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I Intermezzo
espetta, służąca - będąca bez pracy - zachwala swoje zalety
obecnym na sali panom. Spostrzega zbliżającego się pana
Pimpinona. Jest to bogaty starzec, żyjący w swym domu zupełnie
samotnie. Vespetta wie, że pan Pimpinon jest znany ze skąpstwa, ale
dla uroczej - jak właśnie ona - pokojówki, a ponadto obdarzonej nie
lada sprytem, stałby się nader pożądanym źródłem dochodów. Vespetta
postanawia usidlić starego sknerę. Panu Pimpinonowi Vespetta podoba
się nie od dzisiaj. I on postanawia skorzystać z okazji, aby złowić
slużącą, zarazem mlodą osobę, która„. umili mu jego samotność .
Vespetta prezentuje mu swoje umiejętności z pogranicza choreografii
i savoir-vivre'u. Pimpinon jest jednak bardziej ciekaw, dlaczego Vespetta
jest bez pracy. Okazuje się, że miała zbyt wielu wielbicieli, o których
jej pani była zazdrosna. Dlatego obecnie wolalaby mieć pana, nie panią.
Pimpinon - jąkając się z zażenowania - oświadcza, że on bylby z pewnością tym wymarzonym jej panem. Vespetta - na stronie - wyśmiewa
krygującego się starca, lecz umowa zostaje zawarta. Vespetta jest slużącą
pana Pimpinona.
II Intermezzo
Vespetta udaje, że chce porzucić pracę u Pimpinona. Rzekomym
powodem jest brak zaufania. Naiwny sknera powierza Vespetcie wszystkie klucze, nawet od kasy z dukatami. Więcej - obdarza ją klejnotami.
Gdy i to nie jest w stanie zmiękczyć serca Vespetty, proponuje jej
małżeństwo i przepisuje na nią cały swój majątek.
Akt kończy się groteskowym duetem miłosnym .
ID Intermezzo
Vespetta jest już żoną Pimpinona. Oświadcza, że wychodzi z domu.
Dokąd? Do sąsiadki. Pimpinon usiluje zabronić jej: wie o czym będą
mówiły dwie kumy, nie chce więc być przedmiotem babskich plotek.
Ale Vespetta nie ma zamiaru słuchać mężowskiego zakazu. Pimpinonowi
nie pozostaje nic innego jak się zgodzić. Wobec tego„. Vespetta zostaje
w domu. Zostaje tylko po to, żeby kategorycznie zażądać od Pimpinona
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pieniędzy na wykwintne stroje, powozy, służbę et cetera. Gdy przerażony jej obłędną rozrzutnością Pimpinon protestuje, Vespetta żąda

rozwodu.
Majątek Pimpinona i tak należy już do niej. Pimpinon wybucha
wreszcie wściekłością - niestety bezsilną. Komedia niespodziewanie
przemienia się w tragedię. Vespetta nie ma skrupułów: zabierze staremu,
naiwnemu „amantowi" wszystko co tylko on posiada i odejdzie. Pan
Pimpinon biada nad swym losem, który niechaj się stanie ostrzeżeniem
dla innych.
(opr. na podstawie programu Warszawskiej Opery Kameralnej)

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

GEORGA PHILIPPA TELEMANNA
eorg Philipp Telemann urodził się 14 marca 1681 r.
w Magdeburgu, jako szósty z siedmiorga rodzeństwa. Jego
ojciec, Heinrich, był diakonem, matka - Maria Hałtmeyer
była córką pastora.
Pierwsze nauki pobierał Telemann w rodzinnym mieście, gdzie w
niższej szkole uczył się m.in. katechizmu, łaciny, a także pod koniec
szkoły gry na skrzypcach, flecie i cytrze.
W dziesiątym roku życia przeszedł do Grosse Ałtstadter-Schule,
a około 1697 r. przeniósł się do sławnego wówczas Gyrnnasium Andreanum w Hildesheim. Lata tam spędzone 'miały dla muzycznego
rozwoju Telemanna znaczenie wyjątkowe, a nawet decydujące. Miał tam
bowiem możliwość doskonalenia gry na klawesynie, skrzypcach i flecie,
również wprawiał się w grze na oboju, flecie poprzecznym, szałamai,
gambie, kontrabasie i na puzonie kwintowym, a także studiował partytury takich kompozytorów, jak: A. Steffani, A. Corelli i A. Caldaro.
