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OFFENBACH W PARYŻU: 
Z POKOIKU NA PODDASZU DO BOUFFES-PARISIENS 
JACQUES OFFEN BACH - FROM COLOGN E TO PARIS 

ARTUR BIELECK I 

„Trudno wyobrazić sobie muzykę bardziej melodyjną, dowcipną, żywą i pełną 

blasku od tej, której słuchaliśmy. Ten młody kompozytor jest wystarczająco 

mądry, aby dla piękna melodyki czy ożywienia sytuacji scenicznej poświęcać 

czasem te elementy sztuki, jakie zwykliśmy nazywać techniką szkolną.(„.) Jemu 

udaje się dostarczyć publiczności wiele radości„."-zauważył recenzent paryskiej 

„La France musicale" wiosną 1846 r., opisując jeden z pierwszych kompozytorskich 

występów 27-letniego Jakuba Offenbacha w Paryżu. Kim był ten młody, modny 

już wówczas w paryskich salonach wiolonczelista-wirtuoz, obdarzony poczuciem 

humoru, bynajmniej jeszcze nie sławny, poszukujący wciąż szczęścia w stolicy 

Francji? 

Atmosfera wesołości i żartu towarzyszyła mu od dawna, skoro już w roku 

1837 prasa paryska tak anonsowała 18-letniego przyszłego autora „Pięknej Heleny" 

i innych operetek: „Mieszka w Paryżu młoda, lecz już wybitna osobistość, o której 

jednakże nasz świat muzyczny nie ma zielonego pojęci a. Jest to mianowicie 

Jacques Offenbach, kompozytor walców, jakimi zapewne wkrótce zdetronizuje 

i Straussa, i Lannera. Offenbach komponuje zazwyczaj trzy walce przed śniada

niem, maz urkę po obiedzie i cztery galopy pomiędzy tymi dwoma posiłkami. Ten 

młody cudotwórca prosił nas o ogłoszenie, iż zagubił gdzieś białą chustecz kę do 

nosa, na której naszkicował temat nowego walca; znalazcy obiecuje wysoką 

nagrodę". To zapewne nie przypadek, że w takiej właśnie tonacji buffo pisano od 

począ tku o przyszłym mistrzu lekkiej Muzy. Musiało być w nim coś, co prowoko

wało do żartów i dobrego nastroju. Kiedy patrzymy na portret młod z iutkiego 

Jakuba z wiolonczelą, widzimy twarz ujmująco subtelnego człowieka, na później

szych fotografiach to już prawdziwy, pewny siebie kpiarz. 
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Z KOLONII DO PARYŻA 

Jakub Offenbach, urodzony 20 czerwca 1819 w Kolonii, syn żydowskiego muzyka 

i introligatora, do Pa ryża przybył w wieku 14 lat w towarzystwie zaradnego ojca 

i starszego brata Juliusza. Cel był jeden: nauka muzyki w artystycznej stolicy 

świata, u najlepszych mistrzów. Zatrzymali się w skromnym pokoiku na poddaszu. 

Pierwszym sukcesem stało się przyjęcie Jakuba do Konserwatorium Paryskiego, 

wbrew regulaminowi, który zamykał tę uczelnię przed obcokrajowcami . 

Dyrektora Cherubiniego przekonała wspaniała gra chłopca na wiolonczeli. 

Po wyjeździe ojca Jakub-Jacques Offenbach, niezwykle uzdolniony muzycznie, 

musiał już sam zabiegać o swój byt w wielkim mieście. Chłopca ciągnęło bardziej 

do teatru niż do regularnych studiów, które wkrótce porzucił. Z rodzinnej Kolonii 

zapamiętał, oprócz śpiewów synagogalnych, muzykę kawiarnianą (w kawiarniach 

grał z rodzeństwem), taneczną, karnawałową i repertuar teatralny: opery, wodewile. 

Wkrótce zatrudnił się jako wiolonczelista w orkiestrze Opery Komicznej. Pojawiał 

się w tym teatrze m.in. Jacques Halevy, wybitny kompozytor, autor „Żydówki", 

z któ1·ym młody Offenbach się zaprzyjaźnił i u którego brał lekcje kompozycji. 

Stopniowo artystyczna i życiowa sytuacja przybysza z Kolonii zaczęła się popra

wiać. Wykonywano JUŻ jego drobne utwory (walc „Fleurs d'hiver", zagra ny 

w Ogrodzie Tureckim w 1836 r., był paryskim debiutem), a sam kompozytor stał 

się wziętym salonowym wiolonczelistą-wirtuozem. 

Wreszcie odważył się komponować formy sceniczne, zabawne, początkowo 

bardzo krótkie, jak duet buffo „Opryskliwy mnich" (1843). który okazał się sukce

sem. Powodzenie zapewniła mu także parodia „Citrouilla1·d na pustyni" (1846), 

wystawiona w salonie. Dwa lata wcześniej Offenbach, po przyjęciu katolicyzmu, 

ożenił się z Herminią d'Alcain. W latach pięćd z iesi ątyc h pełnił funkcję kapel-
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mistrza w Theatre-Frani;ais, a przed Wystawą Światową 1855 r. wynajął teatrzyk 

na Polach Elizejskich, nazwany Bouffes-Parisiens. Początki były skromne: koncesja 

pozwalała na wystawianie utworów tylko z dwiema postaciami scenicznymi, 

co nie przeszkodziło w olbrzymim sukcesie błazenady muzycznej w jednym akcie 

„Dwaj ślepcy" (1855 r., 400 p1·zedstawień, popularność światowa). Rok inaugu

rujący działalność tego teatru jest uznawany za jedną z dat narodzin gatunku 

operetki. W Bouffes-Parisiens Offenbach wystawił szereg swoich operetek, m.in. 

„Orfeusza w piekle''. Również w innych teatrach miały miejsce prapremiery nowych 

dzieł, takich jak „Piękna Helena", „Rycerz Sinobrody", „Życie paryskie", „Wielka 

księżna Gerolstein". Kompozytor stał się sławny, otrzymał obywatelstwo francuskie 

i order Legii Honorowej, wiele podróżował, czasem także„. uciekając przed wierzy

cielami. W swoich operetkach (określał je rn;sto jako opera-bouffe) kierował 

ostrze krytyki wobec wszelkich śmiesznostek i fałszów francuskiego życia tej epoki, 

śmiał się z konwenansów życia dworskiego, parodiował style operowe, języki, 

a nawet mity i baśnie. 

