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Cselekmény
Előjáték
Hoffmann, a sokoldalú művész – író, költő, zenész – az operacsillag Stelláért rajong. Stella
éppen Mozart Don Giovannijában lép fel, Hoffmann pedig a szünetben otthagyja az előadást,
és szerelemi civódásuk miatt leissza magát. A Múzsa elérkezettnek látja a pillanatot, hogy
megszabaduljon riválisától, Stellától, aki csáberejével elvonja Hoffmannt tőle, vagyis az alkotástól. A cél érdekében felveszi Hoffmann régi barátjának, Nicklausse-nak a képmását.
Stella békítő levelet küld Hoffmann-nak, benne az öltözője kulcsával és egy üzenettel: várja
az előadás után. Lindorf, a gazdag és befolyásos tanácsos, magának akarja Stellát, ezért
megszerzi a levelet. Terve szerint, ha a nő részegen találja Hoffmannt az előadás után, végleg kiábrándul belőle. Hoffmann barátai a költő után mennek, hogy megkeressék. Luther, a
pultos, jelzi, hogy a szomszédban folytatódik az előadás, de ők, ahelyett, hogy visszamennének, inkább iszogatni kezdenek. Megkérik Hoffmannt, hogy szórakoztassa őket, aki elő
is adja három szerelmének történetét, amelyekben egy Lindorfra emlékeztető alak mindig
keresztbe tett a boldogságának.
Olympia
Hoffmann első szerelme Olympia – egy tudós feltaláló, Spalanzani automatája, akinek
csodájára járnak az emberek. A tökéletes kinézetű és viselkedésű bábu elbűvölő szemeit Coppélius, egy másik feltaláló készítette. Ő Hoffmann-nak is elad egy szemüveget,
amitől a költő teljesen elveszti a valóságérzékét. Spalanzani és Coppélius vitatkoznak a
bábu tulajdonjogán – és a belőle származó bevételen. Spalanzani nagyobb összeget ígér
Coppéliusnak, ha átengedi neki a bábu jogait, Coppélius pedig azt tanácsolja neki, hogy
adja hozzá Olympiát a „bolond” Hoffmannhoz, aki még nem vette észre, hogy egy automatába szerelmes. Megérkeznek a vendégek a bemutatóra, ahol Olympia táncol és énekel. Hoffmann keringőzik vele, Olympia „túlhevül”, a férfi elesik, és eltörik a szemüvege.
Coppélius, aki nem jutott hozzá a beígért pénzhez, bosszúból szétveri a bábut. Most már
Hoffmann is rájön, hogy Olympia egy automata volt. Egyszerre veszti el szerelmét és lesz
nevetség tárgya.
Antonia
Antonia egy tehetséges fiatal lány, akinek minden vágya, hogy énekesnő legyen. Apja,
Crespel szigorúan eltiltja az énekléstől és szerelmétől, Hoffmanntól is, akivel együtt

Jónás Réka Piroska, Nyári Zoltán és az Opera Énekkara
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szoktak zenélni. Antonia anyja ugyanis az éneklésbe halt bele: hangja túlizzította szervezetét. A lánya tőle örökölte tehetségét és betegségét. Miracle doktor megérkezik Crespelhez,
és az apa akarata ellenére megvizsgálja Antoniát. Hoffmann kihallgatja a beszélgetésüket,
így értesül Antonia betegségéről. Megígérteti a lánnyal, hogy lemond a karrierjéről, és soha
többet nem énekel. Antonia kész lenne erre, és arra is, hogy Hoffmann felesége legyen, de
Miracle megidézi a lány halott anyját, aki arra biztatja, hogy ne hagyja veszni tehetségét.
Antonia egy utolsó dalt énekel, és meghal Hoffmann karjaiban.
Giulietta
Hoffmann látszólag kiábrándult a romantikus szerelemből. Egy prostituált, Giulietta bűvkörébe kerül, aki Schlemil irányítása alatt szórakoztatja a férfiakat. Dapertutto – egy ördögi
figura, az emberek lelkét akarja megszerezni – Giulietta segítségével már elnyerte Schlemil
árnyékát, most Hoffmann tükörképére pályázik. Giulietta elhiteti Hoffmann-nal, hogy beleszeretett, ezzel egy pillanat alatt megnyeri magának. Figyelmezteti, hogy Schlemil meg
fogja ölni a költőt, ha tudomást szerez a viszonyukról, és arra biztatja, hogy meneküljön, de
a tükörképét hagyja itt neki egy tükörbe zárva, amíg Giulietta nem megy utána. Hoffmann
beleegyezik, viszont Nicklausse javaslatát, hogy szökjenek meg, amíg lehet, elutasítja. Meg
akarja szerezni Schlemiltől a kulcsot, ami Giulietta szobáját nyitja, hogy a nőt is magával
vihesse. Schlemil rátámad, Hoffmann pedig egy Dapertuttótól kapott fegyverrel megöli.
A kulccsal rohan Giulietta szobája felé, de azt már üresen találja: a nő mindenkit kijátszva
Pittichinaccióval, Schlemil szolgájával szökik meg.
Utójáték
Hoffmann három története véget ért, és közben vége a színházban az opera-előadásnak is. Nicklausse és a többiek megértik, hogy a három nő valójában Stella három alakja.
A Múzsa ünnepel: a szerelemről lemondva újjászületett a költő, Stella pedig a részeg
Hoffmann helyett, Lindorffal távozik.
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A lélek újra és újra megszületik
Interjú Kesselyák Gergely karmesterrel