Podczas licznych wypadów w czasie trwania wiosennych i jesiennych targów, do Braunschweig-Wolfenbiittel Telemann zetknął się
z muzyką i operą włoską, a w Hannowerze, przyswajał sobie francuski
styl i smak muzyczny.
Ukończywszy studia średnie, dwudziestoletni młodzieniec, zgodnie
z wolą matki, wybrał się na studia prawnicze do Lipska. Lipsk w tych
latach był nie tylko poważnym ośrodkiem naukowym, ale i muzycznym.
Od 1693 r. działał tam dobry Teatr Operowy, a organistą (od 1684 r.)
i kantorem (od 1701 r.), w kościele św. Tomasza był sławny kompozytor
Johann Kuhnau. Jesienią 1701 r. Telemann wyruszył do Lipska, a prze-
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jeżdżając
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przez Halle poznał i zaprzyjaźnił się z młodszym od siebie
o cztery lata Fryderykiem Handlem, który bardzo interesował się twórczością Telemanna, nawet korzystał z niektórych jego pomysłów w oratoriach.
Telemann immatrykulował się na uniwersytecie lipskim jesienią
1701 r. Prawo studiował chyba niecały rok, gdyż pochłonął go wir życia
muzycznego. Po publicznym wykonaniu jego szóstego Psalmu, otrzymał
od ówczesnego burmistrza Lipska zamówienie na pisanie co 14 dm
jednej kantaty. Wkrótce zostal dyrektorem Opery w Lipsku, gdzie także
dyrygował i śpiewał jako tenor.
Sam Telemann podaje, że napisał około 20 oper, z których dziś
znane są następujące tytuły: Ferdynand i Izabella (1703), Adonis (1708),
Narcisus (1709), Mario (1709) oraz Jupiter i Semele (1716); pozostało
po nich tylko kilka arii.
W pełni powodzenia i sukcesów, Telemann odszedł nagle z Lipska
około 1704 r. i rozpoczął pracę w Żarach (Sorau), u hrabiego Erdmanna
von Promnitz, który niedawno wrócił z dłuższego pobytu w Paryżu
i pragnął muzyki i orkiestry w stylu francuskim. Telemann zaczął
studiować utwory Lulliego, Campry i innych mistrzów (francuskich)
„Zagłębiłem się tak wyłącznie w tym stylu muzyki, że w ciągu dwu lat
napisałem blisko dwieście Ouverturen".
W czasie półrocznego pobytu z dworem w Pszczynie i wypadów w
okolice Krakowa poznał polską muzykę ludową i morawską; pozostawił
z tego pobytu dokładniejszy opis swych wrażeń :
„Kiedy wspomniany dwór po pól roku przeniósł się do Pszczyny,
wielkopańskiej posiadłości Promnitzów na Górnym Śląsku, poznałem
zarówno tam, jak i w Krakowie muzykę polską i hanacką w jej prawdziwie barbarzyńskim pięknie. W pospolitych karczmach grywały ją
kapele złożone ze skrzypiec strojonych o tercję wyżej niż zwykle, które
potrafią zagłuszać pól tuzina innych, z polskich dud, puzonu kwintowego
i regalu . W znaczniejszych miejscowościach jednak regalu się nie
spotyka, natomiast oba pierwsze instrumenty ulegają wzmocnieniu
pewnego razu w jednej kapeli widziałem naraz 36 dud i 8 skrzypiec.
Trudno wprost uwierzyć, jak cudowne pomysły mają tacy dudziarze
czy skrzypkowie, kiedy podczas przerwy w tańcach zaczną fantazjować.
Człowiek uważny zaopatrzyłby się w ciągu tygodnia w zapas pomysłów
na cale życie. Krótko mówiąc , w muzyce tej tkwi nadzwyczaj dużo
dobrego, jeśli tylko potrafi się ją należycie wykorzystać. W tym stylu
pisałem później różne wielkie koncerty i tria, które przybrałem we
włoską szatę ze zmiennymi adagiami i allegrami."
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Musiał Telemann dość dokładnie wnikać w ducha tej muzyki, bo
polskie rytmy znajdujemy nie tylko w jego utworach z dodatkiem
„polski:'.
