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H istoria teatru rozpocz´!a si´ od
tragicznego po˝aru, który wy-
buch! po gali karnawa!owej 

25 lutego 1776 roku i doszcz´tnie strawi!
Teatro Regio Ducal. Grupa 90 bogatych
mediolaƒczyków, w!aÊcicieli ló˝ w spalo-
nym budynku, zwróci!a si´ wtedy do ar-
cyksi´cia Ferdynanda z proÊbà o pozwole-
nie na budow´ nowego gmachu. Ksià˝´
przekaza! spraw´ cesarzowej Marii Tere-
sie i pod jej kierunkiem rozpocz´to prace. 

W ciàgu dwóch lat w miejscu wyburzo-
nego koÊcio!a Santa Maria della Scala stanà!
Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala. Mia!
widowni´ dla 3000 goÊci oraz jednà z naj-
wi´kszych scen w Italii – 16,15/20,4/26 m.

Pierwsza uroczysta premiera odby!a si´ 
3 sierpnia 1778 roku. Wykonano oper´
Antonio Salieriego – „Europa riconosciu-
ta”. Koszty budowy pokryli wspomniani
milionerzy, którzy w zamian otrzymali do
wy!àcznej dyspozycji lo˝e i mogli je ozdo-
biç wed!ug w!asnego uznania. Podzielono
mi´dzy nich tak˝e ziemi´, na której stanà!
teatr. Mniej zamo˝nym mieszkaƒcom
Mediolanu pozosta! parter, gdzie wtedy
nie by!o siedzeƒ i przedstawienia oglàda!o
si´ stojàc. 

Ponad lo˝ami znajdowa!a si´ jeszcze 
galeria, tak˝e przeznaczona dla widzów.
Nazywano jà loggione i od poczàtku s!y-
n´!a z tego, ˝e w!aÊnie tam zasiadali naj-

bardziej krytyczni melomani i dziennika-
rze. Starcie z tà publicznoÊcià zawsze by!o
i nadal jest rodzajem chrztu bojowego dla
ka˝dego Êpiewaka. Jej uznanie to powód
do osobistej satysfakcji i notki w biografii.
Fiasko z trudem udaje si´ zmazaç. Naj-
s!ynniejsza pora˝ka ostatnich lat dotkn´!a
Roberto Alagn´, Êpiewajàcego Radamesa
w „Aidzie” Verdiego. Po skoƒczonej arii
„Celeste Aida” zosta! wybuczany przez wi-
dzów z loggione i poczu! si´ na tyle do-
tkni´ty, ˝e bez s!owa zszed! ze sceny. Aby
uratowaç przedstawienie, dyrekcja wy-
pchn´!a przed publicznoÊç jego zast´pc´,
Antonella Palombiego, ubranego w d˝insy
i koszul´, bo nie by!o czasu na charaktery-
zacj´. Okaza!o si´ raz jeszcze, ˝e Êpiewacy
to ludzie o kruchej psychice, a o Alagni
prasa pisa!a potem, ˝e zachowa! si´ jak
rozkapryszone dziecko.

Poczàtkowo wn´trze budynku oÊwietla-
!y 84 lampy olejowe wokó! sceny oraz ty-
siàc innych na widowni i we foyer. Aby
zdusiç w zarodku ka˝dy ewentualny po-
˝ar, kilka pomieszczeƒ zamieniono w swo-
iste magazyny Êrodka gaÊniczego w posta-
ci setek wiader z wodà, gotowych w ka˝dej
chwili do u˝ycia. Po jakimÊ czasie oÊwie-
tlenie olejowe zastàpiono gazowym, a to 
z kolei ustàpi!o miejsca lampom elek-

Historia

La Scala 
teatr z tradycjami
W!ochy to miejsce narodzin opery, 
nic wi´c dziwnego, ˝e w!aÊnie tam znajduje si´
najs!ynniejszy teatr operowy starego 
kontynentu. Na jego deskach odbywa!y si´ 
prapremiery najbardziej dziÊ znanych dzie! 
Verdiego, Donizettiego czy Pucciniego. 
Choç z zewnàtrz niepozorny, zachwyca 
wn´trzem i atmosferà. To mediolaƒska La Scala.
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trycznym, wprowadzonym w 1883 roku. 
W 1907 roku teatr przeszed! gruntowny