Od czasów wojny prusko-francuskiej powodzenie Offenbacha znacznie 

osłabło, poprawę sytuacji finansowej przyniosła mu podróż do Stanów Zjedno

czonych (1876 r.). Pod koniec życia podjął, na przekór niepowodzeniom i słabną

cemu zdrowiu, ambitną próbę napisania opery. Były nią „Opowieści Hoffmanna", 

dzieło niedokończone przez kompozytora, który zmarł 5 października 

1880 r. 

E. T. A. HOFFMANN I JEGO ŚWIAT REALIZMU FANTASTYCZNEGO 

„Hoffmann rysował, komponował wiersze, muzykę w stanie swojego rodzaju 

delirium; lubił wino, ciemne miejsce w głębi tawerny; cieszyło go wyobra ż a nie 

dziwnych figur; malowanie surowego i dziwnego charakteru; bał się diabła, 

kochał duchy, muzykę, literaturę, malarstwo i kultywował z dzikim uniesieniem 

te trzy namiętności, które pożerały jego życie; Salvato1-, Cal lot. Beethoven, Dante, 

Byron - to geniusze, którzy rozpalali jego duszę . Hoffmann żył w nieustającej 
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gorączce, umarł niemal w obłąkaniu" - pisał Loeve-Veimars, francuski tłumacz 

pisarza. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), niemiecki pisarz, kom

pozytor, kapelmistrz i rysownik, należał do tych artystów przełomu XVIII i XIX w., 

którzy wywarli olbrzymi wpływ na całe pokolenie romantyków. Wszechstronnie 

uzdolniony, absolwent prawa, pracował jako urzędnik m.in. w Berlinie, Poznaniu 

i Warszawie, gdzie również rozwinął działalność muzyczną, organizując towarzy

stwo muzyczne i orkiestrę symfoniczną. Autor m.in. opery „Undine", w dziedzinie 

literatury wydał znane zbiory nowel i opowiadań: „Obrazki fantastyczne w stylu 

Callota" oraz „Bracia Serafiońscy". Stworzył także powieść „Kota Mruczysława 

poglądy na życie oraz fragmenty biografii kapelmistrza J. Kreislera„'.' Twórczość 

Hoffmanna cieszyła się wielkim zainteresowaniem w XIX w., m.in. we Francji, 

w wielu krajach wywołując żywy rezonans, o czym świadczy też „muzyczna 

kariera" licznych wątków z dzieł artysty: wystarczy wymienić tak sławne 

przykłady, jak fortepianowy cykl „Kreisleriana" Roberta Schumanna czy balet 

„Dziadek do orzechów" Piotra Czajkowskiego. „Opowieści Hoffmanna" Offenbacha 

są kolejnym dowodem inspiracji - i to podwójnej - utworami i biografią nie

mieckiego artysty. 

Nietrudno zrozumieć fascynację Hoffmannem. Jego wszechstronna twórczość, 

a zwłaszcza literacki geniusz stanowią nie lada wyzwanie. Znawcy podkreślają 

ogromną złożoność tej literatury, niejednoznaczność interpretacyjną, bogactwo 

wyobraźni, wątków, tropów. Pisze się często o realizmie fantastycznym jako 

o specyficznym stylu pisarza. Sam Hoffmann nawiązywał do prac rytownika 

Jacques'a Callota, który według niego łączył w swojej metodzie umiejętność 

realistycznego przedstawienia, dar precyzyjnej obserwacji z elementami niezwy

kłości, fantastyki, świata nadprzyrodzonego. Ta specyficzna literacka „mikstura" 

dała w efekcie ni ez wykły styl pisarza, godzącego mieszczańską „zwyczajność" 

z romantyczną wi zją i wyobraźnią. Opowiadania Hoffmanna, jego opowieści pełne 

są zad z iwiających, często przerażających historii, toczących się w „no1·malnej" 

scenerii. Do typowych wątków należą tum.in. motyw szaleństwa, motyw podwój

ności (przykładowo osoba i jej odbicie w lustrze lub cień), zagubienie bohatera 
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wśród dziwnych zjawisk, człowiek-lalka, konfrontacja z ułudą czy obecność 

wspólnego narratora w różnych opowiadaniach, tak jak stanie się to w libretcie 

„Opowieści Hoffmanna". 

NAJLEPSZE DZIEŁO OFFENBACHA 

„Opowieści Hoffmanna" są jedyną wybitną operą Offenbacha, znacznie przera

stającą jego operetki wartościami artystycznymi . Kompozytor pragnął stworzyć 

dzieło, które zapewniłoby mu pozycję wśród wielkich operowych twórców. 

Autorami libretta(a wcześniej sztuki teatralnej pod tym samym tytułem) byli 

Michel Carre i Jules Barbier. Barbier zastosował niezwykle ciekawe rozwiązanie: 

nie tylko oparł pomysł na licznych opowiadaniach Hoffmanna (są to przede 

wszystkim utwory: „Fermata", „Zacheuszek zwany Cynobrem", „Piaskun", „Radca 

Krespel" i „Przygody w noc sylwestrową"). ale ponadto uczynił ich autora boha

terem opery, jednoczącym w całość poszczególne „opowieści". Operując frag

mentami z dzieł Hoffmanna autorzy stworzyli w istocie trzy nowe historie, 

połączone postacią tytułowego bohatera. 

Opera składa się z Prologu, trzech aktów i Epilogu. W każdym z aktów 

Hoffmann opowiada historię własnej miłości do kolejnych kobiet: do Olimpii (akt 

I). Antonii (akt li) i Giulietty (akt Ili). Są to w pewnym sensie historie trzech 

gorzkich rozczarowań miłosnych poety. W akcie I Hoffmann ulega ułudzie 

i zakochuje się w Olimpii, która jest tylko mechaniczną lalką. Akt li przynosi 

uczucie do Antonii, której nie wolno śpiewać, gdyż śpiew grozi jej śmiercią . 

Demoniczny doktor Miracle za pomocą hipnozy zmusza dziewczynę do śpiewu 

i ku rozpaczy Hoffmanna doprowadza do jej śmierci. W akcie Ili (Giulietta) załama

ny poprzednimi doświadczeniami poeta ulega fascynacji wenecką kurtyzaną. 

Na skutek przewrotnych intryg ofiarowuje Giulietcie swoje lustrzane odbicie. 

W Epilogu Muza cieszy się, że w Hoffmannie umarł kochanek, a narodził się poeta. 

Trzy opowieści, otwi e rające przestrze11 dla różnorodnych interpretacji. Jacques 

Offenbach ozdobił te opowieści najlepszą muzyką, jaką stworzył. Inwencja, 

melodyczny urok, dramatyczny nerw, sugestywna ekspresja zadecydowały o nie-

11 
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słabnącym zainteresowaniu dziełem, którego kompozytor nie zdążył ukończyć 

i nad którym pracował do ostatniego dnia życia. Na życzenie rodziny instrumen

tację opery opracował Ernest Guiraud. 