W sierpniu 1709 r. mianowano Telemanna kapelmistrzem i sekretarzem księcia Wilhelma von Sachsen w Eisenach. Tutaj Telemann
zgłębiał tajemnice francuskiej muzycznej praktyki wykonawczej.
Skomponował wówczas wiele różnorodnych utworów: koncerty,
sonaty, tria, serenady, kantaty. WEisenach zawarł znajomość z Johannem
Sebastianem Bachem, będącym podówczas w Weimarze i został w 1714
r. ojcem chrzestnym jego drugiego syna - Carla Ph. E. Bacha.
W roku 1709 Telemann zawarł związek małżeński z Amalią Luizą
Julianną Eberlin z Żar, która dwa lata póżniej umarła przy porodzie
córki. Pełen bólu po jej stracie, napisał Telemann poemat Myśli poetyczne, którymi pragnął uczcić popioły swej ukochanej sercem przyjaciółki Luizy, opuszczany jej mąż G. Ph. Telemann.
9 marca 1712 r. Telemann przeniósł się do Frankfurtu nad Menem,
gdzie powołano go na miejskiego dyrektora muzycznego i kapelmistrza
w Barfiisserkirche i w St. Katharinakirche - z obowiązkiem dostarczania repertuaru kościelnego i świeckiego dla Collegium Musicum „Hochadligen Gesellschaft Frauenstein". Komponował wówczas kantaty
kościelne, oratoria, muzykę instrumentalną. Ponadto dostarczał muzykę
dla Opery w Lipsku oraz dla dworu w Eisenach, którego był nadwornym
kompozytorem i korespondentem.
W roku 1714 zawarł powtórny związek małżeński - z Marią Katarzyną Tex tor, z którą miał .ośmiu synów i jedną córkę. Małżeństwo to
jednak nie było szczęśliwe i w roku 1736 doszło do separacji.
21 lipca 1721 r. Telemann przyjął w Hamburgu pracę jako Musikdirektor w pięciu głównych kościołach oraz jako kantor w Gymnasium
i Johanneum. Do obowiązków jego należało codzienne nauczanie
muzyki (śpiewu i historii muzyki) w obu szkołach, dostarczanie kompozycji podległym mu kościołom i dopilnowanie jej wykonania.
Był też od 1722 roku dyrektorem Opery w Hamburgu, dla której
napisał około 25 dzieł scenicznych oraz opracowywał i wystawiał dzieła
innych autorów. Przejął również Collegium Musicum, z którym urządzał,
chyba pierwsze w Europie, stałe płatne koncerty dla szerokiej publiczności.
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COLLEGIUM MUSICUM „HOCHADLIGEN GESELLSCHAFr
FRAUENSTEIN" WE FRANKFURCIE NAD MENEM

W 1738 roku Telemann wrócił do Hamburga, gdzie komponował
swego życia .
Umarł 25 czerwca 1767 roku, w wieku 86 lat.
Jego twórczość kompozytorska jest olbrzymia, do dziś jeszcze nie
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w pełni skatalogowana. Dorobek Telemanna w zakresie muzyki religijnej
obejmuje 46 pasji, ponad 23 roczniki kantat (circa 1400), wiele oratoriów, psalmów, motetów, 15 mszy, 2 Magnificaty, 20 fug na organy.
Jego każda z 36 Kapitansmusiken składała się z jednego oratorium
i jednej serenady. Poważną pozycję stanowią jego kompozycje drukowane, a poprzedzone dłuższymi przedmowami o charakterze instruktywnym, pedagogicznym jak: „Harmonischer Gottes-Dienst' ', „12
Metodische Sonaten", „III Trietti Metodichi", „Fast allgemeines
Evangelisch-Liederbuch" (zawiera 2000 chorałów) , „Die Singe-Spielund Generalbass-Ubungen" . Z muzyki świeckiej z jego 50 oper niewiele
zachowało się do naszych czasów: „Der gedulde Sokrates", „Der neumodische Liebhaber Damon" i intermezzo „Pimpinone" oraz poszczególne arie z niektórych innych prac scenicznych. Liczba Ouvertures
w stylu francuskim podaje się na minimum 600, suit orkiestrowych na
ponad 1000 (znamy dzisiaj 126), ponadto niezliczoną ilość Koncertów
(zachowanych ponad 90), muzyki kameralnej , pieśni chóralnych
i solowych. Cyfry te z roku na rok zmieniają się z postępem badań„.
