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Oto za chwilę kolejna pozycja przygotowana przez 
Scenę Kameralną Opery Bałtyckdej. Na jej realizację zło

żyło się szereg przyczyn. Wydaje się iż chęć wzbogacenia 
i zróżnicowania wykonywanego dotąd repertuaru, przypo
mnienia publiczności ciekawszych utworów dawnych mist
rzów oraz dążenie do wyzyskania zaJbytkowych wnętrz 

gdańskich budowli uzasadniają w pełni celowość kiierownic
twa teatru, które po Służącej Panią G. B. Pergolesiego 
i Aptelkarzu J. Haydna sięgnęło do Pimpinone Jerzego Fi
lipa Telemaruna. 

Kim był Telemann? Współcześni mu znawcy muzyki 
z,godnie twierdzili nawet, że dorównuje on, jeśl,i nie prze
wyższa talentem Jana Sebastiana Bacha i Jerzego Frydery
ka Haendla. Dlatego za życia był szeroko znainy i uznawa
ny, a utwor y jego regularnie gościły na scenach różnych 

teatrów i sal koncertowych. Potem, jak to często bywa, na
deszły lata zapomnienia i dopiero ostatnio jego twórczość 
budzi ponownie coraz to większe zainteresowanie. 

J. F. Telemann urodził się 14 marca 1681 roku w Mag
deburgu w rodzinie mieszczańskiej. Do najczęstszych zawo
dów wykOIIlywanych przez przedstawicieli tego stanu w XVI! 
wieku należały haindel i rzemiosło, a poza tym mieszczanie 
pełnili nieraz różne funkcje kościelne, administracyjne i są-



downicze. Rodzina przyszłego kompQzytora była od lat 
związana z kościołem i administracją miejską. Dzięki temu 
reprezentowała wyższy poziom umysłowy, szersze zaintere
sowania i horyzCJlnty myślowe, pełniejsze wykształcenie. 

Ojciec Jerzego - Henryk - był pastorem, zaś krewni mat
ki pracowali w Radzie Miejskiej. Młodemu J. F. Teleman
nowi, po wczesnej śmierci ojca, prag.nęli także zapewnić do
bre warunki do dalszego kształcenia i to w kierunku zgod
nym z tradycjami rodzinnymi. 

,Początkowo uczył się więc on w szkooe parafialnej w 
Magdeburgu, następnie w latach 1694-1698 kontynuował 

naukę w gimnazjum w Zellerfeld, by ukończyć ją w 1701 
roku w Hildesheim, znanym ówcześnie ośrodku naukowym. 
Jednocześnie zdo>bywał Telemann wiedzę muzyczną dzięki 

opiece kantora magdeburskiego Christianiego. Właściwie by
ły to jedyne bardziej regularne studia muzyczne jakie od
był, gdyż w późniejszym Qlkresie pogłębiał wiadomości z tej 
dziedziny wyłbcznie drogą samokształcenia i wymiany po
glądów z wieloma twórcami. 

Jesienią 1701 roku matka skierowała go na wydział pra
wa uniwersytetu w Lipsku, potem zaś w Halle. W młodym 
chłopcu przeważyły jednak zainteresowania muzyczne. 
Kosztem studiów prawniczych rozpoczął w 1704 roku pracę 
organisty kościoła św. Mateusza w Lipsku; zaprzyjaźnił się 

też wtedy bliżej z Haendlem. Równocześnie pisze swCJlje 
pierwsze utwory instrumentalne i qpery oraz prowadzi oży
wioną działalność kulturalną. Założył bowiem wśród stu
dentów Collegium Musicum, którego członkowie organizo
wali i sami brali czynny udział w życiu koncertowym. 

Aktywność młodego Telemanna zwróciła .na niego uwa
gę hr Promnitza, który w 1704 roku zaproponował mu ob
jęcie posady nadwornego kapelmistrza. Jest to interesują

cy dla nas okres w biografii kompozytora, gdyż związany 

ściśle z polskimi WPływami dostrzega,nymi w jego twórczoś
ci. Telemann chętnie udał się na dwór hrabiego do żar, 

gdzie dyrygował orkiestrą, poznając jednocześnie miejsco
wy fo>lklor. Znaczną część roku spędzał wraz z chlebodaw
cą w letnich rezydencjach Promnitzów w Pszczynie i Kra
kowie. Dzięki czteroletniemu pobytowi (do 1708 r.) na ich 
dworze zapomał się bliżej z polską twórczością ludową 

i ocenił jej inspirujące znaczenie. 

