trza ló' 
oraz odkrywa dla oka stiukowe arabeski. 
G!ównym elementem wn%trza uczyni!em 
ogromny, trzypoziomowy kryszta!owy 'y-
randol. Wszystko to powinno si% spotka$ 
z zachwytem u ka'dego, sk"dkolwiek tu 
nie przyb%dzie”.

Ze wspomnianym 'yrandolem wi"'e 
si% jeden z sekretów teatru. Aby zapali$ 
300 olejnych lamp, z których si% sk!a-
da!, trzeba by!o przed ka'dym przedsta- 
wieniem podnosi$ ca!o#$ przez otwór  
w plafonie do specjalnego pomieszczenia. 
Z tego w!a#nie powodu plafon by! okr"g!y. 
Dodatkowo namalowana na nim kom- 

pozycja „Apollo i Muzy” mog!aby dzi# 
zdziwi$ niejednego znawc% greckiej mi-
tologii. Wena twórcza malarza Aleksieja 
Titowa kaza!a mu bowiem zast"pi$ Poli-
hymni% autorsk" muz" malarstwa, trzy-
maj"c" w d!oniach palet% i p%dzel.

Dope!nieniem przepychu widowni by!y 
kurtyny. Najwa'niejsz" z nich zaprojek-
towa! W!och, Corsoe Dusi. Jej tematem 
by! tryumfalny wjazd do Moskwy Minina 
i Po'arskiego we wrze#niu 1612 roku, po 
odparciu odsieczy wojsk polsko-litew-
skich hetmana wielkiego litewskiego Jana 
Karola Chodkiewicza, które próbowa!y 
dostarczy$ 'ywno#$ polskiej za!odze oble-
ganego Kremla. W 1896 roku t% kurtyn% 
zast"piono now", przedstawiaj"c" widok 
na Moskw% z Worobiowych Wzgórz au-

torstwa Piotra Lambina. W czasie przerw 
publiczno#$ mog!a natomiast ogl"da$ 
jeszcze jedn" kurtyn% – tryumf muz. Ze 
wszystkich XIX-wiecznych kurtyn, ta jed-
na cudem zachowa!a si% do dzi#, bowiem 
po Rewolucji Pa)dziernikowej wszystkie 
inne zosta!y spalone jako twory imperia-
lizmu. W roku 1920, w czasie prac nad 
wystawieniem „Lohengrina” Fiodor Fio-
dorowski zaprojektowa! br"zow" p!ócien-
n" kurtyn% u'ywan" przez jaki# czas jako 
g!ówna. Potem ten sam artysta stworzy! 
zas!on%, na której umieszczono daty wa'-
ne dla rewolucji – 1871, 1905 i 1917. Jemu 
równie' Zwi"zek Radziecki zawdzi%cza! 
s!ynn" z!ot" kurtyn% z symbolami pa&-
stwowymi, która od 1955 roku podnosi!a 
si% przed ka'dym przedstawieniem, a' do 
roku 2010.

Poza b!%dami niewykwali(kowanych 
robotników i tymi spowodowanymi po-
#piechem, Teatr Bolszoj kry! pod sob" ko-
lejne tajemnice. Jak wi%kszo#$ budynków 
w tamtym czasie, zosta! zbudowany na 
palach, które z czasem zacz%!y niszcze$. 
Dodatkowo uj%cie p!yn"cej przez centrum 
Moskwy rzeki Nieglinnej w podziem-
n" rur% sprawi!o, 'e obni'y! si% poziom 
wód gruntowych i gmach zacz"! osiada$. 
W latach 1895 i 1898 przeprowadzono 
powierzchowne remonty fundamentów, 
które pomog!y uratowa$ budynek od za-
walenia si%, ale problemu na dobre nie 
rozwi"za!y. Patrz"c na pop%kane #ciany 
mieszka&cy Moskwy szeptali mi%dzy sob" 
o przekle&stwie ci"'"cym na budynku, 
który pono$ zbudowano na miejscu daw-
nego cmentarza. 

Tymczasem nadszed! pami%tny rok 
1917. 28 lutego w Carskim Teatrze Bol-
szoj odby!o si% ostatnie przedstawie-
nie. 13 marca swoje podwoje otworzy! 
Pa&stwowy Teatr Bolszoj. Pocz"tkowo 
instytucja dzia!a!a bez wi%kszych pro-
blemów. Dopiero po dwóch latach kto# 
ze zwyci%skiego proletariatu dopatrzy! 
si% cech akademickich w repertuarze  
i rozgorza!a dyskusja, czy nie lepiej by!o-
by postbur'uazyjn" scen% zamkn"$. Na 
szcz%#cie powody ekonomiczne sprawi!y, 
'e bolszewikom nie op!aca!o si% likwido-
wa$ teatru. Zamiast tego, postanowili go 
przystosowa$ do w!asnych potrzeb. To 
tutaj odbywa!y si% ogólnokrajowe kon-
gresy, posiedzenia centralnych komitetów  
i zjazdy Kominternu. Moskwa pami%ta, 
'e Leonid Bre'niew zacz"! si% pi"$ w gór% 
po tym, jak we foyer teatru dostrzeg! go 
Stalin i zapyta! towarzyszy: „Kim jest ten 
pi%kny Mo!dawianin?”. To tutaj wreszcie, 
30 grudnia 1922 roku, podpisano doku-
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ment potwierdzaj"cy powstanie nowego 
pa&stwa, Zwi"zku Radzieckiego. Bolsze-
wików te' nieco niepokoi!a niepewna 
konstrukcja gmachu. Rozwi"zali spraw%  
z w!a#ciw" sobie prostot". Dla wzmocnie-
nia konstrukcji zalano puste przestrzenie 
pod pod!og" i orkiestronem. Gmachowi 
to nie pomog!o, za to pozbawi!o sal% opery 
jej niepowtarzalnej wspania!ej akustyki. 