Ja cq ues Off nba ch, born on July 20, 1819 in Cologne, the son of a Jewish musician 

and bookbind er, ca rne to Paris at the age of 14. His first success was to be admitted 

to th e Paris Conservatory, wh ich w<Js actually breaking th e regula tio ns, as the insti

tution was closed to foreigners However, the boy was rather attracted to the thea tre 

th an to the regular course of learning. He soon dropped his studies. Jacques shortly 

found a job as a cel list in the Opera Comique His artistic and priva te position in Paris 

was improving Tht> works of Offenbach star ted to be performed and he soon made 

a name for h1mselt as a cello-virtuoso appearing 1n famous Parisian salons The 

musician finall y ventured to compose stage forms. lnitially they were qu ite short li ke 

the buffo duet "The Surly Monk" (1843) His popularity was also ensured by the par

ody of "Citrouillard on the desert" (1846). In the 50's he became a conductor of the 

Theatre Francais, and before the Expo season in 1855 he rented a litt le theatre on th e 

Champs-Elysees and na med it the Bou ftes-Parisiens. Offenbach achieved great success 

by staging J one-act bouffoneric musicale "Les deux aveug les" /Th e Two Blind Men / 

(1855r. - 400 performances and the world-wicie popularity) 

Th e inaugural yea r of the th eatre's ex istence has been consi dered as one of the 

da tes marking the birth of the operetta genre In Bou ffes - Par isiens Offen bach staged 

a number of his operetlas, including "Orpheus in the Underworld''. The world prem ieres 

of new works such as "La belle Helene", "The Bluebeard" an d "La Vie Pa risi en ne" were 

also stag ed 111 other theatres The composer became fam ou s, he was granted French 

citi ze nsh ip and Order nat ional de la Ll'gion d'honneur (Th e r~ at i onal Order of the 

Legion of Honour) The outbreak of the Fra nco-Prussian War weakened the popula rity 

of Offe nbach, an d the improvement of his f in anc ial sit ua ti on on ly carn e wit h th e 

t r<J vel to the USA (1876). At the end of his life he undcrtook an amb it ious attu npt 

to write an opera . He started wri t ing "The ra les of Hoffman", an unfinished work by 

the composer wh o died on 5 October 1880. 
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E. l A. HOFFMAN AND HIS WORLD OF FANTASTIC REALISM 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), a German writer, composc1, con

ductor and draftsman belonged to those artists at t he turn of the 18th and l 9th 

cen tury that exel"ted a greJt influence on th e whole generation of the Romantics. 

With many-sided tal ents, a jurist, he worked as an administrative officer in Berlin 

Poznan and Warsaw, whcre he also developcd his musical activity by organizing 

a music society and a symphonic 01-chestra. His works include the opera "Und irw" 

and in the field of literature he published popular novt> lette and short story collections. 

His literJry output was very popular 111 France 1n the 19th century. "T l1 e Tales of 

Hoffman" by Of fe nbach are another proof of 1nspiration - a double inspiration - by 

the works and biography of the German artist. 

lt is not difficult to understand this fascination of Hoffman His comprehcnsive 

wo1·k, and, espec ially, the litera ry genius become a real challenge. The experts empha

si ze a great complexity of his literature, intcrpretational ambiguity, and the richness 

ot imagination, plots and leads. Th is specific literary "mixture" gave the author a unique 

style reconc il1ng the "commonness" of bourgeoisie with the romantic vision of the 

imagination. The typical story plots include th e motif of madness, the motif of ambi

guity, a charac te r lost among strange happen ings or the presence of the common 

narrator as in "The Tales of Hoffman" libretto 

THE BEST WORK OF OFFENBACH 

"The Tales of Hoffman" is the only opera of Offen bJch, its artistic quality greatly surpas

sing his operettas. The composer wantcd to create a work to ensure his positi on among 

the great opera write rs The authors of libretto werc Michel Carre and Jules BarbiET The 

authors introduced an extremely interesting solution they not only based the idea on the 

numerous stories of Hoffma n, but made thcir author the main ch aracter of the opera 

unil)' ing the individual "stories" in to one w hole Opera Li ng on the parts of Hoffman's work 

they actual ly created three new stories connected by the person of the title cha racter 
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Fernand Khnopff / Sztuka /Ar t / 7 896 

The opera con ta1n s a Prol ogue, th rec acts and an Epilogu e. In ea ch of th e acts 

Ho ffman tell s a story of his own love to three wom en: Olym pia (act I), Antonia 

(a ct li) and Giul etta (act Ili) Thesf' arf sorn what stori es of th poet's three bi t

tcr love di sappoin tm ents In the Epilogu e, the Muse is consol ed that the love r in 

Hoffman had di ed givin g place to the poet Th e three stor ies are opened up for 

vG rious inte rp reta tions. Jacques Offenba ch cornpleted them - although ht' left an 

unfi ni sh ed work - with the best mus ic he had eve r created. lngen uity, mel odi e 

charm, the dramatic nerve and suggestive expression made the work, which the 

composcr never fin1shed and on wl1i ch he worked till the last day of his life, 

always adm1red. 

Waż n i r j s 7 ~ i ródła I Maior resources 

Lucjan Kydryń sk i , „Offenbach", Warszaw,1 1999 

Iwona Puchalska, „Sztuka adaptacji. Literatura roman tyczna w operze d zic wi~tnastnwiecz n ej ", Kraków 2004 

15 



O POW I E ŚCI HOFIM1\ NNA I LES CONTIS D'H OFfMA N 

STRESZCZENIE LIBRETTA 
A SUMMARY OF TH E LIBRETIO 

PROLOG 

W winiarni Lutra, sąsiadującej z teatrem operowym, Muza czeka na swego 

podopiecznego - poetę Hoffmanna. Muza ma jednak groźną rywalkę, a jest nią 

primadonna Stella, gwiazda trwającego właśnie w teatrze przedstawienia Don 

Giovanniego Mozarta. By popchnąć Hoffmanna we właściwym kierunku, Muza 

przyjmuje rysy jego wiernego przyjaciela Nicklausse'a (partia kobieca!). Inny 

adorator Stelli, bogaty radca Lindorf, zdecydowany jest odbić śpiewaczkę zako

chanemu poecie i przekupiwszy jej słuźącego Andresa, przejmuje list (wyzna

czający Hoffmannowi schadzkę po przedstawieniu) oraz klucz do alkowy. W operze 

skończył się właśnie I akt Don Giovanniego i winiarnię wypełnia hałaśliwy tłum 

studentów z jaskółki. Wśród nich jest Hoffmann, a towarzyszy mu Nicklausse. 

