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אבנר בירון מנצח
ְדזִינְסִקי כינור דוד ַרַ

צבי ְּפלֶסר צ'לו
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גבירותיי ורבותיי,

לכבוד ולעונג לי לשלוח לכם ברכות 
חמות מישראל ובכך ללוות את הביקור 

 ה"ווירטואלי" של הקאמרטה
הישראלית ירושלים.

גם בזמנים קשים אלה נמשך טיפוח 
הקשרים המוזיקליים העשירים בין ישראל 
ופולין, המשקפים את הקשת הרחבה של 
מכלול יחסינו: יום השנה לעצמאות פולין, 

30 שנה לחידוש היחסים הדיפלומטיים בין 
ארצותינו וציון יום הולדתו ה-86 של המלחין 

הדגול, מאסטרו קז'ישטוף פנדרצקי. 

 על אף הפנדמיה הנוכחית, איננו מוותרים. 
 שילוב תזמורת הקאמרטה המובילה 

שלנו עם רפרטואר פולני מבטא ומשקף 
נאמנה את קשרי המוזיקה הדו־צדדיים 

העשירים שלנו.

בקשרים המוזיקליים האלה בלטו הכנר 
הנודע ברוניסלב הוברמן מצ'נסטוחובה 

)מייסד התזמורת הפילהרמונית הישראלית( 
והפסנתרן הבין־לאומי עטור השבחים 
ארתור רובינשטיין מלודז'. הם נמשכו 

בביקורה הראשון של התזמורת הסימפונית 
ירושלים כבר ב-1995 )והפילהרמונית שלנו 
בהמשך( ובקשרים המשגשגים הנוכחיים 
בין אגודת בטהובן הפולנית והקאמרטה 

הישראלית ירושלים - שהשתתפה 
בפסטיבל הפסחא של לודוויג ואן בטהובן 

ה-22 )ומתוכננת לשוב גם בשנת 2022(;

כל זה מלווה ברוח מוזיקלית יקרת־ערך 
ומעוררת השראה של מאסטרו קז'ישטוף 

פנדרצקי, אשר באופן משמעותי העמיק את 
קשרינו המוזיקליים כבר משנות השישים 

ועד ליצירת האורטוריה רחבת־היריעה 
שבעת שערי ירושלים, שהלחין בשנת 1997 
לחגיגות 3000 שנה לירושלים, ובכך העצים 

את מעמדּה העולמי של העיר המקודשת. 

בנוסף, אנו עדיין נרגשים מכך שחגגנו יחד 
עם מאסטרו פנדרצקי את יום הולדתו 
ה-80, כשהוא עצמו מנצח מן הזיכרון 

על הרקוויאם הפולני שלו, עם התזמורת 
הפילהרמונית שלנו בסדרת קונצרטים 

בישראל בשנת 2014.

בהמשך לאמור לעיל, אנו מוקירים את 
חסותה של אגודת בטהובן הפולנית 

לפסטיבל ״גשרים מוזיקליים״ הנוכחי ואת 
הכנסת האורחים של פסטיבל בטהובן 
עטור השבחים ב-2018, שהקאמרטה 
הופיעה בו עם הפסנתרנים הפולנים 

שימון נרינג )זוכה הפרס הראשון בתחרות 
רובינשטיין האחרונה( וקונרד סקולרסקי.

אנו מייחלים להיפגש איתכם בקרוב, לא רק 
באופן וירטואלי אלא גם פנים אל פנים. 

בואו נחלוק את המוזיקה,

 גרשון זהר
 שגריר )בדימוס( בפולין 

וחבר עמותת הקאמרטה



אבנר בירון / מנהל מוזיקלי ומנצח
מעוף וחדשנות מאפיינים את אבנר בירון, 

המייסד, המנהל המוזיקלי והמנצח הקבוע 
של הקאמרטה הישראלית ירושלים. בעבודה 

שיטתית ויצירתית הקנה לתזמורת יוקרה 
בארץ ובעולם, והופעותיה תחת שרביטו 
זוכות לשבחי הביקורת, לאמון המנויים 

הוותיקים ולהערכתם של מצטרפים חדשים. 

