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Pierwsza strona rękopisu party
tury „ Wierchów" 



Mai·ysia -
projek-t kostiumu 

Stefan Kisielewski 

„WIERCHY" - M<;tlawskiego 

Przed pierwszą wojną światową, gdy w muzyce 
naszej przeważał jeszcze XIX-wieczny ekłektyzm 
neoromantyczny, specyficzna odrębność folkloru gó
ralskiego nie mogła być przez kompozytorów ani 
oceniona, ani zużytkowana. Dlatego też ówczesne 
utwory „góralskie" (Żeleński, Nrnskowski, Alb'Um 
tatrzańskie Paderewskiego) skrupulatnie zacierały to 
wszystko, co w muzyce podtatrzańskiej jest orygi
nalne, uważając to za barbaryzmy czy prymity
wizmy, pozostały zaś grzeczne oleodruki muzyczne, 
nic z duchem góralszczyziny nie mające wspólnego. 
Dopiero po· I wojnie światowej góralszczyzna mu
zyczna została naprawdę poznana i naszej kultu
rze artystycznej przyswojona. Stało się to w dużym 
stopniu dzięki pracom badaczy takich jak Stan~sław 



Miercz,yński (autor fundamentalnej „Muzyki Po~a
la"), jak prof. Adolf Chybiński, a przede wszystkim 
dzięki wielkiemu przymierzu, jakie zawarł z góral
szczyzną Karol· Szymanowski. 

Muzyczny folklor góralski jest bardzo odrębny od 
folkloru innych stron Polski, niemal egzotyczny. 
Egzotyzm ten płynie z pokrewieństwa z ludową mu
zyką huculską, węgierską, słowacką, po części i cy
gańską (rytmika, typ zespołu instrumentalnego). 
Najważniejsze cechy muzycznej góralszczyzny to 
przewaga uporczywych rytmów parzystych, z dru
giej strony szeroka, nie rzadko melizmatami ozdo
biona melodyka, utrzymana w gamie góralskiej, da
jącej się czę"stokroć sprowadzić do dawnej tonacji li
dyjskiej z charakterystyczną kwartą zwiększoną na 
pierwszym stopniu. Osobliwa, jakby „zbakierowa~" 
tonalność, nieoczekiwane, równolgłe połącz.ema 

akordów funkcyjnych (zwłaszcza charakterystyczne 
następstwo subdominanty po dominancie), zaskaku
jące zwodnicze rozwiązywanie dominanty, częste za
tarcie granicy między dur a moll - oto główne ele
menty góralskiej palety dźwiękowej. Do tego dołą
cza się szereg specyficznych przejściowych szorstko
ści i ostrości harmonicznych, do których zwłaszcza 
daje pole typowo góralski instrument - kobza, gdzie 
na ile stałej nuty basowej rozwijają się motywy czę
stokroć bardzo w swym profilu harmonicznym 
śmiałe. 

Wszystkie te właściwości muzyki góralskiej paso
wały „jak Zlllalazł" czy „jak uliał" do dążeń i upo
dobań twórczości współczesnej. Zbakierowana to
nalność odpowiadała tendencjom do podważenia, 
skasowania czy zmodyfikowania zależności funkcyj
nych, uporczywy ruch p13.·rzysty - owo „piłowanie" 
góralskiej kapeli - zbiegał się z kultem motorycz
nego ruchu, wprowad.wnym przez Strawińskiego 

i Prokofiewa, specyficzny koloryt kobzy dawał pole 
do ulubionych eksperymentów współczesnej orkie
stracji, faworyzującej często instrumenty dęte drew
niane; równoległe pochody harmoniczno-melodyczne 
nasuwały pomysły prowadzenia melodii nie tylko 
równoległymi trójdźwiękami, lecz również czrtero
dtwiękami, zaś kobzowe nuty stałe prow~kowały do 
konstruowania na tle trzymanej kwinty, kwarty, lub 
całego akordu śmiałych kombinacji harmonicznych 
czy polifonicznych. Słowem, góralszczyzna prosiła się 
o przetransponowanie jej na „koncertowy" język 

muzyczny, o wyrażenie jej współczesny"mi środkami 
kompozytorskimi. Przed wojną napisano też u nas 
szereg utworów „góralskich" (Mala symfonia góral
ska Kondrackiego, Suita góralska Ekiera, Góralczyki 
Spisaka, Janosik Maklakiewicza i inne), wszystkie 
one jednak zginęły w cieniu fundamentalnego, syn
tetycznego dzieła, jakim były Harnasie Szymanow
skiego. 