De ez esetben teljes egészében magyar nyelvű előadást javasolnék létrehozni. Mivel azonban franciául énekelnek nálunk, meghagytuk a francia recitativókat. Ezeket viszont nem
Offenbach írta, és nincsenek is az ő zenei színvonalán, ezért célunk volt, hogy amennyire az
információszükség engedi, lerövidítsük a zenedrámai tömörség érdekében.

Offenbach befejezetlenül hagyta a Hoffmann meséit, amit többen kiegészítettek, így számos változat keletkezett belőle. Hogyan állt össze az a verzió,

A Hoffmann meséi előadói hagyományának abban az értelemben is több

amelyik most az Erkel Színház színpadán szólal meg?

változata van, hogy a női és férfi főszerepeket egy-egy vagy több éne-

Hatalmas mennyiségű anyag maradt ránk Offenbachtól. Ebből világos, hogy maga a zene

kes énekli.

szerző sem hozta meg a döntést, hogy a „Hoffmann-ősködből” mely részeket fogja fel-

Mindkét változat lehet izgalmas, és szerintem mindegyik verzió elvezethet akár ugyan-

használni a végleges verzióhoz. Az 1881-es párizsi ősbemutatón Ernest Guiraud (aki Bizet

ahhoz az értelmezéshez is. Hoffmann minden történetében önmaga, aki újabb és újabb

Carmenjének recitativós változatát is készítette) által befejezett verzió szólalt meg. Később

problémákkal, helyzetekkel találkozik, melyekben bizonyos archetípusok, például a sátáni

több hullámban kerültek elő a kiegészítéseket tartalmazó Hoffmann-kéziratok, mintegy két

archetípus ismétlődik Lindorf és alakváltozatainak megjelenésével. A műben akár négy

és fél operányi anyag, ami később számos kiadást eredményezett.

különböző énekes játssza, akár egy, mindenképp összetartja a figurákat a visszatérő zenei

A legutóbbi, 2006-os összkiadásban, mely egyébként kitűnő kutatási anyagnak bizonyult,

elem. A nők esetében is ugyanez a helyzet. Ezzel olyan lehetőséget hagyott ránk Offenbach,

számos rész hangszerelése jóval szegényesebb, mint azt megszoktuk. Ezért az 1907-es,

ami számos érvényes és érdekes megoldást enged meg az operaházak számára. Mi ebből

német, leginkább elterjedt kiadást vettük alapul, melyet én a legsikerültebben hangszerelt

kettőt meg is valósítunk: az egyik szereposztásban Kolonits Klára, másikban négy énekes

változatnak találok. Székely Kriszta rendezővel, illetve Szabó-Székely Ármin dramaturggal

alakítja Stellát, Olympiát, Antoniát és Giuliettát. A sátáni figurát Kálmán Péter énekli mind-

elkészítettük a saját változatunkat. Ez összhangban áll Fodor Géza állásfoglalásával, aki a

két szereposztásban.

Hoffmannról szóló értekezésében arra jut, hogy egy magára valamit adó operaház megcsi-

Bár Offenbachnál nyilván nincs szó konkrétan a reinkarnációról, nekem erről a szerepsok-

nálja a maga verzióját.

szorozódásról mindig Szepes Mária Vörös oroszlán című regénye jut eszembe, melyben a
lélek újra és újra megszületik, és ugyanazoknak a lelkeknek más és más reinkarnációival

A jelenlegi verzió miben különbözik az alapul vett 1907-estől?

találkozik. Ez az olvasat nagyon izgat, de ezt is meg lehet jeleníteni egy és négy énekessel

Más a felvonások sorrendje: mi az Olympia–Antonia–Giulietta-sorrend mellett döntöttünk.

egyaránt.