זוהי העונה ה-37 של הקאמרטה. מלבד 
הופעותיה בארץ, הופיעה באולמות 

מרכזיים בפריס, באמסטרדם, בברלין, 
בלוצרן, בבאזל, בז'נבה, במדריד, בניו יורק, 

בוושינגטון, בלוס אנג'לס, בשיקגו, באלסקה, 
 בבייג'ין, בשנחאי, בטביליסי, בירוואן, 
בסידני, במלבורן, בבנגקוק ובוורשה. 

מובן כי עמוד התווך של רפרטואר 
הקאמרטה הישראלית בנוי מנכסי צאן 

הברזל של המוזיקה הקלאסית לדורותיה 
ולסגנונותיה; עם זה, בעת תכנוני הרפרטואר 

השנתיים, אבנר בירון בוחר לשלב לצד 
יצירות אהובות של יוצרים בעלי שם גם 
יצירות מסקרנות מן המוזיקה העולמית 

שאין מרבים להשמיע באולמי הקונצרטים 
ולהזמין בעבור התזמורת יצירות חדשות 

ממלחינים ישראלים. 

את הקריירה המוזיקלית שלו החל 
אבנר בירון בתור חלילן בתזמורת 

הפילהרמונית הישראלית ובתזמורת 
הקאמרית הישראלית. לפני כן למד ביולוגיה 

באוניברסיטה העברית והשתלם בניצוח 
באקדמיה למוזיקה בווינה ובמֹוצרֵטאּום של 

זלצבורג. גישתו למוזיקה ולאינטרפרטציה 
מושפעת מהשכלתו הרחבה במוזיקה 

ובמדע. בתור חלילן הירבה להופיע 
בהרכבים קאמריים וברסיטלים, וניהל כיתות 

אומן רבות־משתתפים בארץ ובעולם. 

בירון מחנך שהעמיד דורות של חלילנים 
ושל מורים לחליל. הוא הקים בזמנו את 
"אנסמבל סולני הגליל", הרכב וירטואוזי 
שבזמן קצר זכה להצלחה בין־לאומית.

אבנר בירון ניצח על התזמורת הפילהרמונית 
הישראלית, התזמורת הסימפונית ירושלים 

 רשות השידור, התזמורת הסימפונית 
חיפה והסינפונייטה באר שבע, והוא מוזמן 

לנצח על תזמורות ברחבי העולם. היה 
המנהל המוזיקלי של פסטיבלים, ביניהם 

"חגיגות המוסיקה באבו גוש" ו"ימי מוסיקה 
וטבע בגליל". 

ב-1994 החל בירון לשמש ראש האקדמיה 
למוסיקה ולמחול בירושלים. בשלוש 

הקדנציות של כהונתו הצעיד את האקדמיה 
להישגים מרשימים: הוא יזם פתיחת מחלקה 

למוזיקה מזרחית, הקים את התזמורת 
הקאמרית של האקדמיה ויסד את הפקולטה 

למוסיקה רב־תחומית. בירון נבחר לכהן 
בוועדה המתמדת של ארגון האקדמיות 

 .)AEC( הגבוהות למוזיקה באירופה

בשנת 2005 זכה בפרס שרת החינוך על 
מצוינות ותרומה אמנותית רבת־שנים 
בתחום המוזיקה בארץ, ובשנת 2013 

העניק לו משרד התרבות והספורט פרס 
ע"ש אריק איינשטיין ליוצרים שתרמו 

להתפתחות התרבות הישראלית לדורותיה.