Szymanowski dając z jednej strony żywcem 
autentyczme melodie góralskie, oraz kopiując w paru 
miejscach (Zabawa), grę kapeli góralskiej, wyposa
żył jednocześnie całość w jaskrawą instrumentację 
i charakterystyczne efekty rytmiczne, przywodzące 
na myśl muzykę Strawińskiego, a także w polifonię 
orkiestrową również głęboko spowinowaconą ze 
współczesną techniką kompozytorską. Wyciągając 
z góralszczyzny wszystkie tkwiące w niej sugestie 
i możliwości, wzbogacił ją jednocześnie o swoją sub
telną pomysłowo.ść i wyobraźnię kolorystyczno-har
moniczną, a zarazem ubrał w uniwersalny język tech
niczny, instrumentalny i polifoniczny. Podnosząc 
w ten sposób „ludowe do ludzkości", dał świetny, 
syntetyczny, charakterystyczny utwór, który publicz
ność polska zna już dziś doskonale z szeregu wyko
nań publicznych i radiowych. 

Wydawałoby się, że po Harnasiach nie ma już dla 
kompozytorów wiele roboty w góralszczyźnie, zwła
szcza że jest to niewątpliwie folklor nieco wąski. 
A jednak Malawski z.nalazł drogę inną, własną i od
rębną: nie odtwarzać góralszczyzny, lecz pokazać jej 

Próba „ Wierchów" na dziedzińcu 
wawelskim 

Artur Malawski - kompozutor 
Bohdan Wodiczko - dyrygent 



wizję, wyrażoną niejako w innym języku, po prostu 
stworzyć ją na nowo, zachowując tylko pewne łą
czące elementy powinowactwa stylistycznego z ory
ginałem, wyciągnąć tkwiące w góralszczyźnie suge
stie dźwiękowe, harmoniczne, rytmiczne, kolory
styczne i nie powtarzając, przenieść je, niejako prze
transponować na język muzyki współczesnej. Trium
fem takiej właśnie, świetnie i kO'llsekwentnie (z ma
łymi zaledwie skazami) przeprowadzonej koncepcji 
są Wierchy - utwór znacznie dalszy od autentyku 
niż Harnasie, a jednak niezwykle sugestywnie odda
jący ducha muzyki podhalańskiej, nastrój, styl, kolo
ryt i temperament Podhala. 

Te na wskroś współczesne elementy techniki kom
pozytorskiej Wierchów, to przede wszystkim wt>pól
brzmienia harmoniczne bardzo zaostrzone, wyposa
żone w sekundy i kwarty, często operujące efektem 
nut czy akordów stałych, - na których tle dysonują 
bardzo nieraz oddalone harmonie przejściowe oraz 
miksturowe szeregi trój- lub czterodźwięków, dalej 
bardzo rozwinięta, nieraz wprost linearna, kilkugło
sowa polifonia, znakomicie wyzyskująca zwłaszcza 

kontrasty między pJ.anami chóru i orkiestry, kon
sekwentna a organiczna, nie mózgowa polirytmia 
(zmiany taktu) - technilm metrorytmiczna kunsztow
na a niezwykle wzbogacająca narrację (ojcem jej był 
niewątpliwie, podobnie jak i polirytmii spotykanej 
w Harnasiach, Strawiński); wreszcie instrumentacja 
bogata, na wskroś współczesna, znakomicie wyzysku
jąca zwłaszcza instrumenty dęte (potężna blacha, 
kontrapunktująca z chórem w zakończeniu). 

Wyliczyliśmy pobieżnie niektóre elementy języka 
muzycznego Wierchów; a teraz element zasadniczy, 
najbardziej, najbezpośredniej wiążący utwór z jego 
ludowym źródłem: jest nim melodyka. W przeciwień
stwie do Harnasiów nie ma w Wierchach, jak się 
zdaje, ani jednej oryginalnej melodii góralskiej: 
wszystkie napisał Malawski, utrzymując je na ogól 
w owym trybie lidyjskim. Choć powstały w kompo
zytorskiej pracowni, są to melodie na wskroś, naj
istotniej góralskie, wynikające z głębokiego zrozu
mienia stylu i charakteru pieśni podhalańskiej i to 
melodie świetne, które się pamięta, za którymi się 
(bez przesady) tęskni. Takimi są choćby melodia 
Prologu, Nasko gwara, Limba, Dyścik, Zima, a prze
de wszystkim znakomity chór a cappella - Mojo sko-

, 
) 

la. Ważną rolę gra tutaj tekst. Kilkanaście pisanych 
gwarą, oczywiście po trochu stylizowanych wierszy 
góralskiego poety Jana Mazura, to po prostu wcie
lony cały smak i urok góralszczyzny i Podhala -
ktokolwiek zna te strony choćby pobieżnie, odczuje 
to natychmiast. 