remont, po!àczony z przebudowà. Wi-
downi´  zmniejszono do 2800 miejsc.
Spore zmiany zasz!y tak˝e w latach 20. XX
wieku. Powi´kszono wtedy scen´ oraz
zmodernizowano zaplecze techniczne.
Przekszta!ceniu uleg!a tak˝e struktura
w!asnoÊci teatru. Kryzys spowodowany 
I wojnà Êwiatowà zmusi! udzia!owców do
wycofania si´ z finansowania tej instytu-
cji. La Scala sta!a si´ wtedy przedsi´bior-
stwem paƒstwowym, kierowanym przez
w!adze miejskie Mediolanu. Zapewni!o to
sta!y dop!yw Êrodków na nowe przedsta-
wienia i zapraszanie najwi´kszych gwiazd
tamtych czasów.

W 1943 roku teatr zosta! powa˝nie
uszkodzony przez bomby. Otwarto go na
nowo 11 maja 1946 roku historycznym
koncertem z udzia!em wspania!ej Renaty
Tebaldi, prowadzonym przez Arturo To-
scaniniego. Ostatnia przebudowa gmachu
La Scali mia!a miejsce w latach 2002-
-2004. Ca!y zespó! przeniesiono na ten
czas do nowo wybudowanego Teatro 
degli Arcimboldi w przemys!owej dzielni-
cy miasta. Renowacja starego teatru odby-
!a si´ pod okiem znanego architekta –

Mario Botty. Wielu obawia!o si´, aby nie
usunà! on zbyt wielu historycznych deta-
li, ale nic takiego si´ nie sta!o. Ca!a scena
zosta!a przekonstruowana, powi´kszono
tak˝e jej zaplecze, aby mog!o pomieÊciç
wi´cej dekoracji. Nowe fotele dla publicz-
noÊci zaopatrzono w indywidualne moni-
tory, pokazujàce w trzech j´zykach libret-
to przedstawieƒ. Z sali usuni´to grube
czerwone wyk!adziny, dzi´ki czemu po-
prawi!a si´ akustyka. Odnowiony teatr
otwarto uroczystym przedstawieniem
„Europa riconosciuta” Salieriego, tej sa-
mej opery, którà zagrano w 1778 w dniu
inauguracji historycznej La Scali. 

Ceny biletów na ten wieczór si´gn´!y
2000 euro, ale i tak w teatralnej kasie a˝ 

do 2006 roku by!a pot´˝na dziura z powo-
du ogromnego kosztu remontu, który 
poch!onà! a˝ 61 mln euro.

Mediolaƒski teatr to jednak nie tylko
budynek i jego wn´trze, ale przede

wszystkim muzyka, która rozbrzmiewa 
w nim od 231 lat. W pierwszym okresie
dzia!alnoÊci repertuar sk!ada! si´ w wi´k-
szoÊci z popularnych wtedy oper buffa.
Wystawiano wówczas dzie!a Paisiella 
– „La frascatana”, „Nina pazza per amo-
re” oraz Cimarosy „L’italiana in Londra” 
i „Il matrimonio segreto”. Od 1793 zacz´-
to graç tak˝e opery Ferdinando Paera 
i Giovanniego Mayra, kompozytorów,
których twórczoÊç uwa˝a si´ za pomost
!àczàcy tradycyjnà buff´ z romantycznà
operà Rossiniego. 

I to w!aÊnie z nastaniem w niej dzie!
Rossiniego La Scala sta!a si´ na dobre
miejscem poÊwi´conym operze seria. 
Tutaj mia!y swoje prapremiery takie dzie-
!a jak „La pietra del paragone” (1812),
„Aureliano in Palmira” (1813) i „Il turco
in Italia” (1814). Potem wykonywano
tak˝e inne opery Rossiniego – „Otella”,
„Semiramid´”, „Kopciuszka” i „Tankre-
da”. TwórczoÊç kompozytorów zagra-
nicznych reprezentowa! w tym czasie
„Czarodziejski flet” Mozarta oraz „La ve-
stale” Gaspare Spontiniego. Pod koniec
lat 20. XIX wieku na scenie La Scali poja-
wi!y si´ pierwsze wystawienia oper Belli-
niego – „Piratów” i „Normy”, a potem
tak˝e Donizettiego – „Lukrecji Borgii” 
i „Marii Stuart”. Ówczesnymi gwiazdami
Mediolanu by!y soprany – Isabella Col-
bran, Teresa Belloc i Giuditta Pasta. Wa˝-
nym elementem przedstawieƒ by! balet, 
w którym królowa!y Maria Taglioni, Fan-
ny Cerrito i Fanny Elssler. T´ ostatnià 
w 1848 roku zmuszono do odejÊcia z te-
atru, poniewa˝ pad!o podejrzenie, ˝e jest
tajnà informatorkà policji.