דוד רַַדְזִינסְִקי / כינור
דוד רדזינסקי, מן הכנרים הצעירים ביותר 

המובילים כיום תזמורת עולמית גדולה, הוא 
הכנר הראשי של התזמורת הפילהרמונית 

הישראלית. הוא עבד בעבר עם המנהל 
האומנותי של התזמורת זובין מהטה וכיום 

עם המנהל האומנותי הנכנס להב שני. 
דוד הוביל את התזמורת בסיוריה ברחבי 

אירופה, סין, סינגפור, דרום אמריקה, ארצות 
 הברית ובעיר הולדתו של מהטה - 

מומביי. דוד אף היה בעבר כנר ראשי 
אורח בתזמורות הסימפוניות של יוסטון, 

פיטסבורג וסינסינטי.

בתפקיד הכנר הראשי בתזמורת 
הפילהרמונית הישראלית דוד נהנה לשתף 

פעולה באופן קבוע עם מנצחים וסולנים 
 נודעים בנגינה בתזמורת ובנגינת סולו; 

 כמו כן הוא מרבה לנגן מוזיקה קאמרית 
בין השאר עם עמנואל אקס, פנחס צוקרמן, 

להב שני ומרתה ארחריץ'. 

באחרונה היה דוד סולן עם הפילהרמונית 
הישראלית בניצוח מנפרד הֹונֶק בקונצ'רטו 
 לכינור מאת ויינברג. בניצוח זובין מהטה - 

באולם המוזיקפריין בווינה - הופיע עם 
עמיתיו לתזמורת בסינפוניה קונצ'רטנטה 

מאת היידן, ובפולין - עם התזמורת 
הפילהרמונית של לודז' - היה סולן 

בקונצ'רטו הכפול מאת ברהמס עם הצ'לן 
הראשי של התזמורת הפילהרמונית 

הלאומית של פולין. דוד אף היה סולן עם 
התזמורת הסימפונית של קולומבוס ועם 

התזמורת הקאמרית אמדיאוס, פוזנן, שם 
ניגן בפעם הראשונה את הקונצ'רטו הכפול 

שהלחין אביו, יאן רדזינסקי. 

דוד מנגן רסיטלים ברחבי תבל. הוא בעל 
 תואר ראשון מאוניברסיטת אינדיאנה, 

 תואר שני מאוניברסיטת ייל ותעודת אומן 
מן המרכז הבין־לאומי למוזיקה 

באוניברסיטת פארק בקנזס סיטי.



צבי פלסר / צ'לו
הצ'לן צבי פלסר נהנה מקריירה מגוונת 
במיוחד של סולן, מוזיקאי קאמרי ומורה 
בכיר. הוא מרבה להופיע ברחבי העולם 

ומשתף פעולה עם טובי המנצחים והנגנים 
של ימינו: סולן עם כל התזמורות בארץ 

ועם התזמורת הלאומית של ארצות 
הברית בוושינגטון, אקדמיית סנט מרטין, 

הסימפונית של שנחאי, התזמורת הלאומית 
של מקסיקו, הסימפונית של המבורג 

והפילהרמונית של סופיה. הוא ניגן תחת 
שרביטיהם של זובין מהטה, אשר פיש, 
עומר מאיר ולבר, גיא בראונשטיין, אבנר 

בירון, אנו טאלי, חזוס מדינה, סטיבן סלואן 
וסרג'ו קומיסיונה. 

ב-2015 היה פלסר סולן עם התזמורת 
הפילהרמונית של ברלין. ב-2016 היה הסולן 
עם הקאמרטה הישראלית ירושלים בסיורה 

לאוסטרליה ולתאילנד. הוא היה חבר 
ברביעיית כלי הקשת "הוברמן" ובקבוצת 

"קונצ'רטנטה" שבסיסה בניו יורק. הוא 
נגן מוזיקה קאמרית המשתף פעולה עם 

מוזיקאים בכירים בעולם, בכללם נגנים 
מובילים מן התזמורת הפילהרמונית של 

ברלין. בעונות האחרונות הופיע על במות 
חשובות, כגון אולם שאנז אליזה, מוזיאון 
הלובר ואולם פלייל בפריס, קונצרטהאוס 
וינה, הפילהרמוני בברלין ואולמות ויגמור 
הול וסאות'בנק בלונדון. ב-2010 הצטרף 

לרביעייה הירושלמית בסדרה של ארבעה־
עשר קונצרטים ברחבי אוסטרליה. 