Szerintem ez volt Offenbach szándéka is. Az általában kihagyott Múzsadalt visszaillesztettük az opera elejére. Ebből kiderül, hogy a Múzsa önmaga számára akarja megszerezni

Szokták mondani, hogy az offenbachi életműben különleges helyet foglal el

Hoffmannt, ezért öltözik át Nicklausse-nak. Mindez jelentéssel tölti meg a nadrágszerep

a sok operett után a Hoffmann meséi mint egyetlen komoly opera.

kiüresedett operai konvencióját, és a megszokotthoz képest egy erős, újszerű, értelmes

Offenbach operettjei is klasszikus zenei értékeket mutatnak fel, tulajdonképp vígoperák

szálra fűzi fel a darabot. Ez megerősíti azt a dramaturgiai tényt, hogy a címszereplő a

prózával. Én nem különíteném el élesen a két műfajt. A Hoffmann hangzásvilágában, édes-

szerelmi dalt a három nő után a Múzsának énekli az opera végén. Az 1907-es verzió tartal-

kés zeneiségében is sokszor fellelhető operettes hangzás, de ez sosem banális, mert a

mazza a közönség által nagyon kedvelt három részletet, a Barkarolát, a Gyémántáriát és a

zeneszerző mindig nagyon elegánsan használja a zenei eszközöket, ami értékessé teszi a

szeptettet, melyek eredetileg más Offenbach-művekből kerültek a darabba.

darabot. Ha az operettjeihez valaki recitativókat írna a prózák helyére, akár azok is elmennének operának. Offenbach könnyedebb műveinek hasonló a zenei nyelve, szinte közelebb

Létezik prózát és recitativót tartalmazó változat is. Ti miért a recitativós

állnak a Hoffmann meséihez, mint Donizettinél a Lammermoori Lucia és a Szerelmi bájital

mellett döntöttetek?

vagy Verdinél a Falstaff és az Aida. Akár komikus, akár drámai a darab, ugyanazokat a

Szimpatikus megoldás volna számomra a ma egyébként különösen divatos prózai verzió.

ritmusokat és zenei toposzokat használja a zeneszerző, csak éppen a hangszerelésben
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vagy a hangnemhasználatban alkalmaz olyan megoldást, amellyel komolyba vagy épp ko-

Egy nőforma lényt szorongattak: a professzor a hóna alatt, az olasz Spalanzani a lábánál, és

mikusba tudja fordítani az adott pillanatot. Verdi, Shakespeare és a többi zseni ehhez értett

ide-oda rángatták, mindketten tomboló dühvel bizonygatván a jussukat. Halálra váltan hő-

igazán: oldott stílusban képesek komoly dolgokról beszélni. Így tesz Offenbach is elképesz-

költ vissza Nathanael, amikor a nőforma lényben Olimpiára ismert; vad elszántság lobbant

tő dallaminvencióval és kifejező erővel.

a szívében, s már-már nekirontott a két dühöngőnek, hogy kiszabadítsa a kedvesét, ám
Coppola hirtelen fordult egyet, roppant erővel kitépte a professzor kezéből a nőalakot, és
rémisztő csapást mért vele Spalanzanira, úgyhogy ez megtántorodott, és hanyatt zuhant az
üvegedényekkel, retortákkal, palackokkal, kémcsövekkel teli asztalra; nagy csörömpöléssel

Részletek E. T. A. Hoffmann
novelláiból

ezernyi apró szilánkra tört minden. Coppola a vállára kapta a nőalakot, és hátborzongató
vihogással kicsörtetett vele. Lefelé futtában fahangúan kopogott-zörömbölt végig a lépcső fokain Olimpia esetlenül fityegő két lába… Nathanael moccanni sem bírt… Nagyon is
jól látta, hogy Olimpia holtsápadt viaszképe közepén szem helyett két fekete lyuk tátong:
Olimpia élettelen báb volt.