W 1839 roku operà „Oberto, Conte di
Sam Bonifacio” rozpocz´!a si´ wspó!pra-
ca La Scali z Giuseppe Verdim. To w!aÊnie
w Mediolanie Verdi odniós! trzy lata póê-
niej swój pierwszy spektakularny sukces
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po wystawieniu „Nabucca”. Oper´ poko-
cha!y wtedy ca!e W!ochy, a s!ynne „Va
pensiero” sta!o si´ na jakiÊ czas nieoficjal-
nym hymnem rodzàcego si´ paƒstwa. Na
murach zacz´to wypisywaç has!a „Viva
V.E.R.D.I!”, co nie tylko oznacza!o po-
chwa!´ kompozytora, ale by!o te˝ skrótem

politycznego has!a – „Viva Vittorio Em-
manuel Re di Italia!”. W La Scali wysta-
wiono jeszcze dwie opery Verdiego –
„Lombardczyków” i „Joann´ d’Arc”. Przy
produkcji tej ostatniej kompozytor po-
pad! w konflikt z orkiestrà, którà oskar˝y!
o zepsucie swojej muzyki. Obrazi! si´ na
teatr i zabroni! wykonywania w nim swo-
ich utworów. Ocieplenie stosunków przy-
sz!o dopiero çwierç wieku póêniej, kiedy
w 1869 roku Verdi zgodzi! si´ na wysta-
wienie w Mediolanie nowej wersji „Mocy
przeznaczenia”. Na deskach s!ynnego te-
atru mia!o te˝ miejsce pierwsze w Europie
wykonanie „Aidy”. W 1874 roku kompo-
zytor dyrygowa! tam swoim „Requiem”.
Potem w La Scali odby!y si´ premiery
dwóch jego póênych oper – „Otella”
(1887) i „Falstaffa” (1893). W tych cza-
sach w teatrze wyst´powali ju˝ Êpiewacy,
których do dziÊ Êwiat pami´ta i podziwia
dzi´ki zachowanym nagraniom – Adelina
Patti, Teresa Stolz, Francesco Tamagno 
i Victor Maurel.

W 1898 roku w La Scali pojawi! si´ nowy
dyrektor artystyczny, 31-letni Arturo To-
scanini. Si!à swego autorytetu szybko zre-
formowa! teatr, tak od strony organiza-
cyjnej, jak repertuarowej. Przypomnia!
mediolaƒczykom dzie!a Verdiego, ustana-
wiajàc swymi interpretacjami d!ugoletnià

tradycj´ wykonywania tych oper. Wpro-
wadzi! do repertuaru utwory Ryszarda
Wagnera oraz Giacomo Pucciniego –
„Madame Butterfly”, „Manon Lescaut”
oraz „Turandot”. Ostatnià z wymienio-
nych oper pokazano w Mediolanie po raz
pierwszy. Toscanini zrezygnowa! z ostat-

niej sceny, dopisanej po Êmierci kompozy-
tora przez Franco Alfano. W czasie prapre-
miery, po ostatnich dêwi´kach autorstwa
Pucciniego opuÊci! batut´ i zwróciwszy si´
w stron´ publicznoÊci wyg!osi! jedyne 
w swojej karierze zdanie z podium dyry-
genckiego: „W tym miejscu Êmierç zwyci´-
˝y!a nad sztukà”. Potem opuÊci! podium, 
a publicznoÊç zamar!a w ciszy.

W 1906 roku wykonaniem „Salome”
Ryszarda Straussa teatr otworzy! si´ na
nowe trendy w sztuce operowej oraz ju˝
na dobre na repertuar zagraniczny. W ko-
lejnych latach na scenie La Scali goÊci!y
opery Strawiƒskiego, Debussy’ego, Buso-
niego czy Respighiego, a ich wielkim pro-
pagatorem zosta! dyrygent Tulio Serafin.