Opróźniwszy kilka kufli, przyjaciele źądają od poety piosenki - jej bohaterem 

będzie groteskowy karzeł Kleinzach. W samym środku drugiej zwrotki Hoffmann 

porzuca jednak swego bohatera i poczyna śpiewać o jakiejś niebiańskiej istocie. 

Przywołany do porządku, kończy wizerunek potworka, na widok Lindorfa zaś 

wszczyna z nim słowny pojedynek w sprawach serca, wspominając nagle o trzech 

największych miłościach swego życia. „T rzech ?" pyta zdziwiony N icki a usse, cała 

kompania domaga się zaś dziejów owych szalonych namiętności. Hoffmann zaczyna 

opowiadać: „Pierwsza miała na imię ... " Zabiera tym samym swoich towa1·zyszy 

w intymną I iteracko-teatra Iną podróż. 

AKT I OLIMPIA 

Uczony fizyk Spalanzani kontempluje w zachwycie swą uśpioną „córkę" Olimpię. 

Przygotował dla niej wielki bal, jej sukces pozwoli mu zaś pokryć pół miliona 

dukatów straty poniesionej w wyniku bankructwa bankiera Eliasza. Oby tylko 

niejaki Cop pel i us nie upomniał się o swoją część praw ojcowskich 1 Zaaferowany 

Spalanzani wita swego wiernego studenta, poetę Hoffmanna, którego ogarnęła 
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Ol impw 

Manekin , fotografia współczesna / Manneq11in / The modern photo 

niespodziana namiętność do fizyki„. W istocie jednak, gdy tylko profesor oddalił 

się w towarzystwie Cochenille'a, swego służącego jąkały, Hoffmann odsłania 

przed nami sekret tej naukowej pasji: chodzi, rzecz prosta, o Olimpię. Ironicznie 

uśmiechnięty przyjaciel Hoffmanna, Nicklausse, ukrywa coś na jej temat. Pojawia 

się tajemniczy Coppelius, podający się za „brzyjadziela bana Zbalanzaniego", 

optyka z zawodu. Sprzedaje on Hoffmannowi parę cudownych okularów, które 

objawiają poecie promienną urodę Olimpii. Spotkanie Coppeliusa z „brzyjadzielem 

Zbalanzanim" o mało nie kończy się bijatyką, naukowiec znajduje jednak chytry 

fortel, spłaca bowiem Coppeliusa„. czekiem na bank Eliasza. Nieświadom jego 

nikłej wartości, Coppelius podpisuje rezygnację z praw ojcowskich, sugerując 

na odchodnym drogiemu koledze, by wydał Olimpię za mąż za tego głuptasa 

Hoffmanna„. Tymczasem nadchodzą goście, zaczyna się feta. Wejście Olimpii 

budzi powszechny zachwyt. By lepiej jeszcze zasłużyć na te oklaski, dziewczę 

intonuje wielką arię koloraturową, w której dziwne chwile słabości uchodzą uwagi 
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zebranych. Hoffmann, zbrojny w okulary Coppeliusa, sam ledwo się trzyma na 

nogach z zachwytu. Goście znikają w jadalni, poeta zaś powierza swej bogini 

wszystkie sekrety zakochanego serca, nie podejrzewając nawet. że ten mifosny 

duet to aria solowa ... Olimpia ucieka, przerażona zbytkiem uczuć, w pogoni za 

nią Hoffmann spotyka zaś Nicklausse'a, który ma fatalną wiadomość: powiadają, 

że Olimpia nie żyje, czy też dokładniej, że nigdy nie żyła ... Hoffmann nie słyszy 

jednak, co do niego mówią i pędzi dalej. Na pustej, mrocznej scenie pojawia się 

cień : to Coppelius powracający z banku Eliasza. Jego zemsta będzie straszliwa. 

Na razie jednak salony Spalanzaniego obejmuje we władanie szalony walc, którego 

wiodą razem Olimpia i Hoffmann. Już po chwili poeta nie jest w stanie dotrzymać 

kroku wirującej tancerce i pada wyczerpany na fotel. Spalanzani każe Cochenille'owi 

odprowadzić dziewczynę do jej apartamentów. W chwili gdy Hoffmann odzyskuje 

zmysły, zza sceny dochodzi straszliwy hałas: to mściwy Coppelius roztrzaskał 

na drobne kawałki cudowną Olimpię. Kobiecym ideałem Hoffmanna była mecha

niczna lalka. Goście pękają ze śmiechu. 

AKT li ANTONIA 

Antonia, córka monachijskiego radcy Crespela, gra na klawesynie i śpiewa. Crespela 

martwi fakt, że Antonia nadal kocha przeklętego wierszokletę Hoffmanna. Tym

czasem radca musi wyjść, pozostawiając Antonię pod opieką służącego Frantza, 

głuchego jak pień. Pomimo starań Crespela Hoffmannowi udało się odnależć 

Antonię. Jej stan niepokoi Nicklausse'a: niby to prawda, że w przeciwieństwie do 

Olimpii panna ma duszę, czyż jednak nie mają jej również i skrzypce7 Pozbywszy 

się nieuleczalnego sceptyka, Hoffmann siada do klawesynu, przywołując ukochaną 

jego dźwiękami. Wokalna ekstaza we dwoje budzi u Antonii niepokojące objawy. 

Powraca radca Crespel. Poeta obserwuje z ukrycia burzliwą rozmowę ojca z ponu

rym doktorem Miracle, którego radca oskarża o spowodowanie niegdyś śmierci 

jego żony. Na wieść, że córka odziedziczyła chorobę po matce, doktor proponuje 

ojcu swe usługi. Mimo jego protestów podejmuje badanie na odległość i ustaliwszy 

diagnozę, powierza radcy całą kolekcje flakoników z lekarstwami, za co zostaje 

niezwłocznie wyrzucony za drzwi. Dzięki tej wizycie Hoffmann dowiedział się 
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Antonia 

Fernand Khnopff / Portret { Port rai r / 1902 

o niebezpieczeństwie, jakie zawisło nad jego ukochaną: śpiew grozi jej śmiercią. 

Wyprosiwszy od niej obietnicę milczenia, poeta odchodzi, nie podejrzewając, że 

porzucił ją na łasce doktora Miracle. Ten pojawia się w pokoju tajemniczym sposobem 

- czyżby przeszedł przez ścianę7 - i hipnotyzuje ofiarę. Przywołuje w tym celu 

ducha jej zmarłej Matki, która poczyna śpiewać z córką śmiercionośny duet, podczas 

gdy doktor wydziera swym skrzypcom szalone pasaże. Pijana nadludzką wirtuozerią 

Antonia wspina się za nim w najwyższe rejestry, po czym pada bez życia, ostatnie, 

melodyjne tchnienie powierzając zrozpaczonemu ojcu. Na widok powracaJC!cego 

Hoffmanna, Crespel rzuca się nań wściekle, obarczając go odpowiedzialnością 

za tragedię, gdy zaś Hoffmann wzywa lekarza, pojawia się doktor Miracle. 