(opr. na podstawie: F.

Wesołowski ,

Georg Philipp Telemann,
Zeszyt Naukowy X,
Akademia Muzyczna w Łodzi , 1983 r.)
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albo
„Nierówny ożenek"
albo
„Ządna władzy służąca"
Musicalischer Patriot Johanna Matthesona, w wykazie
prapremier z 1725 r. w Operze przy Giinsemarkt (Gęsim
Rynku) w Hamburgu znajduje się następująca informacja:
„195. Die ungleiche Heirath, ein Intermezzo. Die Music vom H[err]n
Telemann, die Worte vom H[err]n Praetorius". Intermezzo Die ungleiche
Heirath (Nierówny ożenek) , znane pod tytułem Pimpinone, było po raz
pierwszy wystawione 8 października 1725 r. w Operze przy Giinsemarkt
w Hamburgu razem - zgodnie z ówczesną praktyką wykonawczą
intermediów - z operą Der Hamburger Jahrmarkt (Hamburski jarmark)
Reinharda Keisera, a nie, jak się czasami podaje, 27 września 1725 r.
podczas niemieckiej prapremiery Tamerlana Georga Friedricha Handla.
Opera przy Giinsemarkt w Hamburgu została otwarta w 1678 r. i
działała do 1738 r. Prawdopodobnie z uwagi na koszty oraz zły stan
budynku występowały w niej później tylko wędrowne trupy teatralne.
Gmach Opery zburzono w 1757 r„ a na jego miejscu wzniesiono w
1765 r. nowy budynek teatralny (Deutsches Schauspielhaus). Opera przy
Giinsemarkt odegrała w latach 1678-1738 istotną rolę w rozwoju opery
niemieckiej. W tym czasie odbyło się na jej scenie około 250-300
prapremier i premier. Współpracowali z nią najsłynniejsi kompozytorzy
i wykonawcy. Operowy sezon trwał przez cały rok z trzema przerwami:
od połowy lutego do kwietnia, od końca lipca (lub początku sierpnia)
do końca września (lub początku października) oraz w grudniu. Grano
dwa lub trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i czwartek. Rocznie
odbywało się zazwyczaj około 90 przedstawień, z czego część stanowiły
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prapremiery: ich liczba dochodziła na ogół do czterech w roku, wyw 1725 r. odbyło się aż 14 prapremier. Przedstawienia rozpoczynano późnym popołudniem i trwały one od czterech do sześciu
godzin. W teatrze zasiadali przedstawiciele wszystkich stanów społecznych: książęta, panujący, ministrowie i posłowie w obszernych
lożach w pobliżu sceny nad stanem średnim w lożach górnych, drobnomieszczaństwo na parterze oraz pozostali (robotnicy dniówkowi,
stangreci i służba) na galerii.
Za sprawą Reinharda Keisera, w przedstawieniach Opery przy
Gansemarkt brała udział orkiestra kameralna, złożona z instrumentalistów smyczkowych i dętych oraz klawesynisty do realizacji basso
continuo. Do wykonania Pimpinone wystarczyła orkiestra smyczkowa:
pierwsze i drugie skrzypce, altówka oraz klawesyn z violone. Nie
wiadomo dokładnie, kto śpiewał w Pimpinone podczas prapremiery.
Mogła wystąpić w niej jedna z czterech czołowych sopranistek hamburskiego teatru: Margarete Susanne Kayser, obie Mademoiselles
Monjou oraz córka Reinharda Keisera, Sophie Dorothea Louise 1<.eiser.
Basową partię Pimpinone mogli zaśpiewać: Riemschneider (senior) lub
Ernst Carl Ludwig Westenholz.
Georg Philipp Telemann (1681-1767) był kapelmistrzem operowym
od 1722 r. Do Hamburga przybył w 1721 r„ gdzie przebywał do kotjca
życia. Telemann stal się szybko centralną postacią muzyczną Hamburga.
Dla tego miasta skomponował około 25 oper, wśród których znajdują
się prologi, intermezza i serenaty.