Tak więc wszystkie wymienione powyżej ele
menty złożyły się na język dzieła naprawdę nieprze
ciętnego, które poprzez szereg nastrojowych impre
sji lub żywiołowych „wybuchów pieśniarskich", po
przez przepiękny, o-ddychający swobodą twórczą chór 
'a cappella prowadzi nas do coraz bardziej kondensu
jącej się i uintensywniającej narracji muzycznej; od 
„Juhasa Zbijaka" (arcypomysłowa stylizacja rytmu 
zbójnickiego) zaczyna się już wzmagać ognistość 
orkiestry, życie rytmiczne pulsuje coraz ostrzej, ~by 
przez polirytmiczne intermezzo instrumentalne do
prowadzić do porywającego fragmentu Muzika, a po
tem, po coraz burzliwszych wokalizach i coraz to 
wzbierającej energii rytmicznej i instrumentalnej, 
do potężnego zaJ.wńczenia, które jak tatrzańska skala 
(wybaczcie patos mimowollily) zamyka tę wyjątko
wą, pełną twórczego napięcia i ZJnakomitej, świado
mej pracy muzycznej kompozycję. 

Artur Malawski przy pracy 
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Prawykonanie „Wierchów" (w wersji koncerto
wej) odbyło się 10 stycznia 1952 roku w sali Fil
harmonii Kra~owskiej. 

Jako soliści WYsitą:pili: Mairia Artykiewicz - so
pran, Zofia Stachurska - sopran, Andrzej Bachle
da - tenor, oraz Adam Szybowski - baryton. 
Orkiestrą i chórem Filharmonii Krakowskiej dy
rygował kompozytor. 

Kompozycja została przyjęta entuzjastycznie 
nie tyl~o pr2iez publiczność szczelnie wypełniającą 
salę (mimo że następne wykonanie „Wierchów'· 
odbyło się na drugi i trzeci dzień od dnia pre
miery), ale i również przez fachową krytykę. 

Zygmunt Mycielski tak pisze w Przeglądzie 
Kulturalnym: 

„Wierchy - są dużym punktem zwrotnym, 
próbą nawiązania bliskiego, emocjonalnego kon ·· 
taktu ze słuchaczem, próbą narzucania mu wizji 
wielkiego porywu". 

• 

„życie literackie" z dn. 20.I.1952 r. zamieszcza 
recenzję Krzysztofa Missona z prawykonania 
„Wierchów", w której m.in. czytamy: 

„Trudno doprawdy po jednorazowym wysłu
chaniu objąć, scharakteryzować i ocenić kompozy
cję tak dużą, składającą się z wielu części, trudno 
pojąć i zrozumieć od razu konstrukcj.ę. To tylko 
można było odczuć natychmiast, że powstało dzieło 
naprawdę świetne, jedno z najlepszych w powo
jennej muzyce polskiej. 

O trwałej jego wartości stanowić może przede 
wszystkim twórczy, indywidualny · stosunek do 
folkloru. Mimo braków jakichkolwiek cytatów 
z muzyki ludowej - „Wierchy" są jak najbardziej 
góralskie, polskie, a mimo nagromadzenia całej 
masy środków technicznych (Malawski odznaczał 
się zresztą świetną techniką już w poprzednich 
swych utworach) - muzyka nie gubi się w szcze
gółach , w robocie formalnej, lecz właśnie „bie
rze" przede wszystkim tym, co się w potocznym 
języku nazywa treścią". 

N aj bardziej entuzjastyczna je·st jednak wypo
wiedź Stefana Kisielewskiego w Tygodniku Po
wszechnym (27.I.1952). 