פלסר מרבה להשתתף בפסטיבלי מוזיקה 
בעולם ובהם מרלבורו בארצות הברית, 

ֶסרוַונִטינֹו במקסיקו, קוְהמֹו בפינלנד, 
פסטיבל לֶה פֹונט ביפן, רֹולַנְְדֶסק בגרמניה, 

 סלון דה ְפרובַאנס בצרפת והפסטיבל 
הבין־לאומי למוסיקה קאמרית ירושלים. 

בשנת 2011 התמנה למנהל המוזיקלי של 
 פסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון. 

בשנים האחרונות הוא משתף פעולה עם 
ידידו הצ׳לן הלל צרי בפרויקט עיבוד שש 

הסוויטות של באך לשני צ'לי. 

פלסר בוגר בית הספר ג'וליארד בניו יורק 
בהדרכת זארה נלסובה. מוריו הראשיים 

היו צבי הראל בארץ ודיוויד סוייר בארצות 
הברית. צבי פלסר משמש פרופסור לצ'לו 

באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים; 
בעבר לימד גם באוניברסיטת צפון קרוליינה 

ובבית הספר הגבוה למוזיקה בווירצבורג 
בגרמניה. הוא מוזמן להדריך כיתות אומן 

וסדנאות ברחבי תבל ומלמד בקביעות 
בתוכנית פרלמן למוזיקה בארצות הברית. 
הוא הקליט לתחנות טלוויזיה ורדיו רבות 

ולאלבומים בחברות קליאוס, מרידיאן 
והליקון. הוא בוגר תוכניות המצטיינים 
במרכז למוסיקה ירושלים ובית הספר 

התיכון לאומנויות ע"ש תלמה ילין. פלסר 
זכה בתחרות ע"ש פרנסואה שפירא, 

 בתחרות הבין־לאומית ה-41 בוושינגטון 
די. סי. ולאורך כל שנות לימודיו - במלגות 

קרן התרבות אמריקה־ישראל. 



כ-'6 קז'ישטוף פנדרצקי / שלושה קטעים בסגנון עתיק )1963(  

II מנואטו / I אריָה / מנּואטֹו

קז'ישטוף פנדרצקי זוכה בפרס הודות "
להישגיו ולחידושיו בשדה ההלחנה. 

לא פחות מכך מושתתת תהילתו בעולם 
על בחירת הנושאים לכמה מיצירותיו, 

שפנדרצקי מצביע בהן על הקשיים בחיי 
בני האנוש, ומסב את תשומת הלב לעוול 

ולחמס" )מן הנימוקים לבחירת המלחין 
לזכייה בפרס וולף, 1987(. 

פנדרצקי, שנפטר במארס השנה בתום 
מחלה ממושכת, היה אמור לציין בימים 

אלה את יום הולדתו ה-86. הוא היה מלחין 
ומנצח; בוגר האוניברסיטה והאקדמיה 

למוזיקה בקרקוב, שם קיבל משרת הוראה 
ושימש דיקן. בהמשך לימד גם בבית 

הספר הגבוה למוזיקה באסן בגרמניה 
ובאוניברסיטת ייל בארצות הברית. 