Rok 1725 z 14 prapremierami był niewątpliwie największym
osiągnięciem Opery przy Gansemarkt. Obok utworów kompozytorów
niemieckich: Telemanna, Keisera, Handla, Johanna Paula Kuntzena
i Johanna Georga Linikego (z wyjątkiem włoskojęzycznych arii, śpie
wanych w języku niemieckim), wykonano wtedy po raz pierwszy
również jedną włoską operę Francesca Gaspariniego (z recytatywami
śpiewanymi w tłumaczeniu niemieckim i być może na nowo skomponowanymi przez Telemanna) oraz jedną francuską operę Henri
Desmarets'a (śpiewaną w języku francuskim) . Praktyka, według której
recytatywy wykonywano po niemiecku, zaś arie, ariosa i duety częś
ciowo po włosku , była powszechnie stosowana na hamburskiej scenie.
Oznaczało to, oczywiście, że niemiecka widownia mogła mieć problemy
ze zrozumieniem języka włoskiego. Trzeba jednak zaznaczyć, że treścią
arii były zazwyczaj konkretne uczucia, natomiast recytatywy precyzyjnie
informowały o rozwoju akcji. Do tego drukowano wówczas specjalne
książeczki, w których obok tekstu włoskiego zamieszczano niemieckie
jątkowo

UROCZYSTA DEKORACJA W HAMBURSKIEJ OPERZE
PRZY GANSEMARKT
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tłumaczenie.

Ponadto libretta oper kompozytorów niemieckich opierały
w wielu przypadkach na włoskim oryginale.
Niniejsza praktyka dotyczyła także Pimpinone Telemanna. Oryginalne libretto włoskie napisał w tym przypadku Pietra Pariati. Już
w 1708 r. Tomasa Albinoni skomponował do niego (dla Teatra S.
Cassiano) muzykę, którą jako intermezzo Pimpinone wykonano po raz
pierwszy 26 listopada tego roku w ramach przedstawienia opery seria
Albinoniego Astarto. Intermezzo z tekstem Pariatiego i z muzyką
Albinoniego wystawiono ponownie, tym razem pod tytułem Vespetta
e Pimpinone, w 1714 r. w Modenie oraz 24 października 1722 r.
w Monachium. Właśnie Francesco Gasparini, Tomasa Albinoni i im
współcześni kompozytorzy weneccy - przede wszystkim twórcy oper
seria - stworzyli wzory gatunku intermezza, które odegrały istotną rolę
na drodze do wykształcenia się opery buffa. Intermezza powstawały
również we Florencji i Neapolu, gdzie działali Johann Adolph Hasse
oraz Giambattista Pergolesi, którego La serva padrona (1733) - symbol intermediowego gatunku - miała już osiem lat wcześniej w Pimpinone Telemanna tej samej rangi wzór.
Intermezzo jako gatunek muzycznego teatru, rozwinęło się z komediowych scen, które występowały we włoskich operach seria XVII
wieku. Około 1700 r. zaznaczył się tak dalece proces usamodzielnienia
komediowych scen w operach seria, że w zakończeniu każdego aktu
pojawiała się akcja komiczna niezależnie od akcji poważnej. Proces
usamodzielniania się komediowych scen postępował tak szybko, że akcja
komiczna nie miała już z czasem nic wspólnego z akcją poważną, co
spowodowało wyodrębnienie się komediowych scen z oper seria jako
gatunku intermezza. W Hamburgu pojęcie intermezza zastosowano po
raz pierwszy w 1725 r., właśnie w związku z Pimpinone Telemanna.
Oryginalne libretto Pariatiego przetłumaczył i opracował dla Telemanna Johann Philipp Praetorius. W rezultacie powstało intermezzo
w trzech częściach, z których pierwsza składa się z siedmiu, druga ośmiu i trzecia - także ośmiu numerów. W sumie Pimpinone Praetoriusa
zawiera się w 23 numerach, uporządkowanych według następstwa:
recytatyw - aria (arioso lub duet). Każdy z Il recytatywów jest niemieckojęzycznym dialogiem. Oprócz recytatywów, Pimpinone w ujęciu
Praetoriusa składa się z sześciu arii (czterech Vespetty, dwóch Pimpinona), jednego ariosa (Vespetty) oraz pięciu duetów. Wszystkie arie
i duety charakteryzują się formą da capo (AB A). Wśród 12 arii, ariosa
i duetów, dziewięć ma tekst włoski (trzy arie i arioso Vespetty, dwie
arie Pimpinona oraz trzy duety). W drukowanej książeczce z librettem
się

do prapremiery w Hamburgu, obok tekstu w języku włoskim, zanueszczono także niemieckie tłumaczenie, natomiast rękopisy nutowe
zawierają tylko tekst włoski, co może sugerować, że śpiewacy wykonywali całe swoje partie właśnie w tym języku.