A homokember

Barna Imre fordítása

[…]
A vendégsereg népes volt és tündöklő. Olimpia igen gazdag és ízléses öltözékben jelent

Krespel tanácsos

meg. Finom arca, pompás termete mindenkit lenyűgözött. Hátának kissé furcsa hajlásáról, derekának darázsvékonyságáról mintha a túl szoros fűző tehetett volna. Járásában és

„Lehet, hogy az éneklés túl korai megerőltetései tették, vagy a természet számlájára írandó,

testtartásában volt valami szaggatottság és merevség, ami némelyekben visszatetszést

elég az, hogy Antonie szervi mellkasi betegségben szenved, ám pontosan ez a hiba adja

keltett, de ezt meg a társasági kényszer rovására írták.

hangjának csodálatos erejét, valamint ha szabad így mondanom, nem csupán különös, de

Megkezdődött a koncert. Olimpia zongorán játszott, méghozzá remekül, s már-már met-

az emberi szférán túlcsendülő zengzetét. Persze korai halála is ebből fakadhat majd, mert

szően tiszta üveghangon előadott egy bravúráriát. […] A mesterkélt futamokat a szerelem-

ha továbbra is énekel, legföljebb hat hónapot adok neki.”

től átszellemült lélek mennyei ujjongásának vélte Nathanael, s amikor végül a kádenciát

[…]

befejező, hosszan kitartott trilla hangjai belehasítottak a terem csendjébe, úgy érezte,
mintha izzó karok ölelnék át hirtelen, és nem tudván tovább türtőztetni magát, hangosan

Tandori Dezső fordítása

felkiáltott:
– Olimpia!
Minden szem reá szegeződött, volt, aki nevetett.

Az elveszett tükörkép

A templomi orgonista azonban az addiginál is komorabb képet vágott, s csak annyit dün�nyögött:

– Mondd csak, Spikher – mondta ekkor Friedrich –, van fogalmad róla, hogy milyen vesze-

– Nono!

delmes ismeretségbe keveredtél? De talán te is észrevetted már, vagy nem? Hogy Giulietta
egyike a legravaszabb kurtizánoknak, akiket a föld valaha is a hátán hordott. Ráadásul

[…]

mindenféle rejtélyes, furcsa históriát hallani róla, s ezek a históriák igen különös fénybe
vonják a szép Giuliettát. Azt, hogy ha akar, ellenállhatatlan erővel hat a férfiakra, és leold-
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hatatlan kötelékekkel fonja körül őket, pontosan látom rajtad, hisz teljesen megváltoztál,
mindenestől a csábító Giulietta hatalmába kerültél, eszedbe se jut már a te kedves és jóravaló feleséged. – Erasmus a tenyerébe temette arcát, hangosan felzokogott, felesége nevét
sóhajtozta. Friedrich észrevette, milyen kemény lelki tusa vette itt kezdetét. – Spikher –
folytatta –, utazzunk el gyorsan.
[…]
Épp ott álltak a kis szoba falán elhelyezett szép, széles tükör előtt. A tükör mellett, kétfelől
egy-egy gyertya égett. Giulietta most még szorosabban, még forróbban ölelte magához
Erasmust, miközben ezt suttogta halkan:
– Hőn szeretett szerelmem, hagyd itt nekem a tükörképedet! Hadd legyen az enyém, hadd
maradjon velem örökkön örökké!
– Giulietta – hökkent meg Erasmus –, hogy érted ezt? … A tükörképemet? – Közben a tükörbe nézett, s ott látta magát Giuliettával, édes, szerelmes ölelésben összefonódva. – Mondd,
hogyan tarthatnád meg a tükörképemet – folytatta –, hiszen az velem tart mindenüvé; bárhol járok, ha tiszta víztükörbe, ha bármilyen fényes felületre pillantok, mindig elébem ötlik.
[…]
Amint ezt kimondta, Giulietta tüzes csókot égetett az ajkára, aztán elengedte őt, és karját
vágyakozón a tükör felé nyújtotta. Erasmus látta, amint a tükörképe – az ő mozdulataitól
függetlenül – kilép a tükörből, Giulietta karjaiba siklik, majd valami furcsa illatfelhőben a
lánnyal együtt semmivé foszlik…
[…]
Halasi Zoltán fordítása
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Kálmán Péter, Kolonits Klára és Németh Judit
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Kocsis Katalin:

A horror klasszikusai – A doppelgänger-motívum Hoffmann,
Poe és Stevenson műveiben
Részlet
A doppelgänger-motívum jelentését nehéz egyetlen magyar kifejezéssel visszaadni, mivel
sokféle megjelenési formája létezik. Ezeket két csoportba osztottam: az elsőben a kettősség megkettőzöttség formájában jelenik meg. Ide sorolom az énhasadás, a tudathasadás,
az identitáskrízis formáit, mikor én-párok jelennek meg a szövegben. […] Ez általában
a szereplő betegségének következménye, ami lehet pszichopatologikus eset, skizofrénia
vagy más jellegű elmezavar, vagy csupán a fantázia játéka. […] A második csoportot azok
a megjelenési formák adják, mikor a szereplőknek hasonmásai jelennek meg a szövegben.
Itt nem egy szereplő osztódik, hanem két (vagy több) szereplő kapcsolódik össze azonos
vagy hasonló, külső és/vagy belső tulajdonságaik alapján. […]
Freud több szereplőt is azonosít egymással. Az apa alakja és Coppelius szerinte az apafigurának a jó, illetve a rossz oldalát személyesíti meg, azaz a két figura az „ellentéteire
hasadt apa-imágó” megjelenítője a szövegben. A másik apa-imagót megjelenítő páros a
professzor és Coppola, náluk a professzor az apa jó oldalát, az optikus pedig a rosszat
formálja meg. Apa-voltukat alátámasztja az is, hogy ketten készítették el az automatát, ők
Olimpia „apái”. Coppelius és Coppola is azonosítható egymással. Ezt a kapcsolatot alátámasztja a nevük hasonlósága is, valamint az, hogy maga Nathanael is azonosítja őket. […]
Freud még azt is fölveti, hogy Olimpia Nathanael kora gyermekkori énjének megtestesülése,
az apjával szembeni feminin beállítottságának materializációja. Olimpia egy „Nathanielről
leválasztott tünetegyüttes”.
Ezek után Freud definiálja a doppelgänger fogalmát: a kísérteties motívumai szerinte „mind
a hasonmás-jelenséghez (Doppelgänger) kapcsolódnak, tehát olyan személyek megjelenéséhez, akiket hasonlóságuk miatt azonosnak kell, hogy tartsunk. Hoffmannál ez a viszony
tovább erősödik a lelki folyamatok egyik személyről a másikra történő átvitele által (ezt
telepátiának nevezzük). Ilyenkor az egyik személy birtokában van a másik tudásának, érzéseinek és átélésének, azonosul a másik személlyel, olyannyira, hogy bizonytalanná válik,
hogy melyik az ő igazi énje, én-kettőzés, én-hasadás és éncsere, és végül ugyanazon helyzetek állandó visszatérésére történik, bizonyos arcvonások, jellemvonások, sorsok, bűncselekmények, nevek ismétlődnek az egymást követő generációk során.”1