 בתחרות השנייה למלחינים פולנים 
צעירים )1959( גרפו יצירותיו של פנדרצקי 

את כל שלושת המקומות הראשונים 
 )היצירות הוגשו בעילום שם(, ושנה 

לאחר מכן בפסטיבל הסתיו בוורשה נוגנה 
יצירתו ל-52 כלי קשת קינה לקורבנות 
 הירושימה. ביצירה זו פנדרצקי מרחיב 
את אופני השימוש בטכניקות כליות - 

למשל משיכת הקשת מצידו האחר של 
הגשר משיגה צלילים צורמים, והוא יוצר 
מרקמים חדשניים כגון אשכולות צלילים 
המנוגנים בה־בעת. יצירות אלה ואחרות 

הקנו למלחין מקום של כבוד בשדה 
האוונגארד בפולין. 

ב-1997 חיבר את יצירתו שבעת שערי 
ירושלים, שהוזמנה לחגיגות 3,000 שנה 

לבירת ישראל ונוגנה בה; בתור טקסט 
 לשבעת פרקי היצירה בחר המלחין 

פסוקים תנ"כיים. 

ביצירותיו של פנדרצקי ארבע אופרות, 
קונצ'רטי לכלים שונים ושמונה סימפוניות. 

הוא זכה באותות, בתארים לשם כבוד 
ובפרסים רבים, בהם ארבעה פרסי גראמי. 

יצירותיו שולבו בפסקולי סרטים וסדרות 
טלוויזיה, הנודעים שבהם הניצוץ של סטנלי 

קובריק וטווין פיקס של דיוויד לינץ'. 

שלושה קטעים בסגנון עתיק )1963( לתזמורת 
כלי קשת חיבר פנדרצקי לפסקול כתב היד 
מסרגוסה, סרטו של הבמאי וֹויצֶ'ךְ יֶזִ'י ַהאס 

 - )2000-1925 ,Wojciech Jerzy Has( 
עיבוד של הרומן באותו שם מאת הסופר 

והפילוסוף בן המאה ה-18, הרוזן יאן פוטוצקי. 
העלילה מתרחשת בספרד של המאה 

ה-18, והבמאי יצר עולם פיקטיבי הנע בין 
הרציונלי לפנטסטי. המוזיקה שיצר פנדרצקי 

היא בסגנון הבארוק המאוחר והקלאסי 
המוקדם: המלחין המיומן והצעיר יחסית פונה 

אל המוסכמות המלודיות וההרמוניות של 
התקופה במעין נוסטלגיה, ועל אלה הוא 

מוסיף תפניות מקוריות בעלילה המוזיקלית. 

 את שלושת הקטעים ניגנה בפעם 
הראשונה בתור יצירה עצמאית התזמורת 

הקאמרית של שירות השידור של פולין 
 בפוזנן בניצוחה של אגניישקה דּוצְ'ָמל; 

היה זה בקיץ 1988 בקרקוב במסגרת 
פסטיבל המוזיקה קז'ישטוף פנדרצקי. 

אריה פותחת את שלושת הקטעים 
הקצרים באווירה נוגה וסנטימנטאלית ברוח 

הפסקאליה והקינה הבארוקיים. אחריה 
מופיעים שני מנואטים מז'וריים, ריקודיים 
ועליזים, עם פרקי טריו מינוריים החוצצים 

ביניהם ומוסיפים נופך מלנכולי לאווירה. 

יְֵמַדי על הסיוע בכתיבת דברי הקשר  תודה לאווה ְשׁ
על יצירתו של פנדרצקי.



אלגרו / לנטו / ריזולוטו

אן רדזינסקי נולד בוורשה בשנת 1950. י
בהיותו בן 19 עזב את פולין ועלה לישראל. 

למד קומפוזיציה אצל לאון שידלובסקי 
באקדמיה הישראלית למוסיקה בתל אביב. 

בהמשך למד אצל קז'ישטוף פנדרצקי 
וג'ייקוב דראקמן באוניברסיטת ייל בארצות 

 הברית, שם גם לימד. מ-1994 רדזינסקי 
הוא פרופסור לקומפוזיציה באוניברסיטת 

מדינת אוהיו בעיר קולומבוס. 