. Partytura Pimpinone Telemanna zachowała się w całości. Znany
Jest JeJ druk z 1728 r. w sześciu następujących księgach głosowych: dla
Vespetty, Pimpinona, pierwszych i drugich skrzypiec, altówki oraz
klaw~synu. Telemann wymienia ten druk w swojej autobiografii, wyd~neJ w 1740 r. w Hamburgu przez Johanna Matthesona w Grundlage
einer Ehrenpforte: „Von gedruckten Wercken sind folgende ans Licht
getreten:„. Pimpinon, ein Zwischenspiel...". W wykazie drukowanych
utworów Telemanna w Grosses Universal-Lexicon alter Wissenschaften
und Ki.inste (Halle/Leipzig 1744) można z kolei przeczytać następującą
mforrnację: „Pimpinone lustiges zwischen Spiel, mit Italienischen Arien,
mit 2 Stimmen, 3[!] Viol[inen], Viola und G[eneral] Bass, in Folio".
Bez wątpienia chodzi tu o berlińskie źródło Mus. 15 886, które składa
się z .ksiąg głosowych (12 x 28,5 cm) w kartonowych kopertach,
wyklejonych brunatnym papierem i z wytłoczonym złotym napisem.
Znany jest również rękopis Pimpinone Telemanna z tzw. zbioru
Poelchau (Berlin, Staatsbibliothek, Sign. Mus. ms. 21 779). Ta partytura
nal~zy do szczególnie interesujących, z uwagi na sugerowaną, specyficzną prakt~kę wykonawczą. Na początku rękopisu znajduje się
bowiem sugestia, aby przed i po każdej z trzech części intermezza
wykonać jeden z koncertów instrumentalnych Albinoniego, Antonia
Vivaldiego lub Carla Tessariniego. Wszyscy oni, jak wiadomo, działali
w.We~ecji - mieście najbujniejszego rozkwitu intermezza. Okazuje się
więc.' ~e 1w Hamburgu -: mieście, w którym intermezzo zyskało wysoki
stop1en usamodzielnienia - znane były dwie praktyki wykonawcze:
jedna, z prapremiery Pimpinone, według której pierwszą część intermezza .wystawiano na zakończenie pierwszego aktu opery seria, drugą
- drugiego 1 trzecią - przed finałowym obrazem aktu trzeciego; oraz
druga, rozpowszechniająca intermezzo jako w pełni samodzielny utwór.
Pimpinone Telemanna wykazuje zatem ponownie ścisły związek
z weneckimi wzorami.
Znany jest wreszcie rękopis partii klawesynu (Ryga - Kiinigsberg,
Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka, Sign. Ms. 25 120), który zawiera
wzmiankę, że - zgodnie ze wskazówkami w rękopisie ze zbioru Poelchau - partia klawesynu mogłaby zostać wzmocniona przynajmniej
przez violone.
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Pimpinone Telemanna pozostaje pod ogromnym wpływem muzyki
pierwsza aria Vespetty (I akt, numer 1: „Chi mi vuol, son
cameriera") ma wszystkie cechy opery weneckiej : formę da capo,
rytmiczną werwę , melodykę opartą na rozłożonym trójdźwięku , rodzaj
i sposób deklamacji oraz subtelność wynikającą ze związków słowno
dźwiękowych . Synkopy charakteryzują emocjonalny stan Pimpinona,
gdy śpiewa : „Ella mi vuol confondere" (I, 5). Pełna wyrazu, „szlochająca" motywika w arioso Vespetty na początku drugiego aktu (II, 9:
„Nei brevi momenti") w mistrzowski sposób ilustruje odgrywany
smutek. Tryle na ósemkach pojawiają się wówczas, kiedy Pimpinone
zapala ogień (II, 11 : „Guarda, guarda un poco"). Arie taneczne świadczą
o związku intermezza z operą dworską. Gawot w „Hoflich reden, lieblich
singen" (I, 3) charakteryzuje nie tylko ,jauchzende Freude", ale również
bardzo dobitnie konstatuje opisywaną przez Vespettę swoistą, dworską
uprzejmość . Menuet w dwóch innych ariach Vespetty (II, 13: „Io non
sono una di quelle"; III, 19: „Voglio far, co me fan I'altre") symbolizuje
afekt „massiger Lustigkeit". Z kolei gigue, taniec ilustrujący gniew
i zapal, stanowi podstawę arii Pimpinona „Só quell, che si dice" (III, 17).