Efe~em są dwie sonaty: „Sonata Polonaise" na dwoj e 
skrzypiec i basso continua oraz „Sonata Polonese" na skrzy
pce, vmlę i basso continuo. Warto podkreślić , iż w XVI w. 
często można S1potkać w dorobku kompozytorów europej
skich polsikie tańce, co staje się jednak znacznie rzadsze w 
wiekach nastęnych, zwłaszcza w utwCJlrach cyklicznych. Dla
tego znaczące miejsce zajmuje „Suita Polska" (Partie Polo
naise) Telemanna skomponowana na instrumenty smycz
·klowe. 

O gruntowinej znajomości polskiego folkloru przez kom
pozytora świadczy między innymi fakt, iż nie wprowadzał 
cm już bezpośrednio rpolskich tańców do suity, lecz wyko
rzystywał ich tworzy.wo w stylizacji poszczególnych części. 

Nazwy ich natomiast zapożyczał od miejscowości w których 
przebywał będąc na dworze Promnitzów. 

Teoretycy estetyki z połowy XVIII wieku wyróżniali 

cztery podstawowe style w muzyce europejskiej: włoski, 

francuski, niemiecki i polski; wyznacznikiem tego ostatnie
go był wesoły, skoczny lub satyryczny charakter utworów. 
Można przeto uzinać, że Telemann świadomie nawiązywał do 
polsk>iego stylu muzycznego realizując go zgodnie z ówczes
nymi poglądami OOZIJOtwszechnionymi w Niemczech. 
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Dalsze lata spędził kompozytor 'na dworze ks. Jana Wil

helma von Sachsen - Eisenach, gdzie poznał bliżej J.S. Ba

ch. (1709 r.): następnie zaś pracował jako kapelmistrz we 

Frankfurcie n/M, Gotcie i Weimarze. W 1721 roku przeniósł 

się na stałe do Hamburga na stanowisko kantora w kole

gium i kilku największych kościołach. HistO'rycy muzyki 

określają Telemanna jako reprezentanta szkoły hambur

skiej w muzyce niemieckiej przede wszystkim z uwagi na 

miejsce powstania większości jego utworów. Współpraco

wał lam wtedy z operą, zespołami instrumentalnymi i chó

ralnymi oraz z placówkami oświatowymi . Utworzył kole jne 

Collegium Musicum i czynnie iPOmagał w organizacj i życia 

muzycznego'. 

Różmorodna działalność muzyczna w Hamburgu nie by

la czymś wyjątkowym, w wielu bowiem miastach europej 

skich rozwijano w omawianym okresie ciekawe inicjatywy 

kulturalne. Dla przykładu warto przypomnieć, że również 

Gdańsk posiadał wiele chórów i kilka kapel działających 

przy istniejących szkołach i świątyniach w latach 1631-1742, 

a zespół instrumentalny Rady Miejskiej miał nawet obowią

zek przygotowywania dwóch koncertów tygodniO'Wo poświę

conych muzyce poważnej. 

J. F. Telemann jest także autorem kilku rozpraw teore

tycznych na temat muzyki oraz współorganizatorem pierw

szego czasopisma dotyczącego dorobku kompozytorów nie

mieckich pt. Der getraue Music-Meister. Na jego łamach 

wypowiiadał się jako Ziwolennik natnralizmu w estetyce oraz 

zakładał że w przyszłości natura i sztuka muszą być zje

dnoczone. 

W Hamburgu z myślą o teatrze operowym skompcmo

wał liczne serenady, intermezza i opery (około 25) oraz ada

ptował dla potrzeb sceny niektóre utwory J . F. Hae ndla 

i R. Keis ~rsa. W okresie zaś chronologicznie bliskim two

rzeniu Pimpin01I1e powstał znany dramat „Emma i Egin

hard", serenada „Don Quich01tt" i opera „Cierpliwy Sokra

tes". 