AKT Ili GIULIEITA 

Luksusowa gondola płynie Wielkim Kanałem weneckim, niosąc na swym pokładzie 

kurtyzanę Giuliettę i jej towarzystwo. Po dwóch miłosnych tragediach, poeta 
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I 

Gi1il11· 1ta 

Ferdinand Hodl t: r / Portr e t / Por t rai t / 7 894 

Hoffmann pogrążył się w pijaństwie i rozpuście. Ma zazdrosnych rywali, takich 

na przykład jak zrujnowany i porzucony Schlemil. Giulietta odprawia natręta 

pogardliwie, po czym zabiera wszystkich do kasyna. Hoffmann, nadal głuchy na 

dobre rady Nicklausse'a, zapewnia, że nie jest zakochany - któż by się kochał 

w kurtyzanie? Nie docenia potęgi tajemniczego kapitana Dapertutto, protektora 

Giulietty i niezrównanego pogromcy krnąbrnych serc. To dzięki swej władzy nad 

Giuliettą pozbawił Schlemila jego cienia, teraz zaś domaga się od kurtyzany 

- lustrzanego odbicia Hoffmanna. Odkrywszy swą makabryczną kondycję, Schlemil 

rzuca Hoffmannowi wyzwanie przy zielonym stoliku, podczas gdy Giulietta śpiewa. 

Przyłapawszy Hoffmanna i Giuliettę na rozmowie, Schlemil wywołuje skandal, 

wyzywając poetę na pojedynek. Bezbronny Hoffmann chwyta szpadę, którą pod

suwa mu Dapertutto i kładzie trupem rywala, wydzierając mu przy tej okazji 

klucz do buduaru Giulietty. Spieszy tam niezwłocznie. Ulegając m;czneJ manipu

lacji, oddaje zdradziecki ej syrenie p o żądany przez nią skarb, którym zawładnie 
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Dapertutto, podczas gdy znudzona kurtyzana natychmiast go porzuca. 

Tymczasem Nicklausse przynosi fatalną wiadomość: zabójstwo Schlemila 

dotarło do uszu władz, trzeba czym prędzej opuścić miasto. Żandarmeria 

wpada na scenę w poszukiwaniu zabójcy. Nie mogąc znieść pogardliwego 

śmiechu Giulietty, zdruzgotany prowokacją Dapertutta, który podsuwa mu 

puste zwierciadło, Hoffmann rzuca się na kurtyzanę z nożem w ręku, lecz 

śmiertelny cios odbiera jej pokraczny błazen Pitichinaccio. Giulietta pada 

w rozpaczy na jego zwłoki. 

EPILOG 

Powróciliśmy do winiarni Lutra, gdzie Hoffmann skończył właśnie swą trzecią 

i ostatnią opowieść. Widząc w jakiej otchłani pijaństwa i rozpaczy minione godziny 

pogrążyły rywala, radca Lindorf triumfuje: w tym stanie poeta nie zdoła walczyć 

o Stellę, którą oszalała z zachwytu publiczność oklaskuje po przedstawieniu. 

Morał opowieści wyciąga Nicklausse: Olimpia, Antonia i Giulietta to trzy oblicza 

tej samej kobiety, zimnej, wirtuozowskiej i sprzedajnej Stelli. Primadonna pojawia 

się w winiarni w towarzystwie swego służącego Andresa, Hoffmann jej jednak 

nie poznaje; z dwojga złego woli już chyba Kleinzacha! Muza sławi śmierć 

kochanka i narodziny poety. 

PROLOGUE 

In Luthcr 's tavc rn, adJo ining the orwra house, the Muse awa its her protege - the 

poet Hoffmann. Hm 1ever, t he Muse has a strong rival, th e pr ima donna Stella. 

To make Hoffm an n abJure his other love she assumes the guise ot Nicklausse, his 

true fri end Another adm irer of Stel la, rich Council lor Lindorf is determined to repl ace 

the poet at Stella's si de so he bribcs An dres, a servant of Stella, to interce pt a note 

sile ha s writte n to Hoffmann (appointing a meeting with Ho ffmann after th e per

formance). wh ich contains the key to her dr ssing room The firs t Act of Don Gio vanni 

fin ishes at the opera and a crowd of noisy students fili the t<i vern Hoffmann appea rs, 

accompanied by Nicklausse The poet coaxed by the audience of fers to tell th e story 

of past loves Th us he la kes his companions in to an intimate literary-theatrica l travel. 
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ACT I OLYMPIA 

The physicist-inventor Spalanzani adm ires his most rece nt invention, the sleeping 

"daughter" Olympia He has prepared a great bali for her Hoffmann appears, overpo

wered by a sudden passion for physics In act, it is an infa tuation with Olympia 

lronically smiling Nicklausse, Hoffmann's friend, hid es someth ing about her from 

him The myste1·ious Coppel 1us appears. He sclls the poet a pair of magie glasses 

which revea l a radiant beauty of Olympia Meanwhile the bali bcgins The entrance 

of Olympia is gree ted with general admiration. Ho ffmann equipptd with Coppelius's 

glasses marvels at Olympia. Then, a dazzling wal tz, leci by Olympia and Hoffmann, 

begins on Spalanzani's salons The poet, however, can not keep up with the whirling 

dancer and falls down exhausted on a chair. Spalanzani orders Cochenil le to walk 

Olympia back to her apartments. Soon there is a terrible noise heard from that direc

tion: Coppelius broke down beautiful Olympia to pieces. A mechanical doli was an 

i deal of woman for Hoffmann. 

ACT li ANTONIA 

The second love of Hoffmann - a young singer Antonia - is reciprocated. lt is the 

reason of her father's - Councillor's Crespel - despair. He is also worried that the 

effort of singing endangers his daughter life. Under the influence of her father's and 

Hoffmann's hcated instigations Antonia stops singing. Then, mysterious dr Miracle 

appears and animates the spirit of her dead mother. The famous singer convinces 

her daughter of the unconditional faithfulness to superiority of the musical vocation 

She starts to sing a dea thly duet with her daughter. Drunk with the superhuman 

virtuosity of her mother Antonia reac lws th e highest registers and drops down dead 

saving the last breath for her broken-hearted father Seeing Hoffmann Crespel 

attacks him madly ho ld ing him responsibl e for the trag edy, and when Hoffmann 

cal ls fo r a doctor, dr Miracle appears. 