Znane s ą zainteresowania Telemanna narodowymi stylami muzycznymi. Na jego twórczość istotny wpływ miały style: włoski ,
francuski, angielski i polski. Szczególny związek łączył Telemanna
z muzyką polską. Telemann zapoznał się z nią na Górnym Śląsku i w
południowej ~olsce, podczas swojej s łużby u hrabiego Erdmanna von
Prornnitz, w Zarach w latach 1705-1708. Hrabia miał swoją posiadłość
m. in. w okolicach Pszczyny, dokąd regularnie udawał się na polowanie.
Pewnego razu Telemann przez pół roku towarzyszył hrabiemu w podróży
do Pszczyny oraz Krakowa. Muzyka polska, którą tam usłys zał , bardzo
go zafascynowała, o czym dokładnie pisze w swojej autobiografii z
1740 r. Nie chodzi tu przy tym o znane także w ówczesnych Niemczech
polonezy, lecz o autentyczną pol ską muzykę ludową . Stwierdzenie
o barbarzyń skim pięknie muzyki polskiej ; uwaga, że słuchał jej w zwykłych karczmach; wymienianie poznanych tam instrumentów (kwartetu,
w którego skład wchodziły : strojone o tercję wyżej niż zazwyczaj
skrzypce, dudy, puzon kwintowy i regal); wiadomość o u s ły szeniu w
jednym zespole 36 dud i o śmiu skrzypiec, strojonych o tercję wyżej wszystko to wskazuje na brzmienie oryginalnej, polskiej muzyki góralskiej . Telemann stosuje najej oznaczenie termin „hanakisch". Polonizmy
dochodzą do głosu w twórczości Telemanna: w „polonoisen", „hanaques", w strukturach z mazura, kujawiaka, oberka, krakowiaka. To
różni Telemanna od współczesnych mu kompozytorów niemieckich,
włoskiej . Już
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którzy w Polsce nie byli, i których polonizmy ograniczają się do rytmu
w polonezach. Jeszcze raz w hamburskim okresie Telemann zapoznał
się z innym typem polskiego tań ca, zwanym „serra", szczególnie
rozpowszechnionym w nadbałtyckich regionach. Telemann miał zatem
nadal otwarte ucho na po l ską muzykę i jeszcze w skomponowanym
w ostatnim roku życia Divertimento wykorzystuje takie tańce, jak
polonez oraz serra.
Odnosi się wrażenie, jakby kompozytorskim celem Telemanna był
- używając terminu z 1718 r. - „gemischter Gout". Johann Joachim
Quantz określi to samo zjawisko w swojej słynnej szkole fletowej
z I752 r. jako „vermischter Geschmack". Właśnie ów „gemischter Gout"
wyróżnia ówczesną muzykę niemiecką. Powinno się, jak napisze później
Quantz, przyjąć wszystko to, co najlepsze w guście muzycznym różnych
narodów. W tym jest dla muzyki wielka szansa.
W Pimpinone Telemanna funkcjonują obok siebie cechy włoskie,
francuskie, a także angielskie: francuski menuet, pierwotnie angielska,
we Włoszech bujnie rozwijająca się gigue, włoska aria da capo. I, mimo
że nie ma w tym intermezzo cech muzyki polskiej, to jednak powinno
ono sprawić widzom i słuchaczom wiel ką przyjemność.