Lata obu wojen Êwiatowych nie by!y dla
La Scali !askawe, choç w okresie mi´dzy-
wojennym uda!o si´ zaprosiç do wspó!pra-
cy wybitnych artystów tamtych lat – Fio-
dora Szalapina, Magd´ Olivero, Titt´ Ruf-
fo, Beniamina Gigli czy Aurelia Pertile.
Jednak dopiero od roku 1950 teatr znów
sta! si´ pr´˝nie dzia!ajàcà instytucjà o Êwia-
towej s!awie. Cykl oper Wagnera przygoto-
wa! wtedy w Mediolanie Wilhelm Furt-
wängler, a opery Verdiego – Victor de Sa-
bata. Koncerty symfoniczne prowadzili 
tacy dyrygenci, jak Karajan, Walter czy Mi-
tropoulos. Na scenie roi!o si´ od gwiazd.
Âpiewali Renata Tebaldi, Giuseppe di Ste-
fano, Mario del Monaco, a spektakle re˝y-
serowali tacy mistrzowie, jak Luchino 
Visconti czy Giorgio Strehler. Najwi´kszà 
z najwi´kszych by!a oczywiÊcie Maria Cal-
las, którà okrzykni´to królowà La Scali. To
dla niej po przedstawieniu „Traviaty” Car-
lo Giulini z!ama! wieloletni zakaz pojedyn-
czego wychodzenia Êpiewaków przed kur-
tyn´ w czasie owacji i wys!a! jà samà do
rozentuzjazmowanej publicznoÊci.

W tym samym czasie zacz´to graç coraz
wi´cej oper wspó!czesnych. Obok klasycz-
nego repertuaru romantycznego pojawi!y
si´ dzie!a Prokofiewa, Brittena, Berga,

Gershwina, Poulenca, a potem tak˝e 
Szostakowicza, Schoenberga, Hindemi-
tha, Berio i Moderny. W przeciwieƒstwie
do nowojorskiej Metropolitan Opera 
mediolaƒska scena nigdy nie by!a za-
mkni´ta na nowoczesnoÊç i dawa!a przy-
k!ad innym europejskim teatrom. 

Wa˝nym nazwiskiem w najnowszej his-
torii La Scali jest Riccardo Muti. Dyry-
gencki debiut symfoniczny m!ody muzyk
mia! ju˝ w 1970, nied!ugo przed miano-
waniem Claudia Abbado szefem orkiestry
teatralnej. Na swojà kolej Muti musia! 
zaczekaç do roku 1981, kiedy to poprowa-
dzi! „Wesele Figara” Mozarta. Pi´ç lat
póêniej objà! stanowisko dyrektora mu-
zycznego teatru i piastowa! je nieprzerwa-
nie a˝ do 2005. Za jego czasów przypo-
mniano publicznoÊci wiele ulubionych
tytu!ów operowych – „Traviat´”, „Rigo-
letta”, „Don Carlosa” czy „Falstaffa”. 
Muti  doprowadzi! tak˝e do wystawienia
Wagnerowskiego „Parsifala” i „Pajaców”
Leoncavalla, a w 1988 roku poprowadzi!
prapremier´ „Montag aus Licht” Stock-
hausena. 

Wa˝nym elementem jego dzia!alnoÊci
by!y koncerty symfoniczne z powo!anà
w 1982 roku Orchestra Filarmonica della
Scala. Przygotowa! z nià m.in. cykl kon-
certów z kompletem symfonii Beethove-
na. To tak˝e za czasów Mutiego La Scala
przesz!a gruntowny remont, o którym by-
!a ju˝ mowa. W 2005 roku zacz´!o jednak
powa˝nie zgrzytaç pomi´dzy dyrygentem
a g!ównym menad˝erem teatru – Carlo
Fontanà – który piastowa! stanowisko od
1990. Si!a przekonywania Mutiego by!a
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tak du˝a, ˝e rada zarzàdzajàca teatrem po-
stanowi!a odwo!aç Fontan´. Na jego
miejsce powo!ano Mauro Meliego. Wtedy
larum podnios!a orkiestra i inni pracow-
nicy, stanowczo sprzeciwiajàcy si´ zmia-
nom i ˝àdajàcy rezygnacji dyrektora mu-
zycznego. Dosz!o do tego, ˝e Muti musia!
odwo!aç koncert z powodu strajku muzy-
ków. W!oski minister kultury Giuliano
Urbani wyrazi! swoje poparcie dla dyry-
genta, ale poprosi! tak˝e o szybkie roz-
wiàzanie konfliktu, który nie s!u˝y! ani
poziomowi teatru, ani jego reputacji.
Ostatecznie 2 kwietnia 2005 roku Riccar-
do Muti sam z!o˝y! dymisj´. Od 2006 ro-
ku muzycznà stronà teatru kieruje Daniel
Barenboim, a dyrektorem artystycznym

jest Stephane Lissner, wczeÊniej szefujàcy
festiwalowi w Aix-en-Provence.

