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Pałac Staszica należy do tych szczęśliwych budowli, które przetrwały burze dziejowe, wrastając w krajobraz miasta nie 
tylko swoją piękną klasycystyczną sylwetką, ale również i przeznaczeniem.
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Prawdopodobnie w miejscu centralnej części 
obecnego Pałacu Staszica król Zygmunt III Waza 
kazał w 1620 roku wznieść prawosławną kaplicę 
grobową (architekt Matteo Castelli lub Giovanni
Trevano) jako mauzoleum zmarłego w  1612 
roku na zamku w Gostyninie zdetronizowanego 
rosyjskiego cara Wasyla IV Szujskiego, jego bra-
ta Dymitra i żony Dymitra Katarzyny, którzy do-
stali się do niewoli polskiej (wraz z najmłodszym 
carewiczem Iwanem) po bitwie pod Kłuszynem 
w 1610 roku. Kaplica Moskiewska — panteon 
chwały oręża polskiego i triumfu króla Zygmun-
ta III Wazy — była potężnym gmachem, dobrze 
widocznym dla delegacji zagranicznych zmie-
rzających do Zamku Królewskiego, zbudowa-
nym u bram Warszawy na skrzyżowaniu trzech 
traktów: królewskiego, zakończonego projekto-
wanym Forum Vasorum, soleckiego, prowadzą-
cego na Ruś, i drogi do Czerska. W 1635 roku 
poselstwo rosyjskie uzyskało zgodę króla Włady-
sława IV na przewiezienie trumien ze zwłokami 
Szujskich do Moskwy. W 1668 roku król Jan Ka-
zimierz przekazał mauzoleum dominikanom ob-
serwantom. Na jego miejscu wzniesiono około 
1700 roku najpierw drewniany, potem murowa-
ny kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Zwy-
cięskiej — jako wotum za triumf nad Szwecją — 
i klasztor (architekt Tylman z Gameren). Mauzo-
leum zostało włączone jako kaplica grobowa do 

powstałego kompleksu. W  latach 1725–1742 
kościół przebudowano, w  roku 1760 otrzymał 
fasadę projektu Efraima Schrögera. W  XIX wie-
ku podupadłą świątynię wykorzystywano na ko-
szary. W 1816 roku administrator kościoła ksiądz 
Józef Danikowski sprzeniewierzył pieniądze 
przeznaczone na jego renowację i — uniesiony 
honorem — popełnił na ołtarzu samobójstwo. 
Sprofanowana takim czynem świątynia nie mo-
gła już być miejscem kultu. W 1818 roku zde-
cydowano się na jej rozbiórkę. Stanisław Sta-
szic sprzedał Radzie Administracyjnej Królestwa 
Polskiego kamieniczki na Kanoniach nr 86, 87, 
88, które były siedzibą Towarzystwa Królewskie-
go Warszawskiego Przyjaciół Nauk, a za uzyska-
ne pieniądze na miejscu świątyni i z połowy ce-
gieł pozostałych po jej rozbiórce (drugą połowę 
wykorzystano na budowę kościoła św. Aleksan-
dra na placu Trzech Krzyży) wzniesiono w latach 
1820–1823 dom TPN, zaprojektowany w  sty-
lu klasycystycznym przez młodego absolwenta 
fl orenckiej Akademii Sztuk Pięknych Antonia 
Corazziego. Gmach stanowić miał po wsze cza-
sy miejsce spotkań „mężów nauki”, pomieścić 
zbiory rękopiśmienne i  biblioteczne TPN oraz 
kolekcję autografów, militariów, dzieł sztuki 
i pamiątek, zapisaną w testamencie z 1817 roku 
Towarzystwu Przyjaciół Nauk przez generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego.
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On, król, pamiętając o wspólnym człowie czym 
przeznaczeniu, rozkazał kości ich przenieść 
tutaj i złożyć je pod tym, wzniesionym ku po-
wszechnej pamięci potomnych i  dla chwały 
swego panowania, pomnikiem.
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W Chęcinach babę ogromną z mar muru tamecznego wyrobioną, 
nagą, przepasaną dębowym liściem i wiankiem liściowym na gło-
wie, stojącą od niepamiętnych czasów pod jed nym domem, prze-
rysowałem. Otrzymać jej do Puław w ża den sposób nie zdołałem. 
Kilką nie dzielami będąc Staszic z  jako wegoś polece nia rządowe-
go, nie opuścił i tej baby, zostawił roz kaz na piśmie burmistrzowi 
prze prowadzić ją do Wisły, którą ma zapłynąć do brzegu uczo nego 
Towarzystwa. 
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Z Pałacem Staszica związany był epizod z dzieciństwa Stanisła-
wa Moniuszki. W 1827 roku sześcioletni Staś przeniósł się do 
Warszawy z Białorusi wraz z rodzicami — Czesławem Moniu-
szką i Elżbietą z Madżarskich. Najpierw zamieszkali na Żolibo-
rzu, gdzie zabudowa była luźniejsza, więcej zieleni, a przed-

miejska atmosfera sprawiała, że przybysze 
z  prowincji łatwiej mogli zaaklimatyzować się 
w  stolicy. Rok później przeprowadzili się do 
samego serca miasta — czyli Pałacu Staszica. 

Jerzy S. Majewski, 2009

Dochód ze sprzedaży „Śpiewów historycznych” (28 tysięcy zł) Niemcewicz prze-
znaczył na dofi nansowanie budowy domu TPN. W nagrodę za to Towarzystwo 
postanowiło zawiesić w sali obrad jego portret jako tego, „który bez przerwy 
przyczyniał się do sławy i dobra TPN”.

Leon Przemski, 1966 

W dniu 28 września 1820 roku o godzinie 2½ z południa na placu 
Akademicznym, w pobliżu św. Krzyża w Warszawie, zebrało się 
w komplecie grono członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie 
prezes Staszic założył kamień węgielny pod budowę nowego 
gmachu Towarzystwa. We fl aszy szczelnie zamkniętej złożono 
„różne stare i nowe pieniądze, medale rozmaite, tudzież na arkuszu 
pergaminowym wypis dyplomów, ustalających byt Towarzystwa, 
oraz nazwiska wszystkich jego członków”. 

Aleksander Kraushar, 1904
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