„Przed rozpoczęciem krytycznych analiz, opu
kiwań i przyczepek, zawołać tu trzeba: Chapeau 
bas, Hut ab! czy po swojsku: „Czapki zdjąć!" ma
my tu bowiem nareszcie do czynienia z nowym 
dziełem polskim dużego formatu, o porywającym 
oddechu twórczym, „Wierchy" to owoc wielkiei 
inwencji, dojrzałej techniki, głębokiej świadomości 
i konsekwencji stylistycznej: z estrady Filharmonii 
powiało naj autentyczniejszym napędem twórczym, 
wobec którego nie wiem jak uporczywy malkon
tent poczuć się musi rozbrojony". 



Eugeniusz Papliński 

Dwanaście lat m1me nie
bawem od chwiH ostateczne
go ukończ·en~a partytury 
„Wierchów". Kompozytor 
stale, przy każdej okazji 
podrlfreślał, że dzieło to pisał 
z myślą o wykonaniu scie
rncznym. Niestety wiele lat 
minęło , nim „Wierchy" wy
konywane dotąd jedynie na 

estradzie koncertowej - trafiły wreszcie, w cztery 
lata po śmierci kompozytora, na scenę Opery W ar
szawskiej. 

Przypadł mi zaS'zczyt pierwszej realizacjri choreo
graficznej tego arcydzieła współczesnej muzyki pol
skiej, 'które wra·z z „Harnasiami" Szymanowskiego 
stanowi najśWlie1miejszą muzyczną wizję Podhala. 
Zdaję sbbie sprawę z · tego, że powierzono mi zada
nie zaszczytne, l·ecz niezwykle trudne i odpowie
dzialne. Każdy człowiek teatru wie, że współpraca 
z kompozytorem nie tylko ułatwia realizacj ę dzieła, 
lecz w wyjątkowy sposób inspiruje reali:zatorów, 
będąc jedynym autentycznym przewodnikiem dla 
ich inwencji , szczególnie j eśli idzie o dzieło tak tru
dne i złożone jak „Wierchy" . 

Uwag.i Artura Malawskri.ego umieszczol;łe w par-
tyrturze „Wierchów" są bardzo lakorucz:ne i z:wla:szc~a 

choreograf odczuwa, ile 
twórczych pomysłów mógłby 
wnieść do realizacji scenicz
nej sam kompozytor. Nieste
ty - Malawski, który zali
czył „Wierchy" do swych 
najbardziej osobiście przeży
t ych dz.ieł, nie doczekał sce
niczne j realizacji swego ar
cydzieła. Gorzko o tym pi
sać. Oto dotyczące choreo
grafii „u;wagi kompozytora" 
(„Wierchy" , partytura PWM 
1957) : 

„Apa:rat wokalny, chór i soliści, odgr ywa 
w „ Wierchach" niemal równorzędną, a często nawet 
wia.żniejszą rolę niż chor eograiffa, d1atego powinien 
być bezwzględnie umiesz1czony na scenie, a nie za 
kulisami . Zespół woilrnln y nie może • brać żadnego 

udziału w akcji, a1e nie może tetż być potraktowany 
estradowo ( ... ) Dosikonały tekst Jana Mazura był dla 
mnie inspiratorem doskomponowania Wierchów ( ... ) 
Dlatego przy rrrealizacji tark sce:nnicznej jak i estra
dowej Wierchów należy położyć wi·eLki naci.sik na 
słyszalność .słowa. Ramowy pro.gram choreorg.raficz
rny Wie·r chów je.st tylko ogólnym ZJarysem całej kom
pozycji baletowej. Zra punkt w'yjścia dl a układu cho
r eograficznego pantomim powinna posłużyć treść 

poszczególnych wierszy. Pantomimy nie mogą być 
jednak :wierną ilustracją cho!'eDlgiraf.iczną tekstu, lecz 
mają być z nim symbolicznie związane („.) Jeżeli 
chodzi o sens ideowy Wierchów, to mają one opie
wać słowem, mużyką i tańcem piękno przyrody Pod
hala i !(l<l!z:wie["ciedlać specyfikę obycz11jów, gwary 
i psych~ki górali podha1ańskich ( ... ) Balet składa się 
z szeregu scen obyczajowych, w których leklko za
r ysowana fabuła ma posłużyć za kanwę dla kompo
zycji choreograficznej 1( ••• ) 

Te tak krótkie, lapidarne jeżeli nie ogólnikowe -
a zarazem wprost bezcenne uwagi musiały - nie
stety - zastąpić dyskusje, narady i konsultacj e 
z kompozytorem. 