ACT Ili GIULIETIA 

The courtesan Giul ietta with her company sa1I on a gondola the Grand Canal in 

Venice Giulietta is being manipula ted by the evil Dapertutto Giulietta's lovers are 
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his vic t ims Th e last of them, Schlem ihl, lost his shadow, and now Hoffm;rnn is to be 

robbed of his mirror reflection. Under Dapertutto's threats Giulietta agrees to entrap 

Hoffmann. The re is a duel between Hoffmann and Schlemihl, who possessEs the key 

to Giu le tta's bedroom. The poet kills his opponent with a sword given to him by the 

obl ig ing Dapertutto, extorting from the de feated the key to Giull1etta's boudoir. 

He immediately humes there. Under the influence of treach erous man ipulation l1e 

gives the wo man his mirror rdlection, only to be owned by Dapertutto, and then 

he himself is aband on ed by the bored courtesan. Meanwh ile, Nicklausse delivers bad 

news: the murder of Sch lemihl has reached the au tho rities and they must shortly 

leave the city. Gendarmerie enters the stage searching for the kil ler. Not being able 

to stand th e con temptuous laughter of Giulic tta, crushed by the provocati on 

of Dapertutto handing him an empty mirror, Hoffma nn attacks the courtesan with 

a kni fe, but a death-blow goes to her grotesque dwarf Pitich1naccio Giulietta drops 

in despa1 r on his dead body. 

EPILOG UE 

Th e listeners of Hoffmann's tales sit in silence; they share th e atmosphere of sadness 

an d disbelief in happ iness To forgct the pa infu l memories Hoffmann sta1·ts to dr in k, 

fin ally dropping un co nscious. Councillor Lindorf is triumphant - in that state the 

poet wil l not be ab le to contcnd for Stella, now wildly applauded by the aud ience 

afte r her per·formance. Nicklausse reveals the moral of the tale. Olympia, Anton ia 

an d Giulietta are the three faces of the same woman. virtuos and corrupt Stella 

Pr ima donna (Jppea rs 1n th e tave rn accompanied by he1· servan t Andres, Ho ffma nn 

cloes not recognize her though. Th e Mu sc pra1ses the death of the lover and th e birth 

of the poet 

Redakcja - Artur Biel cC'k i, na podstawie „Ty>i ą c i jedna opera" Piotra Kamiński ego 

Ed1ted by Artur BielPcki on the basis of "Tysiąc i Jedna opera· by Piotr Kam1ri>ki 
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OPO WICSC I HOlfMANNA l(S CONTES D'HOfFMA N 

DYREKCJA, KIEROWNICTWO I ZESPOŁY OPERY WROCłAWSKI EJ 

DIRECTION, MANAGEMENT AND STAFF OF THE WROCŁAW OPERA 

Oyrrkrnr nar1elny i art st <'Ln I G1>neral and Art1;tir Dirrrtor 

Last~pca dyrektora I Depl1t Director 

Pełnomocnik rlyrrktora ds. fi nansow rh - Główn K~1~gow 
Financial Dr part mrnt 

Dyrygrnrr J Cond uc ors 

Kierownik mu1yrmy J Mu;rc Orrertor 

Sc,·nograf J Set Oe;rgner 

Prlnomocnrk dyrektora ds. okon . anr;i "ynno~cr pra •m d1 
1ak1esie /. • kiego 1.arząd u - Głó 'In specjali:,13 d, prawn rh 

Associate Cuun;~ I 

Pdnomocnik d rektora ds. inwest c 1nych 
Opera Drrector 's Prox of r vrstml'nt 

Gló n' ;p rj list ds. marketingu I Head of arketing 

Kiero Nnik dLia ł u koorrl nacji prac art st rnq 
Head of Arti tie Oprrat1ons 

Główny spcqal ista ds impresariatu 
lntrrnalio 11 al Arl 1stic !Jork Manager 

Kiero rk dmlu promocji 1 obsłu 1 wrdzów 
Audrencc and Promotion Service 

'ierovm1k dnalu sluzby pracow iC?rj I Personnel Depanment 

1erowni d1.1alu pac i ubezpieucń spolcCtny h I Human Resou rces 

Hzcun1 r rasowy I Press s okcsman 

Inspicjenci I Deputy Stage Managcrs 

Asysten t oyryyent;J I Assrstanl to th<· ronrluctor 

Asystent 1r1y~na I A:,;1:,tant to the Stage D1rector 
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Ew a Michnik 

Janusz Sło r11 o wski 

Ka1 im ierz Zalew>ki 

Ewa Michni k 
TomasL Saeder 
Tadeusz Zathey 

Toma L Saeder 

Małgorz ata Słoniowska 

MarLcn a Mal inowska 

Kazimierz Bud1anowski 

Mard P i ~ ńkowsk i 

Krystyna Preis 

Paweł Maw:c 

Anna Lcniart 

Graiyna Lis-Galasi1i<;ka 

Halina Głodek-Zadka 

Elibida Szczu r ka 

Adani Frontczak 
Jul ian Ży chow 1u 

Ba;,em A ik i 

Hanna Mara z 
Adam FrontC'zak ' 

· współpraca I coopu.J tmn 

DYREKCJA I ZES POl Y , ()IH I Cl ION Al ll Mo\ NAlil r, l N I 

SOLIŚC I Ś PI EWACY I SOLO SINGERS 

Sopran I Sopranos 

Meuosoprany I M 1zo-, oµranos 

Tenory Tenor<; 

Barytony I Barito t·s 

Bas I Basses 

Bas baryton Bass- baritonr 

Ewa CLerinak Aleksandra Kubas 
Evgeniya KuLnetsova I Aleksandra Lemiszk a 
Anna Lichorow icz I AnJstJzja Lipcrt 
Joanna Moskowi cz J Iwona Rut kowska 
Aleksandra Szafir J Ewa Vesin Jo la nta Żmurko 
Barbara Bagi1iska Anna Bernacka 
Doro ta Dutkowska I E l żb i e ta Kaczmarzyk-fanczak 
lryna Zhytynska 
Łuk asz Gaj I Andrzej Kalinin 
Iva n Kit J Edward KulC7yk 
Raf a ł Majzncr Aleksa nder Zurhowicz 
Jarosław Bodakowski I Jarek Ja,kula 
Zygmunt Kryc1ka Maciej Kr1ysLtyniak 
Łukasz Ros iak 
Maciej Galiński I Wiktor Gorelikow I Damian Konieuek 
Piotr Wołosz I Janus1. ZawadLki I Radosław Żukowsk i 
Tomasz Rud nick i 