1 Kocsis Katalin: A horror klasszikusai: A doppelgänger-motívum Hoffmann, Poe és Stevenson műveiben.
Iskolakultúra (2006), 16(9), 122-130. http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/20504
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Synopsis
Prologue
The versatile artist Hoffmann – a writer, poet and musician – is obsessed with his passion for the opera star Stella, who is just now appearing in Mozart’s Don Giovanni. At the
interval, however, a lovers’ quarrel between the two prompts him to leave the performance in order to go drink himself blind. The Muse sees this as an opportune moment
to rid herself of her rival, as Stella has been using her power of attraction to entice
Hoffmann away from her – meaning away from his own creative endeavours. In order
to achieve her aim, she takes on the guise of Hoffmann’s old friend Nicklausse. Stella
sends a placating letter to Hoffmann: the envelope contains the key to her dressing
room and the message that she will be waiting for him after the show. The wealthy and
influential counsellor Lindorf, who wants Stella for himself, intercepts the letter with the
plan of letting Stella find Hoffmann drunk later on and then abandon him permanently
in disgust. Hoffmann’s friends come after the poet to find him. Luther, the barman, announces that the performance is about to continue next door, but instead of returning
to watch, they start to drink. Asked to entertain them, Hoffmann relates the story of
his three loves, in which a figure reminiscent of Lindorf is always present to thwart his
happiness.
Olympia
Hoffmann’s first love is Olympia – an automaton invented by the scientist Spalanzani
and a marvel to behold for the curious visitors drawn to see it. The eyes of this doll exhibiting a perfect appearance and perfect behaviour were the work of another inventor:
Coppélius. He also sells Hoffmann a pair of spectacles that completely deprive the poet
of his sense of reality. Spalanzani and Coppélius argue over ownership of the doll – and
the revenue that it generates. Spalanzani promises Coppélius a greater sum if he surrenders the rights to the doll. Coppélius, for his part, advises him to have Olympia wed
Hoffmann, who has not yet noticed that it is an automaton he is in love with. The guests
arrive for the demonstration and watch Olympia dance and sing. Hoffmann waltzes with
her, but when Olympia “overheats”, he falls to the ground and breaks his spectacles.
Returning for vengeance after finding out that the promised money did not actually exist,
Coppélius smashes the doll into bits. Now Hoffmann too realizes that Olympia was a
machine: he has simultaneously lost his love and become an object of ridicule.
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Antonia
Antonia is a talented young girl whose greatest desire is to become a singer. However,
her father, Crespel, forbids her to sing, as well as to see her beloved Hoffmann. The
reason for the former objection is because Antonia’s mother died from singing when her
own voice overloaded her system – and she has passed on both her talent and her illness
to her daughter. Doctor Miracle arrives and, against Crespel’s will, examines Antonia.
Listening in on their conversation, Hoffmann learns about Antonia’s ailment. He makes
the girl promise to give up her career and never sing again. Although Antonia is willing to
both comply with this request and to marry Hoffmann, Miracle summons the girl’s dead
mother to discourage her from letting her talent go to waste. Antonia sings a final song
and dies in Hoffmann’s arms.
Giulietta
Seemingly disillusioned with romantic love, Hoffmann falls under the spell of the pro
stitute Giulietta, who entertains men under the direction of Schlemil. Dapertutto – a
diabolical figure intent on acquiring people’s souls – has (with Giulietta’s help) already
obtained Schlemil’s shadow and is now angling for Hoffmann’s reflection. Giuletta tricks
Hoffmann into believing that she is in love with him, which instantly wins him over to her.
Warning the poet that Schlemil will kill him if he finds out about their relationship, she
urges him to flee, but to first leave his reflection locked in a mirror until Giuletta comes
after him. Hoffmann consents, rejecting Nicklausse’s suggestion that they escape while
they still can. He attempts to obtain from Schlemil the key to Giulietta’s room so that
he can take her with him. Schlemil attacks him, but Hoffmann slays him with a weapon
provided to him by Dapertutto. Taking the key, he then rushes to Giulietta, only to find it
empty: the prostitute has played everyone for a fool and run off with Schlemil’s servant
Pittichinaccio.
Epilogue
As Hoffmann’s three stories come to an end, so does the opera performance in the
theatre. Nicklausse and the others understand that the three women are actually three
aspects of Stella. The Muse exults: the poet has been reborn by renouncing love, and
Stella departs – instead of with the drunken Hoffmann – with Lindorf.
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The spirit is reborn again
and again
Interview with conductor Gergely Kesselyák

There are also versions that contain prose and recitativos. Why did you
choose the recitativo version?
I also considered the prosaic version, which is quite popular today, to be a good solution.
However, in that case I would recommend that the entire performance be in Hungarian.
Since our performers will be singing in French, we kept the French recitativo parts,
though they were not written by Offenbach and are of inferior quality. We therefore tried

Offenbach left his work The Tales of Hoffmann unfinished, leaving many

to shorten them as much as possible to keep only the necessary information, to make

others to add their own versions and leading to the creation of numerous

the musical drama more compact.

versions. How did the version being performed at Erkel Theatre come to be?
Offenbach left us with an enormous amount of material, which makes it clear that the

There are even a number of different approaches in the tradition of hav-

composer himself did not decide which parts of the “Hoffmann fog” he wanted to use for

ing one or more singers sing the male and female main roles in The Tales

his final version. The first performance of the opera was held in 1881 in Paris and fea-

of Hoffmann.

tured the version completed by Ernest Guiraud (who also wrote the recitativo version of

Both solutions can be exciting, and I think all versions can help us arrive at the same

Bizet’s Carmen). Hoffmann manuscripts containing a number of additions were released

interpretation. Hoffmann is himself in each of the stories, and he faces ever changing

at different times in history, totalling approximately two and a half separate operas,

problems and situations in each, repeating certain archetypes, such as the satanical

which led to the creation of a number of versions.

archetype in the appearance of Lindorf and his various incarnations. Whether the role

The instrumentation to a number of parts in the last, comprehensive publication in

is sung by one or by four different singers, the figures are connected by the recurring

2006, which is also considered an excellent research basis, is much more sparse than

musical element. The same applies to the women. In this manner Offenbach left us with

what we are used to. We therefore chose the most popular German version from 1907,

possibilities for a number of valid and interesting solutions for opera houses. Of these,

which I consider to have the best instrumentation. With the help of director Kriszta

we implemented two: in one casting, Klára Kolonits, and in another, four different sing-

Székely and dramaturg Ármin Szabó-Székely, we prepared our own version, which is in

ers play Stella, Olympia, Antonia, and Giulietta. The satanic figure is portrayed by Péter

line with Géza Fodor’s position in his thesis on Hoffmann, in which he concludes that any

Kálmán in both castings.

opera house worthy of the name has created its own version of the opera.