Czytelnik tych słów zorientu je się bez trudu, że 
istotną sprawą dla Artura Malawskiego było w 
„Wierchach" nie „lekko zarysowana fabuła" (jeszcze 
„lżej" zaznaczona niż w Harnasiach, których librett1J 

właśnie z tego powodu jest tematem sporów, dys
kusji nieraz zupełnie swobodnych pr zeróbek) - l ecz 
muzyczna apoteoza Podhala, jego przyrody, jego 
mieszkańców. 

Muzyka „Wierchów" jest - również zdahiem 
autorytetów m uzykologicznych - wspaniałą, twór
czą stylizacją . 

Również i wiersze Mazura są stylizacją zarówno 
gwary jak i form oraz specyficznego wyrazu ludo
wej poezji góralskie j. 

Mam wrażenie, że zadan iem choreografa - po
wiedzmy od razu zadaniem bardzo trudnym - było 
znalezienie i wypracowanie takiej formuły styliza-



cyjnej, któraby w sposób dyskretny „dopowiadała'' 
wizualnie to, co wyraża muzyka i tekst. Bowiem 
taniec jest w Wierchach, jeśli wolno mi jako cho
reografowi użyć tego poirównania, j1adnym z elemen
tów „symfonicznej całości". 

Tańców góralskich nie traktowałem więc „natu
ralistycznie", próbując znaleźć formułę stylizacyj
ną - dopowiadającą jak stwierdził kompozytor czę
sto nawet „ważniejsze" elementy tego wspa.n.iaf.ego 
dzieła. Starałem się więc, mając na uwadze wska
zówki kompozytora, związać sceny pantomimiczne 
„symbolicznie" z muzyką, nie ilustrując wiernie 
tekstu poety. 

W czasie pracy nad choreografią „Wierchów" 
zyskałem pewność, wbrew powszechnym niemal opi
niom, iż dzieło Malawskiego właśnie na scenie od
słania swoje całe, niezwykłe wprost bogactwo wyra
zowe. Nie sądzę, by czytelnik programu był istotnie 
zainteresowany szczegółami „kuchni choreograficz
nej'' - których rezultat oceni niezależnie od „wy
znań" choreografa. 

Jestem natomiast przekonany, że warszawska 
premiera „Wierchów" sprawi, iż to wspaniałe dzieło 
Artura Malawskiego pojawi się niebawem na innych 
polskich scenach operowych, inaczej i być może le
piej „odczytane" przez następnych realizatorów. 

Jako skromny realizator „głosu choreograficzne
go" wspaniałej partytury „Wierchów" starałem się 
w mej pracy stale kierować według drogowskazu 
muzyki. Byłbym szczęśliwy, gdyby okazało się, że · 
nie oddali~em się zbytnio od drogi, jaką muzyka 
„Wierchów" wskazuje realizatorom, między nimi 
i choreografowi. 
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MARYSIA tantec 

GÓRALKA śpiew 

JÓZEK taniec 

HARNAS śpiew 

FRANEK taniec 

GÓRAL śpiew 

6 GÓRALEK 

JUHASI 

3 GÓRALKI 

4 GÓRALKI 

2 KOBZIARZY 

GÓRALKI 

GÓRALE 
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Ludlwik Malecki, Marek Pawlie'ki 

Alicja PO<ikowińska, Bairbara Leśniewska, Wiesława Olkiewicz, Lrena Mrówczyńska, Marta 
Bochenek, Wiesława Latkowska, Ba'l1bam Piekarska, Hanna S'zajewska, Bairbara Witkowska, 
Krystyna Zgórska, Jolanta Wilkońska, Olga Oles2lkiew.Loz, Hanna Wopińska, Barbaira Barska, 
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Bukowska. Marian Glinka, Andrzej Glegolski, Gerard Wilk, Jacek Zbrożek, Przemysław 

f)ljy;a1 przem?'sław y.rrzosek, Henr?'k Dzierzbicki, Jacek Skołud!l, R~szard Semeni<;!>!, 



Korepetytor baletu 

JERZY SMOCZYŃSKI 

Inspicjent 

FRANCISZEK TUTAK 

Suflerzy: 

ROMUALD WALTER 

MAGDA WĘŻYKóWNA 

Kierownik techniczny 

FRANCISZEK PIETRZAK 

Brygadier maszynistów 

PIOTR TROJANOWSKI 

Kierownik oświetlenia 
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