ARTYŚC I GOŚCINNI I SPECIAL GUESTS 

Sopran I Sopranos 

Tenory I Tenors 

Barytony I Baritone~ 

Basy I Bmes 

Kontratenor I Countertenor 

Pedagodzy wokal111 I Vocal Teac ers 
Korepttytor?y Coarht'; 

' w półpra a / rnoprratron 

Magdalena Barylak I Edyta Kulrtak 
Al eksan dra Kurzak I Maja Słoniowska 
Dorot a Wójcik 
Alexandru Badea I R :i fał Bartm irisk i 
Kr1y)L\Of Bednarek I Steven Harrison 
Karol Kozłowski I John Hort on Murr<iy 
Janusz Rataju ak I Arnold Rutkowski 
Adam Sobierajski I Marek Szymariski 
LesLt k Swid1ińsk i I Paw eł Wunder 
Mario Zhang Adam Zdunikowski 
MariusL Godlewski I Adam Kru;Lewski 
Jerzy Mech li risk i . Ireneusz Miczka 
Maciej Ogórkiew icL Artu r Ruciński 
Rafa ł Songan . Nabil Su liman 
Bogusław Szyn al ki 
And rzej Kl imcza k J Piotr Miciriski 
Jan usz Monarcha I Pi otr Nowack i 
Sebast r<l n Kaniu k 

Ewa Czermak I Jol;rntil Żmurko 
Barbara Jakóbczak-Zathey I Maria Rzemieniecka 
Justyna Skoczek I Oksya Tu tova 
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ORKIESTRA I O lłCHESTRA 

Koncertm1,1r; I Conrert Master 
7-ry koncertm1str ; a 

Ass i:,tan b to the Concert Master 
I >kfl pce I bt 1oli n 

11 skrl pcf· I 2nd iolin 

Altowki I 1olas 

Wiolo r ; ele I Ccl los 

onlrabas I Double Basses 

Fortepian I Klawes n I Oruany I Ct' lesta 

Keyboard lnstrum nts 
neiy I nutcs 

Obojr I Oboeo 

Ro7ek any1ebki I [nglish Hor 
Klarnety I Clannets 

~agoly I Basoons 

Waltorn ie I rrenr h Horn 

r r ąbki I Trumpels 

Pu ; ony I Trombonrs 

Tuba I Tuba 
Prr usja I Pe1cuss1on 

llarfa I Harp 
lnspr ktor orkiestry I Orchestra l n;µ~cto r 
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Stanislaw Cze rmak 
Igor Solonenko 
Toma sz Stocki 

Joann a Bryla I Karolina Cel 
Arka dius; Hylewski I Micha! K rzyżos i a k 
Henryk Kozi ol I Anna Majew ka I Jan SzC?crek 
Barbara Chuśc ie!' I Dagmara Foryś ' 
liona Borek I Kata rzyna Ło;owska 
Justyna Nawrat I Rafa ł Olozewski I Estera Pi (' C' 
Justyna Pi ~ koś I Anna S1uerbińska I And rzej Tom 
Krystyna Śl ~za k' 
Andrzej Jakim owi cz I Marek Ka miński 
Michat Korpak I El.lbieta Si edl ecka 
And rzej Szyk uła I Barbara Ża rejko I Romuald Ża rejko 
Ewa Hofma n' I Daria Uj cj>ka' 
Anna Dynd a I Kry>tyna Marcl1el 
Maciej Miłaszc wi c; f Lidi a M ło d a wska 
Jakub Myś la k I Da riusz Piecha I Agnieszka Szy kuł a 
Robert Stencel ' 
Dariusz KaclOrowski I Wies ław Ka u ma ruyk 
Krzys;to f Kafka I 1reneus7 Szy kuła 
Olesy<J Tutova I Maria R1emi eni eck a 
Justyna Sk oczek 
Barbara Jokóbczak-Za they 
Małg o r;a t <i Dan i elewicz -Bo r1~cka 

Do ro ta lmieniriska I Monika Ledwolorz 
Tadeusz Witek 
Krzysztof Ol('arczyk I Maciej Stras i1iski 
Konrad Woj towicz 
M irosła w Wi acr k 
Mariusz Bałd;g;i I Rafał Dynda I Jadwiga Rymarczuk 
Marcin Wróbel I Przemysław Pobk' 
Dariusz Bator Jó1ef Czichy 
Andrzej Ku prianowi u I Tomasz Wieczorek 
Andrey Kontorin I Jerzy Port; bsk i 
Krzysztof Proski ei1 I Ad am Szybiak 
Sławomir Trojanowski I Sfowomir WagnC'r 
Adam Wolny 
P:iwe ł S pych a ł a I Arkad iusz fab is 
Mi rosław Wcnc 
Ja ce k Ma ko1•" ki I Paw e ł Maliczo wski I Wik tor Rakowski 
Tom as? Hajd ;i ' I Fryderyk Mizersk i' I (i w :gorz Rymarcz uk' 
Grzcgort Pa ' t U>L ka 
Karol P;1p;iła I Ja rosł o w Paszko I Zbigniew Wojciechowski 
B<ir lłom irj Binn e1· Barto>z Dudek" 
Magdak na Ci up ka I Bożena I rend t'Wiu 
Wik tor Rakowski 

• współpraca I t1opcral1t>l1 

CHÓR I CHORUS 

PO. K1erown· a choru 
Act1ny Choru~ M ste r 
Soprany Sopranos 

Alty I Allos 

Tenory I Tenors 

Ba~y I Ba sses 

n pr tor hóru I Choru'> ł >pertor 

BALET J BALLET 

K i erown 1 ~ balttu I Ball(·t Master 
Pedagog baletu Teacher 
Akompania lor bale tu I Coach 
1 Tancerka I ł st dancer 
1 Tan cer / I 1 >t Da cer 
)al i ści I Solo1s ts 

Koryfe je I Coryphees 

• "'Półpraca I cooprr J11on 

OYREKCJA I ZESPOl Y I DIRlCllON M ll MM. •\Gl Mf I 

Zygmunt Magiera 

Alicja Grabowy f Ewa Jaskuła 
Agnieszka Jó;dczyk I Mar ia Kamycze k 
K<i tar; yna Ko; dro w, ka- Kordypk 
Ki nga Krzywda I Bea ta M a rc i ni a k-Ko; ł ow iec k a 

Kinga Mazurkiewicz-Pala I Paulina Pobłocka 
Katarzyna Słow ińska Bron isława Sobierajska 
Katarzyna Szafa rska ! Ma łgo rzata Wa l czyk-Cegi tłkowska 
Beata Wiszn ie wska j Małgo rza ta W g rzyn-Krzyżus i ; 1k 