Although Offenbach naturally does not specifically talk of reincarnation, I am always
reminded of Mária Szepes’s novel The Red Lion, where the spirit is constantly reborn and

How does the current version differ from the 1907 version used as the basis?

it keeps meeting different incarnations of the same spirits. I am piqued by this interpre-

The order of the acts is different: we opted for the Olympia–Antonia–Giulietta order.

tation, and even it can be depicted using one or four singers.

I believe that was Offenbach’s intention. The Song of the Muse is generally left out, but
we put it back at the beginning of the opera. It reveals the fact that the Muse wants to

It is often said that after a series of operettas, The Tales of Hoffmann, as

get Hoffmann for herself, which is why she dresses up as Nicklausse. This gives mean-

Offenbach’s only serious opera, occupies a unique spot in the composer's

ing to the opera convention of the now meaningless breeches role, and gives the piece

oeuvre.

a stronger, novel, and greater depth. It also affirms the dramaturgical fact that in the

The music of Offenbach’s operettas are also classical in nature; they are actually comic

end, after the three women in the opera, the titular character sings the love song to the

operas with prose. I would not draw a sharp line between the two. The sounds and sweet

Muse. The 1907 version contains three excerpts cherished by audiences: the Barcarolle,

musicality of Hoffmann is often reminiscent of operettas, but it is never banal because

the Chanson du Diamant, and the septet, which were originally included in the piece from

the composer always uses the musical tools in an elegant manner, adding value to the

other Offenbach works.

piece. If someone were to write recitativos for his operettas, they too would qualify
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as operas. The musical language of Offenbach’s lighter works is also similar, they are

[…]

seemingly closer to The Tales of Hoffmann than Donizetti’s Lucia di Lammermoor is to
L’elisir d’amore or Verdi’s Falstaff is to his Aida. Whether the piece is comical or dramatic,

The professor was holding a female figure fast by the shoulders, the Italian Coppola

the composer uses the same rhythms and musical topoi; the only difference is that he

grasped it by the feet, and there they were tugging and pulling, this way and that, con-

uses solutions in the instrumentation or the tone that are suitable for making the given

tending for the possession of it with the utmost fury. Nathaniel started back with horror

moment more serious or more comical. That is what geniuses like Verdi, Shakespeare,

when in the figure he recognized Olympia. Boiling with the wildest indignation, he was

and the others knew how to do so perfectly: they are capable of discussing serious top-

about to rescue his beloved from these infuriated men. But at that moment Coppola,

ics in a relaxed style. And that is what Offenbach also does, with exceptionally inventive

whirling round with the strength of a giant, wrenched the figure from the professor’s

melodies and an incredible power of expression.

hand, and then dealt him a tremendous blow with the object itself, which sent him reeling and tumbling backwards over the table, upon which stood vials, retorts, bottles and

Excerpts from
E. T. A. Hoffmann’s short stories

glass cylinders. All these were dashed to a thousand shivers. Now Coppola flung the
figure across his shoulders, and with a frightful burst of shrill laughter dashed down
the stairs, so fast that the feet of the figure, which dangled in the most hideous manner,
rattled with a wooden sound on every step. Nathaniel stood paralyzed; he had seen but
too plainly that Olympia’s waxen, deathly-pale countenance had no eyes, but black holes
instead - she was, indeed, a lifeless doll.

The Sandman
Translation by John Oxenford
[…]
The company was numerous and brilliant. Olympia appeared dressed with great richness and taste. Her beautifully shaped face and her figure roused general admiration.

Councillor Krespel

The somewhat strange arch of her back and the wasp-like thinness of her waist seemed
to be produced by too tight lacing. In her step and deportment there was something

“Whether it arises from a too early taxing of her powers of song, or whether the fault

measured and stiff, which struck many as unpleasant, but it was ascribed to the con-

is Nature’s—enough, Antonia labours under an organic failure in the chest, while it is

straint produced by the company.

from it too that her voice derives its wonderful power and its singular timbre, which I

The concert began. Olympia played the harpsichord with great dexterity, and sang a

might almost say transcend the limits of human capabilities of song. But it bears the

virtuoso piece, with a voice like the sound of a glass bell, clear and almost piercing. [...]

announcement of her early death; for, if she continues to sing, I wouldn’t give her at the

Her accomplished roulades seemed to Nathaniel the exultation of a mind transfigured

most more than six months longer to live.”

by love, and when at last, after the cadence, the long trill sounded shrilly through the

[…]

room, he felt as if clutched by burning arms. He could restrain himself no longer, but with
mingled pain and rapture shouted out,
‘Olympia!’

