Po raz pierwszy w Polsce

Koncert fortepianowy Andrzeja Czajkowskiego
Kalisz (PAP) – Brawami na stoj¹co nagrodzono pianistê Macieja Grzybowskiego, który w
pi¹tek wieczorem zagra³ w Kaliszu po raz pierwszy w Polsce i szósty na œwiecie Koncert
fortepianowy Andrzeja Czajkowskiego (1935-1982).
Orkiestrê Symfoniczn¹ Filharmonii Kaliskiej poprowadzi³ jej dyrektor, Adam Klocek. W
pierwszej czêœci koncertu melomani us³yszeli I Symfoniê "Klasyczn¹" op. 25 Sergiusza
Prokofiewa i Tañce po³owieckie z opery "KniaŸ Igor" Aleksandra Borodina.
Pi¹tkowy koncert by³ jednym z najwiêkszych wydarzeñ obecnego sezonu artystycznego w
Kaliszu. Wype³niona do ostatniego miejsca publicznoœæ sali koncertowej przy Placu
Jana Paw³a II liczy³a na bis, ale – jak usprawiedliwia³ Grzybowskiego dyrektor Klocek –
wykonanie tak trudnego utworu by³o zbyt mêcz¹ce i trudne do powtórzenia. Wed³ug
niego, by³o to najtrudniejsze dzie³o, z jakim do tej pory zmierzy³a siê kaliska orkiestra. W
kuluarach mówiono, ¿e koncert z pewnoœci¹ przejdzie do historii.
Podkreœlano te¿, ¿e muzyka Czajkowskiego jest odbiciem jego w³asnego trudnego ¿ycia.
Jako dziecko ¿ydowskie by³ w czasie okupacji przechowywany w szafie. PóŸniej chcia³
jakby nadrobiæ stracone lata – czêsto koncertowa³, a póŸniej komponowa³. "To wszystko
odbi³o siê w jego muzyce" – mówiono.
Utwór Czajkowskiego, wykonany przez Radu Lapu i Uriego Segala w Royal Festival Hall
w Londynie w 1975 r., okrzykniêty zosta³ przez ówczesn¹ krytykê jako najwiêkszy
koncert fortepianowy od czasów Bartóka. Goœciem specjalnym kaliskiego koncertu by³
znany amerykañski muzykolog i biograf Czajkowskiego oraz autor strony internetowej o
¿yciu kompozytora – Amerykanin David Ferre.
Wed³ug Klocka koncert mo¿na zaliczyæ do wydarzeñ ogólnopolskich. "Czajkowski by³
pianist¹ graj¹cym w najwiêkszych salach koncertowych œwiata, nagra³ wiele p³yt dla
znanych wytwórni. W Polsce jest jednak nieco zapomniany, chocia¿ ma wielu fanów" –
mówi³ dyrektor.
Czajkowski urodzi³ siê w Warszawie. W latach 1945-1948 uczy³ siê w £odzi, w klasie
fortepianu Emmy Alt-berg. PóŸniej studiowa³ w Pary¿u u Lazare-Levy'ego, a nastêpnie w
Sopocie i Warszawie. W 1955 r. zdoby³ VIII nagrodê dla najm³odszego polskiego laureata
5. Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Otrzyma³ tak¿e
nagrodê specjaln¹. Czajkowski wzbudzi³ wtedy zachwyt samego Artura Rubinsteina.

Po tym sukcesie wyjecha³ do Brukseli. PóŸniej koncertowa³ w Europie, USA i Nowej
Zelandii z najlepszymi orkiestrami œwiata i pod batut¹ takich dyrygentów, jak Andre
Cluytens, Karl Bohm, Carl Maria Giulini, Carlo Zeccchi. Na prze³omie lat 50. i 60. da³
500 recitali fortepianowych, odnosz¹c osza³amiaj¹ce sukcesy. W 1960 r. zamieszka³ w
Londynie. Zmar³ w Oxfordzie.