Kilkana#cie lat pó)niej, w roku 1938, 
przeprowadzono pobie'ny remont sceny. 
Nied!ugo pó)niej pojawi! si% plan ge-
neralnej rekonstrukcji Moskwy, który 
zak!ada! wyburzenie budynków stoj"-
cych mi%dzy teatrem a ulic" Kuzniecki 
Most, by tam wybudowa$ dodatkowe 

zaplecze dla narodowej sceny. Realizacj% 
planu przerwa! atak Niemców w czerw-
cu 1941. Cz%#$ zespo!u zosta!a wówczas 
ewakuowana do Kujbyszewa. Wielu arty-
stów wys!ano na front, by tam umilali czas 
'o!nierzom, a jeszcze innych powo!ano do 
obrony ojczyzny. W opuszczony gmach  
22 pa)dziernika tra(!a bomba lotnicza. 
Cho$ zniszczenia nie by!y tak ogromne, 
jak w czasie pami%tnego po'aru, odbu-
dowa zaj%!a dwa lata. Jesieni" 1943 roku 
Bolszoj znów by! gotów na przyj%cie pu-
bliczno#ci. Wystawiono wówczas popu-
larn" oper% Glinki „*ycie za cara”, z której 
rzecz jasna usuni%to wszelkie elementy 
zwi"zane z dawn" w!adz", pozostawiaj"c 
wy!"cznie te patriotyczne i popularne. 
Dzie!o wesz!o do repertuaru pod nowym 
tytu!em – „Ivan Susanin”.

Lata powojenne to dla teatru czas nie-
!atwy. Pomijaj"c wszelkie sprawy poli-

tyczne, arty#ci musieli zmaga$ si% z coraz 
wi%kszymi trudno#ciami lokalowymi. 
Niewiele pomog!o otwarcie du'ej sali 
prób w dawnej malarni znajduj"cej si% 

pomi%dzy dachem a sklepie-

niem widowni. Prowizoryczne remonty 
sprawia!y, 'e budynek si% nie rozpada!, ale 
do dawnej #wietno#ci nigdy nie powróci!. 
Dla ludu by! nie tylko miejscem kontaktu 
ze sztuk", ale tak'e... sto!ówk". W owym 
czasie bilety by!y #miesznie tanie, za# po 
ka'dym przedstawieniu odbywa!y si% 

ca!kiem wystawne bankiety, na których 
mo'na si% by!o naje#$ specja!ów nie do 
dostania w zwyk!ych sklepach. Lud wi%c 
chodzi!, s!ucha!, a potem rzuca! si% na je-
dzenie, s!awi"c w!adz% i ciesz"c si% z wizy-
ty w operze.

W 1987 roku rz"d wyda! dekret, na 
mocy którego Teatr Bolszoj mia! przej#$ 

generalny remont. I znów pechowy czas 
historyczny sprawi!, 'e planu nie uda!o si%  
w pe!ni zrealizowa$. Pierwszy wi%kszy suk-
ces przyszed! dopiero osiem lat pó)niej, 
gdy po!o'ono kamie& w%gielny pod now" 
scen%, tak bardzo potrzebn" zespo!owi 
teatru. Po kolejnych siedmiu latach, 29 li-
stopada 2002 roku, Nowa Scena przywita!a 
publiczno#$ oper" „+nie'ka” Rimskiego- 
-Korsakowa, wystawion" w bardzo nowo-
czesny sposób. Trzy lata pó)niej g!ówn" 
scen% Bolszoja zamkni%to, by przeprowa-
dzi$ prawdziwie gruntowny remont, na 
który czeka!a ca!e dziesi%ciolecia.

Rosyjskie aspiracje to jedno, a obyczaje  
i rzeczywisto#$ – drugie. Wprawdzie decy-
zj% o remoncie podj%to, zatwierdzono pro-
jekt i wy!oniono wykonawców, ale przez 
nast%pne cztery lata na budowie niewiele 
si% dzia!o. Wszystko sta!o rozgrzebane  
w samym #rodku miasta, (rmy ch%tnie 
wystawia!y rz"dowi milionowe faktury, 
same tylko wiedz"c, co potem si% z tymi 
pieni%dzmi dzia!o. 

Sprawy nabra!y nowego biegu dopie-
ro wówczas, kiedy teatrem zainteresowa! 
si% sam Dmitrij Miedwiediew. Na jego 
polecenie szybko powsta!a niezale'na 
mi%dzyresortowa grupa robocza, koor-
dynuj"ca wszystkie dzia!ania. Potem wy-
brano nowego wykonawc% i prace ruszy!y. 
Jesieni" 2009 roku budynek osadzono na 
solidnych fundamentach, a na budowie 
ka'dego dnia pracowa!o niemal 3500 lu-
dzi, w tym ponad 1000 konserwatorów 
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