Urszula Czupryń s k a I Brata Gą s io r 
Jolanta Góreck <i I Joanna Grabowska-Piekarska 
Beata Kar zmarska -Staszak I Mo111 ka Kusz 
Jolanta Michalak-Le 11owska Rys1a rcł a Nawdziun 
Ewa Wadyrisk a -Wąsiki cw i r1 I Anna Wojciccl1 owska 
Iwan Andryn uk f Sławom i r B;ir <1 nowski 
Pio tr Bunzlcr I Ol cksandr Gcrasymyuk 
L e sł a w Kijas f M<i rl·in Klarm an 
Rober t Kopa f tukasz Łuk a s1 ka 
B o lesław S łowińsk i I Wojciech Sta'>ik 
Andrzej Adri anowie; I M ieuys ł~w Ch odaczek 
Marek Ciepły J Andrt·y Ge rasimyu k 
Ar kad iy Ge r;isimyuk I Marcin Grzyw auewski 
M;i rek Klimcza k Ma re k Kło>ow s ki 

Jerzy Szlachc ic 
Katarzyna Słow i ń ska 

Bo.l t·na Kl imu ak 
Ałła Abesacl Le 
Sta nisław Gal 
No;om1 lnoue 
Sergii Oberemok 
Olcb ;ind r Apana enko TomilSL K, u kowski 
Marta Kul ikow'>ka de N;; ł ~ CI. f Piotr Oleksiak 
Pa weł Olek'>i ak I Altks;indra Piotrow>ka 
Anna Szopa I Paul ina WuS 
Daj;J11a Al-M<i kosi I Ka mila Dykta 
Anna Ga ncar; f Anatolij lva nov 
L1 liy;i lv;:i nova I J ;i rosłdw Jó;e fuyk 
Neda Kalember f 7ofia Knt'l ki 
Kon sta nti n Kushchenko I Luka>Z 0/g, 
Adam Pi<tlek I Sylw ia Pio t ro wicz 
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Ze;pcił I Corp> de ballet 

Inspektor baldu I Ballet lns t'ctor 

Aleksandra Fi r t I Paula Krawuyk 
Dominika Królak I Magda lena Lis 
Ma rtyna Musk ała I Monika Wyr~bs k a 
Paweł Oleksiak 

Kl ROWN ICTWO TECHNICZNE I TECH NI CAL CREW 

·1 ('ro •mik terhniClny I Stage Wor·; 

Kierownik 1cspołu pracowni dekoracji i kostiumów 
Dernrations and Costunies Atel1~r 

Kiero nik maga1 nu osllu ów 1 gard<'rob1a11y h 
Storagc (Costumrs) and Dres inq Room 

Kirrownr · sckcjr o~ ictle111a ;ceny I Slage L1ghting 

rcro nik se q1 ahrs tyl'lnf'i I Acoustir> 

Asy tent ;cenografa ds. tcchniunyth 
fechnical Ass1stanl to Se t Designer 

Kierownik pracow 1 malar ki J I See ie Painting 

Kierownik racow i krawieckie) męskr ej 

Men's Co>lumrs /\tclicr 

K 1erowni~ pracowni •ra 1eckiej damskiej 
omen's Co'>l u111Ps ielie1 

Kiera ·Vnt 

1gs and 
racm nr pen karsk1q 1 rha raktcry1a10 kieJ 
akcup Atelier 

Brygadirsta pracowni 1nodystycmrj I Milliner Atelier 

Bryqadzista pracowni szewskiej I Shoes Atel1t•r 

Zd1 ~ria I Photo> 
Projek i oprarowanie grafrrz ir I Graph1c De'iign 
Pr1ygotowa11 ie i rlru k I Drsk Top Publi;hing 
Wyda wca Pullli>hed by 

Na kładem Op~ry Wrocławskiej 
Opem Wrortaw>ka 
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Hl'nryk Lidtke 

Lbignil'w Fran cuL 

Krys tyna Baros 

Andriej Matu;zak 

JcrLy Gałek 

Jan Romanowski 

El21Jieta Kocowska 

Waldemar Krawczyk 

Zofia Dudek 

Grażyna Matu;1ak 

Maria Gr ze:,iak 

Bngusla w Nowicki 

M<irek Grotowski 
Ang<'lib Si won 
PUH SEM ATA Sp. z o.o. 
Opera Wroc ła w sk a 200 9 

· ws.pótprilta I l uu1H:r..Jt 1n11 

PONSORZY --. PO I. '>0R ' 

~'-)1' TA UR O N 
POLSKA ENERGIA 

trade trans 

TAURON POLSKA ENERGIA 
OFICJALNY PARTNER SEZONU OPERY WROCŁAWSKIEJ 
IAl l RO~ POI\ \ INlRGIA AN Ofl lCIAI PATRO Ol WROl'tA '.' OPIRA SCA'-ON 

MfllNAf I ' Ru:, \Gł 

Mini t two 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Q 
Qubus 1101l'I 

**** WRO<l" 

I I DC 1 1 • 

Scandic 
WROCŁAW 

PAA INI R RlKlJIMY / 1 \\'NUR/NU I AIRON Ol Olll!JOOR All\(RI '>'Il> 

Oeuroawk 
THE GREAT OUTDOORS. 

l'AI RONI Ml lJIAI I I.'"'> fi· Ili•\ PAIROI<'> 

n'I RAC>IO 
m wROC:k.AW 

ams :e> 

lt. kultmaonline.11 

37 



;t'ttł.6ltł. $łHJ">';z"ntł. 
:z Hl il" id J" k"6ii.ł ... 

DWIJTYGODNIK 

ruc mu1u(znu 



~ Tysiąc 
i jedna 

Opera 
Piotr Kamiński 

a jwic,: kszy na świe cie 

„niezbędnik" opero w y 
J31bl 1a opery (wg L e Point) 

•ponad cztery wicki oper y 
• 1 OOO op er, 230 kom p oz :' t ro w 

• 2 tomy, ponad 2000 stron 
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Grupa TAURON jest liderem sprzedaży 

energii elektrycznej w Polsce i drugim pod 
względem wielkości jej producentem. Firmy 
holdingu wspierają polską kulturę i twórców. 
Wśród wielu naszych partnerów są Opera 
Wrocławska i Akademia Sztuk Pięknych 
w Katowicach . W 2009 roku sponsorowaliśmy 
m.in. awangardowy festiwal Tauron Nowa 
Muzyka oraz Międzynarodowy Festiwal 
Pianistyczny Królewskiego Miasta Krakowa . 

~~ 
!"' TAURON 

POLSKA ENERGIA 

www.tauron-pe.pl 