Twórczość J. F. Telemanna reprezentuje w muzyce in

strumentalnej cechy stylu galante. Kompozytor znacznie 

uprościł budowę poszczególnych utworów rezygnując lub 

ograniczając ilość środków zdobniczych a kładąc ~łówny 

nacisk na układ Unii melodycznej. W dorobku operowym 

zaakcentował i uwydatnił materiał tematyczny starając się 

charakteryzować pootacie bohaterów i sytuacje sceniczne 

przy pomocy odpowiedniej melodiii zró/nicowanej instru-

mentacji. Odchodził też s topniowo od barokowych arii na 

rzecz pieśni żartobliwych, prostych, wykonywanych przy 

dyskretnym akompaniamencie zespołu. 

R. Rolland pOldkreślając ogromne znaczenie twórczości 

J . F. Telemanna w dziejach muzyki zaznaczył iż przyczyni

ła się ona do rewizji dotychczasowych poglądów na temat 

warnztatu kompozytorskiego i do ukształtowania odmien

nych koncepcji w dziedzinie poszukiwania nowych form 

wyram artystycznego. Telemann zmarł w Hamburgu 25 

czerwca 1767 roku otO'Czony powszechnym uznaniem sza

cunkiem, pozostawił po sobie imponujący rozmiarami róż

norodnością dorobek kompozytorski. 



Opera komiczna „Pimpinone" powstała w Hamburgu w 

1725 r. jalkio typowy przykład intermezza. Zgodnie z siedem

inastowieczną tradycją mogła być przeznaczona albo do sa

modzie'lnego wykonyiwan.ia albo do wykorzystywania w roli 

!)rzerywnrika między pOlszczegó1nymi aktami opery o tema

tyce poważnej. Intermezza wyrażnie nawiązywały do XVI 

wiecznych CO!ITlmedia dell'arte (widowisk kunsztownych) 

reprezentujących teatr ludowy, które wymagały od akto

rów przede wszystkim umiejętności irn[lrowizowania różno

rodnych tekstów i aktualizowania sytuacj,i, jednak z uwglę

dnieniem pewnych stałych cech charalkteryzujących wystę

pujące w nich postacie. 

Intermezza stanowiły kolejny etap na drodze kształto

wania się Olpery komicznej. Pisane one były z myślą o reali

zacji w nowych gmachach teatralnych budowanych coraz 

liczniej w XVI! wieku. W intermezzach występowały z re

guły 2-3 osoby oraz mały zespół instrumentalny. Śpiewa

cy wykonujący role komiczne nosili nazwę buffa, stąd też 

z czasem opery komiczine zaczęto nazwać operą buffa. 

Treść „Pimpinone11 jest żartobliwa, 

pogodna, by nie rzec typowa dla ówczesnych komedii. In

ter!)retować ją można jako odwieczny konflikt płci pomię

dzy kobietą a mężczyzną, chociaż jednocześnie dadzą się 

dostrzec pewne elementy satyryczne i krytyczne wobec 

panujących stosunków społecznych i obyczajowych. Osetta 

·Czy jak w oryginałe Vespetta) charakteryzując przedstawi

cielki wyższych sfer stwierdza, iż ich głównym zajęciem 

było: tulić pieska, konwersować, dawać bale, perfumować, 

władać językiem francuskim itp., natomiast kobietom z lu

du pozostawały - rondle, pogrzebacze, do pajęczyn omia

tacze, zmywaki, szczotki, ścierki, zakupy i wiele innych 

niewdzięcznych czynności. 

Sama fabuła nie jest skomplikowana. Oto Osetta, spryt

na i przebiegła dziewczyna z ludu, spotyka starego i boga

tego a jednocześnie skąpego kupca Pimpinona u którego 

początkowa zostaje służącą, następnie zaś po dłuższych pe

rypetiach skłania go do małżeństwa i oddania steru rzą

dów w swoje ręce. Pimpinone, usiłował wprawdzie odzy

skać niezależność lecz mając do wyboru utratę większości 

czi;ści majątku albo swobody osobistej - wybiera to drugie. 

Wpada więc całkowicie pod pantlOfel młodej żony godząc 

się na sipełnianie jej wszystkich zachcianek, łącznie z tymi, 

które wcześniej sama tak ostro potępiała u innych. 

Dowcipna i pełna życia akcja znakomicie ha11monizuje 

z wesołym i pogodnym charakterem muzyki, łatwo wciąga

jąc słuchaczy w wir scenicznej intrygi. 

Lech Mokrzecki 
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