יאן רדזינסקי זכה במענקים ובפרסים 
רבים, ויצירותיו ראו אור בחברות שונות. 

מיצירותיו הסימפוניות ניגנו תזמורת 
קליבלנד, התזמורת הפילהרמונית של 

קרקוב, תזמורת שירות השידור של מערב 
גרמניה, התזמורת הלאומית של מקסיקו 

ותזמורות בולטות בארץ - לרבות התזמורת 
הפילהרמונית הישראלית. 

מדברי המלחין על יצירתו
קונצ'רטו לכינור, לצ'לו ולכלי קשת

"שלושת פרקי הקונצ'רטו )אלגרו, לנטו 
וריזולוטו( מפתחים נרטיב מוזיקלי משתנה 
באופיו, הנד בין קנטבילה )שירתיות( בפרק 

הראשון, התבוננות פנימה בפרק השני 
ומחול מלא להט בפרק השלישי.

הפרק הראשון בנוי סביב המרכז הטונאלי 
 של הצליל דו; למעשה הוא נשמע איטי 
יותר ואולי אף לירי יותר ממה שהוראת 

הטמפו מרמזת. 

הפרק השני מַפתח שני רעיונות מלודיים 
 בסיסיים: ניגון המוצג בשקט, באוניסונו, 
ודו־שיח עם 'אל מלא רחמים' - מנגינת 

התפילה הקבוצתית המושרת בהלוויות 
ובאזכרות יהודיות.

 הפרק השלישי הוא מחול המבוסס 
על יצירה קודמת שלי לצ'לו ולפסנתר: 

'תפילה ומחול'. פרק זה הוא הוָרה, ברוח 
השנִים הראשונות של היישוב, והוא מביט 
לאחור, על העולם שהונצח בצבעי המים 
של נחום גוטמן ובשיריהם של חיים נחמן 

ביאליק ולאה גולדברג. ציטוט משירו 
הפופולרי של עמנואל עמירן )עיבוד של 

קטע מתוך 'אנה הלך דודך' משיר השירים( 
מגיח לזמן קצר בפרק זה.

היצירה מוקדשת למאסטרה אגניישקה 
דּוצְ'ָמל ולתזמורת אמדיאוס הנפלאה 

שייסדה בפוזנן".

כ-'24 יאן רדזינסקי / קונצ'רטו לכינור, לצ'לו ולכלי קשת )2017(  



כ-'22 יוזף היידן / סימפוניה מס' 78 בדו מינור 

 ויוואצ'ה / אדאג'ו / 
מינואט וטריו: אלגרטו / פינאלה: פרסטו

מה כבוד רחשה קהילת שוחרי כ
המוזיקה של לונדון למלחינים גרמנים. 
מי שהתענגו על מנעמי הנדל, ָאּבֶל ויוהאן 
כריסטיאן באך "המקומיים", כמהו* לארח 

גם את פרנץ־יוזף היידן הווינאי באולמיהם, 
בבתי האופרה שלהם ובמעונות שועיהם. 

וכשהתגשם כבר הביקור המיוחל - ב-1791, 
 אחרי מותו של ניקולאוס ֶאְסֶטְרָהזִי - 

הייתה שם ִהצמדות מגנטית ממש.

נסיונות להשיט את היידן לבריטניה לא חסרו 
לאורך העשור השמיני של המאה השמונה־
עשרה. בתור הכנה לאחד מהם, סביב 1782, 

 חיבר היידן סט של שלוש סימפוניות, 
מס' 76, מס' 77 ומס' 78. משבטל הסיור, מצא 

דרך חליפית אל קהלים חוץ־ֶאְסֶטְרָהזִיים: 
הוא הכין עותקים של הפרטיטורות, ושלח 

אותן לשלושה מו"לים בשלוש ערי בירה: 
טֹוִריצֶ'לָה בווינה, ּבֹוַאיֵה בפריס ופֹוְרְסֶטר 
בלונדון. מכתב הלווי לּבֹוַאיֵה שרד, והוא 
מצוטט הרבה: "אשתקד הלחנתי שלוש 
סימפוניות יפות, אלגנטיות ולא ארוכות 

מדי... הן קלות לביצוע ואין בהן יותר מדי 
קֹונְצֶ'ְרַטנְֶטה... אני משוכנע שיימכרו היטב".