Klaus Peter Koch
Przełożył Andrzej Wolański
Halle I Bergisch Gladbach - luty '94
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JAN KULMA

PAMIĘCI

ZOFII WIERCHOWICZ

e ma wśród nas Zosi Wierchowicz. A ciągle tak bardza żywa
jest wy1wa, którą po sobie zostawiła. Ciągle doskwiera nam brak
jej fruwających światów, które zabrała ze sobą. Dla lost wszystko było skrzydlate, wszystko pierzaste. Wszystko było ptasie. Ona sama
czuła się po trosze ptakiem. W jej pracowni czuwał zawsze na półce
wypchany gawron z perłową kolią na szyi (zresztą Zosia kochała ubierać
się w gawronie czernie). A gdy pisała do nas ostatni list, to kilka słów
(„dla kochanej Jo„. ") wpisała w skrzydła nastroszonych ptaków.
Na wiosnę 1967 r. przygotowywaliśmy polską prapremierę „Pana
Pimpinona" Telemanna. To były dla nas piękne czasy: byliśmy wtedy
właścicielami własnego teatru. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, to
jednak jest całkiem prawdziwe! Bo w 1961 r. spotkało się siedmioro
szalonych artystów i założyło Scenę Kameralną Filhannonii Narodowej.
Oprócz Zosi był w tej siódemce „ właścicieli" Andrzej Sadowski; muzyką
zarządza/i Juliusz Borzym, Stefan Sutkowski, Jerzy Dobrzański; nad
tekstami królowała Joanna Ku/mowa, a nad reżyserią - ja. My sami
decydowaliśmy, co będziemy wystawiali i ja~ to będziemy robili. I nikt
się do nas nie wtrąca/: nawet Zdzisław Sliwiński (który nam patronował), nawet cenzura (która nie przejmowała się herezjami teatru
o tak ograniczonym kręgu widzów).
To prawda, że nasz WŁASNY TEATR nie miał sali i nie miał
warsztatów, ani administracji, ani - drobiazg! - pieniędzy, ale my za to
mieliśmy mnóstwo radości. I mnóstwo przyjaciół. I całe tuziny me·cenasów. I cale kopy entuzjastycznych recenzji. Bo w każdym człowieku
siedzi odrobina szaleństwa. Bo każdy chciałby choć przez chwilę pożyć
na wariackich papierach.
Premiera „ Pana Pimpinona" miała być w Sali Balowej Pałacyku
Łazienkowskiego (mecenasowali nam wtedy Stanisław Lorenc i Marek
Kwiatkowski). Nigdy nie zapomnę tych kilku ostatnich dni przed pre-
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mierą. Zosia zagospodarowała się w Sali Audiencyjnej, gdzie kończyła
malowanie kostiumów (bo ona nie tylko projektowa/a kostiumy, nie tylko
asystowała przy ich szyciu, ale potem jeszcze musiała sama każdy
kostium po swojemu domalować). Próby prowadzi/em w Sali Balowej,
dniami i nocami, bez przerwy. Jerzy Artysz (Pimpinone) był niespożyty.
Zofia Wilma (Osetka) podsypiała czasami na fotelu w kącie (a mo;,e
nawet korzystała z tronu króla Stanisława?). Wspaniali muzycy ~
Filharmonii Narodowej (z Igorem Iwanowem na czele) zawsze byli w
pogotowiu. I zawsze uśmiechnięci (coś niesamowitego!). A szef muzyczny, czyli Lusiek Borzym, to człowiek, któ1y nigdy nie bywa zmęczo
ny. Człowiek nie do zdarcia.
Aby to szaleństwo było bardziej szalone - przyłączy/ się do nas
jeszcze jeden szaleniec: Leonard Zajączkowski. Z całą ekipą filmową.
I z całym parkiem oświetleniowym! Jeśli wówczas nie padliśmy wszyscy
trupem, to tylko dlatego, że Marek Kwiatkowski (kustosz Łazienek)
reanimował nas mocną kawą„.
Zofii Wierchowicz nie ma już z nami. Ale jej kostiumy zastały i
jeszcze raz zagrają teraz, w 1994 roku, w Operze Wrocławskiej. Jak
wspaniale, że znowu Zosia przyfrunie na scenę. Jak wspaniale, ;,e znowu
ożyje jej skrzydlaty świat. Jak wspaniale, że razem z tymi kostiumami
wróci na scenę - choćby odrobina - tej zwariowanej zabawy, którą
żyliśmy wtedy, przed laty.
Jan Kulma
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