
BIAŁOSTOCKI 

FESTIWAL 
MUZYKI 
i POEZJI 

Joz• po raz siódmy Białystok 
przeżywał swoją najwięk
szą imprezę kulturalną. 

Chwaliłem ją na łamach P. już 
niejednokrotnie (P. 1465, 1517). 
I tym razem był to festiwal na 
ogół bardzo udany. Skąd jednak 
to „na ogół"? Stąd, iż nie wszy
stkie imprezy festiwalowe moż
na uznać za całkowicie udane 
z winy złej organizacji. Jednym 
z powodów takiej sytuacji jest 
(najoględniej mówiąc) brak tro
skliwej opieki władz miasta nad 
tym festiwalem. 

Wydaje się, że nie doceniają 
one rangi imprezy, która na 
mapie polskich festiwali pre
zentuje się naprawdę doskona
le. Połączenie na koncertach 
poezji (lub form parateatral
nych) z muzyką - przynosi bo
wiem doskonałe rezultaty. Są 
wprawdzie tacy, którzy zarzu
cają temu festiwalowi eklek
tyzm. Zgoda! Nie przesadzajmy 
jednak. W naszych czasach wi
dmo tego słowa dawno przesta
ło już, na szczęście, straszyć. A 
formuła białostockiego festiwa
lu sprawdziła się przez siedem 
lat doskonale. 

Do najciekawszych tegorocznych 
propozycji programowych należał 
niewątpliwie wieczór nazwan1 „Rok 
1917" w czasie którego Cecylia Bar
czyk i Barbara Halska wykonały 
Sonatę g-mou na wiolonczelę i for
tepian Sergiusza Rachmaninowa, a 
.Jeny .Jaroszewicz 111 t IV Sonatę 
Sergiusza Prokofiewa. Wraz z nimi 
wystąpił Andrzej Seweryn, którego 
interpretację Dwunastu Błoka na
leży zaliczyć do prawdziwych wy
darzeń festiwalu. Seweryn jak mało 
kto czuje tę wielką poezję i po
trafi ją przekazać w sposób rzeczy
wiśeie fascynujący. Nie ma w jego 
interpretacji żadnych sztuczek ak
torskich, jest ona w całości służeb
na tej wielkiej poezjL Sewerynowi 
udała się największa z aktorskich 
sztuk - swą interpretacją ydowod
nił możliwość świetnego aktorskie
go odczS tania niezwykłego poema
tu Błoka. 

Aktorstwo było i tym razem moc
ną stroną festiwalu. Pięknie recy
towała Treny Kochanowskiego Ma
r · · Kościałk która niVn!ł 

na koncercie 
szkolnym potrafiła zająć swym 
świetnym wykonaniem tej ·zawsze 
wzruszają"cej poezji. Koncerty szkol
ne, które prezentowały młodym bia
łostocczanom pełny program festi
walowy były zresztą {>Omysłem zna
komitym! 

A także połączenie w jednym 
wieczorze muzyki Lutosławskiego, 
Martimi i Akutagawy (w kapital
nym wykonaniu zespołu Kamera
listów Filharmonii Narodowej pod 
kierownictwem Karola Teutscha) z 
fragmentami Stubu Witolda Gom
browicza, które przeniesiono ze zna
komitego przedstawienia .Jerzego 
.Jarockiego w warszawskim Teatrze 
Dramatycznym. Ta kontaminacja 
muzyki i dramatu Gombrowicza 
okazała się nad wyraz szczęśliwa 
i została gorąco przyjęta przez pu
bliczność. 
Także Polski Teatr Tańca z Po

znania może zaliczyć swój festiwa- . 
Iowy występ do największych ostat
nich sukcesów. Adagietto z V-ej 
Symfonii Mahlera, Pawana na 
śmteTć Infantki Ra~la, Les Btches 
Poulenca - w kapitalnych układach 
choreograficznych Conrada Drze
wieckiego zatańczone były rzeczy
wiście wspaniale! Towarzyszył im 
tego wieczoru Bogusław Kierc, któ
rego interpretacja poezji Apolli
naire'a i fragmentów Pędrka Wy
rzutka Themersona, porwała biało
stocką · publiczność. 

Godnym akcentem wieńczą
cym festiwal był koncert coraz 
lepiej grającej orkiestry Filhar
monii Białostockiej, prowadzo
nej przez Tadeusza Chachaja 
i Romana Zielińskiego z udzia
łem przepięknie śpiewającej 
Szeherezadę Ravela - Słefanll 
Wojtowicz. Sonatinę i Koncert 
D-du.r na lewą rękę Ravela grał 
Jerzy Godziszewski. wysuwają
cy się zdecydowanie na czoło 
pianiśtów polskich. Części So
natiny przedzielt>ne były frag
mentami W poszukiwaniu stra
conego czasu. Marcela Prousta 
w przejmująco mądrej inter
pretacji Aleksandra Bardiniego. 
JOZEF OPALSKI 

Adagietto z V Symfonii Mahlera 
w choreografii Drzewieckiego 
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