ב"קֹונְצֶ'ְרַטנְֶטה" התכוון היידן כנראה 
לבידולים תכופים בין תפקידי סולו - בעיקר 

של כלי הנשיפה - לבין נגינת טּוִטי. ואכן, 
ההאזנה לסימפוניה מס' 78 מאשרת: 

עיקר שליחותם של כלי הנשיפה - החליל, 
האבובים, הקרנות והבסונים - להוסיף צבע 
לכלי הקשת ולא להתנוצץ בסולואים. אשר 
לסולם, דו מינור, הוא חריג מאוד אצל היידן. 

יש רק עוד סימפוניה אחת כזו: מס' 52 משנת 
1771. בכלל, שיעורם של הסולמות המינוריים 

בסימפוניות היידן הוא כ-10% בלבד מסך 
כמאה שהלחין.

דרך אגב, גם כשיש כבר מינור, הוא לא 
נותר דומיננטי לאורך כל הדרך. בסימפוניה 

שלפנינו, למשל, המינור שולט בנושא 
הראשון של פרק א', אך בנושא השני הוא 

מתחלף בסולם התואם, מי במול מז'ור. 
סולמו של פרק ב', האיטי, הוא מי במול 

מז'ור מלכתחילה, פרק ג', המהיר והריקודי, 
כתוב בדו מז'ור, ופרק ד', המסיים, עובר 

טרנספורמציה כפרק א': דו מינור מתחלף 
בדו מז'ור, וזה חולש על הפרק עד תומו. 

מילה על השתובבות היידנית בתוך 
הפינאלה, פרק שובב ממילא. הרונדו 

המסיים עשוי נגינות מענה מהירות 
וחקייניות בין חלקי התזמורת, ופיאנו־פתע 
מתחלף בפורטה מתפרץ. הכל רץ ושוטף, 

 עם חזרות חלילה. עד אשר, בעיצומו 
 של המרוץ, התזמורת משתתקת. 

 פאוזה. מה קרה? משהו אינו כשורה? 
עד שהמאזין נחלץ לפרש, המרוץ מתחדש. 

ואז, כקודם… עוד פאוזה. בקיצור, שלוש 
 הפסקות יזומות. למען האמת, היידן 

כבר השתמש בפעלול הזה קודם לכן, 
ב-1781, ברביעייה אופ' 33 מס' 2. וכבר אז 
ציטט עיתון וינאי תיאורטיקנים מחמירים 
ש"זעקו מרה על הפחתות־ערך במוזיקה 

על ידי קשקושים קומיים". יש להניח 
שכשהגיעה הסימפוניה לפריס וללונדון, 

הקהל דווקא רווה נחת...

*כדי להבין את הכמיהה הזאת, ראוי לצטט פיסקה 
שהתפרסמה ב-1785 ב-Gazeteer הלונדוני: "האיש 

המופלא הזה, שייקספיר של המוזיקה... נאלץ 
לחיות בחצרו של נסיך גרמני בזוי )הכוונה כמובן 

לֶאְסֶטְרָהזִי(, שאינו מסוגל לתגמלו ואינו ראוי לו. האין 
כאן ]בלונדון[ צעירים רוצי־טוב שייקחו עליהם את 
משימת הקודש להפקיע את היידן מגורלו ולשותלו 

כאן, בבריטניה הגדולה, ארץ שבעבורה - כך נראה - 
נועדה המוזיקה שלו?!"