Translation by J. T. Bealby
The Story of the Lost Reflection

Everyone looked at him, and many laughed.
The organist of the cathedral made a gloomier face than usual, and simply said:

Friedrich said, “Don’t you know, Spikher, that you are moving in a very dangerous circle of

‘Well, well.’

acquaintances? You must realize by now that the beautiful Giuletta is one of the craftiest
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courtesans on earth. There are all sorts of strange stories going around about her, and
they put her in a very peculiar light. I can see from you that she can exercise an irresistible
power over men when she wants to. You have changed completely and are totally under her
spell. You don’t think of your wife and family any more.” Erasmus covered his face with his
hands and sobbed, crying out his wife’s name. Friedrich saw that a difficult internal battle
had begun in Spikher. “Erasmus,” he said, “let us get out of here immediately.”
[…]
They were standing directly in front of the beautiful wide mirror, which was set in the
wall, and on the sides of it tapers were burning brightly. More firmly, more closely, Giuletta pressed Erasmus to her, while she murmured softly in his ear,
“Leave me your reflection, my beloved; it will be mine and will remain with me forever.”
“Giuletta,” cried Erasmus in amazement. “What do you mean? My reflection?” He looked
in the mirror, which showed him himself and Giuletta in sweet, close embrace. “How can
you keep my reflection? It is part of me. It springs out to meet me from every clear body
of water or polished surface.”
[…]
Giuletta’s kisses burned like fire on his mouth as he said this, and then she released him
and stretched out her arms longingly to the mirror. Erasmus saw his image step forward
independent of his movements, glide into Giuletta’s arms, and disappear with her in a
strange vapor.
[…]
Translation by Alexander Ewing

Katalin Kocsis:

The classics of horror: The doppelgänger motif in the works of
Hoffmann, Poe, and Stevenson
Excerpt
It is difficult to use a single term to express the meaning of the doppelgänger motif,
as it manifests in a number of forms. I have classified these into two groups: in the
first, duality appears in its duplicate form. I would include schizophrenia, delusions,
and forms of identity crises among these, when the text contains pairs of self. […]
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This is usually a consequence of the character’s disease, which may be a psychopathological case, schizophrenia, some other type of mental illness, or a flight of fancy. […]
The second group consists of those manifestations where doubles of the characters
appear in the text. In this case, it is not one character that is divided, but two (or more)
who are connected by identical or similar external and/or internal traits. […]
Freud identifies a number of characters with themselves. He feels that the father figure
and Coppelius embody the good and the bad sides, respectively, of the father, meaning the
two figures depict a “father imago split into its polar opposites”. The other pair that depicts
a father imago pair is the Professor and Coppola, where the Professor depicts the good and
the optician the bad side of the father. Their father-like nature is further affirmed by the
fact that they created the automaton together: they are the “fathers” of Olympia.
There is also a parallel between Coppelius and Coppola. The relationship is affirmed by
the similarity of their names and the fact that Nathaniel himself identifies them. […]
Freud even surmises that Olympia is the embodiment of Nathaniel’s early childhood
self, the materialisation of his feminine side countering his father. Olympia is a “host of
symptoms gleaned from Nathaniel”.
Freud then defines the term doppelgänger: the motifs of the uncanny “are all concerned
with the idea of a “double” in every shape and degree, with persons, therefore, who
are to be considered identical by reason of looking alike; Hoffmann accentuates this
relation by transferring mental processes from the one person to the other—what we
should call telepathy—so that the one possesses knowledge, feeling and experience in
common with the other, identifies himself with another person, so that his self becomes
confounded, or the foreign self is substituted for his own—in other words, by doubling,
dividing and interchanging the self. And finally there is the constant recurrence of similar situations, a same face, or character-trait, or twist of fortune, or a same crime, or
even a same name recurring throughout several consecutive generations.” 1

1 Kocsis, K. (2006). The classics of horror: The doppelgänger motif in the works of Hoffmann, Poe, and Stevenson
Iskolakultúra [School Culture], 16(9), 122-130. http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/20504
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