O La Scali mo˝na by pisaç jeszcze wiele.
Podawaç kolejne nazwiska, wymieniaç
d!ugà list´ premier i prapremier, które
przez minione dwa wieki mia!y miejsce na
s!ynnej scenie. Suche fakty nie zastàpià
jednak wizyty w tym wyjàtkowym miej-
scu. Miejscu, o którym marzy niejeden
Êpiewak i ka˝dy wielbiciel opery. Na szcz´-
Êcie Mediolan le˝y znacznie bli˝ej Polski
ni˝ Nowy Jork i jeÊli ktoÊ nie ma mo˝liwo-
Êci odwiedzenia MET, z pewnoÊcià powi-
nien choç raz wybraç si´ do La Scali. 
Atmosfera wielkiej sztuki panuje tam od
chwili przejÊcia przez próg, a i sam budy-
nek ma z pewnoÊcià wi´kszà wartoÊç 
historycznà ni˝ zbudowana w latach 60.
siedziba opery w Nowym Jorku. Bezpo-
Êrednie po!àczenia lotnicze z Mediolanem
majà Gdaƒsk, Kraków, Wroc!aw i Warsza-
wa. Cz´Êç z nich realizujà tanie linie. 

Tegoroczny sezon rozpocznie si´, trady-
cyjnie, 7 grudnia, w dzieƒ patrona miasta –
Êw. Ambro˝ego. Otworzy go przedstawie-
nie „Carmen” Bizeta pod dyrekcjà Baren-
boima i w re˝yserii Emmy Dante. Dwa dni
póêniej, 9 grudnia, jubileusz 40-lecia na de-
skach La Scali b´dzie Êwi´towa! Placido
Domingo. Tego dnia wystàpi w roli Zyg-
munta w pierwszym akcie „Walkirii” 

Wagnera, przygotowanej 
w wersji koncertowej. 
W kolejnych miesiàcach
b´dzie mo˝na zobaczyç
m.in. „Rigoletta” Verdie-
go, „Don Giovanniego”
Mozarta, „Tannhausera”
Wagnera, „Lulu” Berga,
„Fausta” Gounoda i „Cy-
rulika sewilskiego” Rossi-
niego. Innymi s!owy: ka˝-
dy znajdzie coÊ dla siebie. 

Ceny biletów, poza przedstawieniami ga-
lowymi, nie sà zabójczo wysokie. Najtaƒsze
miejsca kosztujà 22, a najdro˝sze 187 euro.
Mo˝na si´ te˝ staraç o wejÊciówk´ za 12 eu-
ro. Wszystkie informacje oraz mo˝liwoÊç
rezerwacji miejsc znajdziemy na stronie in-
ternetowej teatru – www.teatroallascala.org.
Warto jednak pami´taç, ˝e bilety rezerwo-
wane przez sieç sà ob!o˝one a˝ 20 % op!atà
manipulacyjnà. Wszystkie niesprzedane
miejsca pojawiajà si´ w centralnej kasie te-
atru na miesiàc przed przedstawieniem.

Tak˝e i one majà op!at´ dodatkowà, która
wynosi 10 % ceny. Najtaniej mo˝na kupiç
bilet w dniu spektaklu. Na godzin´ przed
podniesieniem kurtyny wszystkie pozosta!e
miejsca kasa sprzedaje z rabatem 25 %.
Jeszcze godzin´ wczeÊniej w sprzeda˝y 
pojawia si´ zaÊ 140 biletów na miejsca 
w s!ynnym loggione. Ka˝dy mo˝e kupiç 
tylko jeden bilet. Troch´ to wszystko skom-
plikowane, ale czego si´ nie robi, by wspo-
minaç wieczór w La Scali. Wspania!ych
wra˝eƒ!  "
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Gmach teatru dziÊ


