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פנטזיה על חיים חדשים



מנהל כללי: בן ציון שירה
מנהל אדמיניסטרטיבי: מיכאל קונצביץ'

מפיקה: ענת ריכטר

מנהלת שיווק: תמר אומנסקי
מנהלת מכירות: דגן פדר

מכירות: מרים רסקין 
ספרנית: תמר רייס

הקאמרטה הישראלית ירושלים
מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון

יועץ: יוסף ברדנשוילי

פרופ' רות ארנון*, יו"ר
אבנר אזולאי*
יעקב אייזנר*
ד"ר חנן אלון
יצחק אלרון

פרופ' שלמה בידרמן
ד"ר יורם בלשר*

פרופ' אבי בן בסט
רו"ח תלמה ברבש־קנולר

פרופ' בני גיגר*

עו"ד יאיר גרין*
אפרת וימן גרשוני*

אילן דה פריס*
רוברט דרייק

פרופ' משה הדני*
רוני זהבי*

יהודה זיסאפל
רות חשין*
ניסים לוי

משה מיכלס*
פרופ' מנחם פיש

אורלי פרומן*

 חברי העמותה וחברי הוועד המנהל 

חברי התזמורת

 הצוות האדמיניסטרטיבי 

משרד התזמורת: רח' ההגנה 13, הגבעה הצרפתית, ירושלים / טל: 02-5020503 / פקס: 02-5020504
info@jcamerata.com :אימייל / www.jcamerata.com :כתובתנו באינטרנט

התזמורת נתמכת על ידי: משרד התרבות והספורט | עיריית ירושלים, האגף לתרבות ומסתייעת בתורמים שונים.

מחלקת מנויים: 1-700-55-2000 / בימים א'-ה' 17:00-09:00

*חברי הוועד המנהל 

*נגן ראשי **משנה לנגן ראשי

כינור ראשון
מתן דגן*

נטשה שר*
כרמלה ליימן**
יוּקי אישיזאקה

דניס ג'רסי
רומן יוסופוב

סופיה קירסנובה

כינור שני
הדס פבריקנט* 
אדוארד רזניק* 

אומרי צח
ארנולד קוביליאנסקי

מיכאל קונצביץ'
קרן שושני

ויולה
מיכאל פלסקוב*

דורון אלפרין
בוריס רימר

אדוארד שובייב

צ'לו
צבי אורליאנסקי*

מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**

קונטרבס
דמיטרי רוזנצוויג*

אלכסנדר אוסיפנקו 

חליל
אסתי רופא*

אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז

בסון
מאוריציו פאז* 

קריסטיונס גריגס

קרן יער
אלון ראובן*

רות ורון

טימפני
קרן פנפימון־זהבי* 

חפשו אותנו

פרופ' שמואל קבילי
רו"ח רענן קופ*

פרופ' אורי קרשון
פרופ' דפנה שוורץ*

ברוך שלו
דב שפיר

נגנים נוספים: ֶיפים אייזנשטדט, צ'לו; יזהר קרשון, צ'מבלו

מנהל במה: ואלרי אקסיונוב
יועץ משפטי: עו"ד עמי פולמן

הנהלת חשבונות: שרית יצחקי



כתיבת התוכנייה בני הנדל עיצוב חגית מימון
צילום שער ועיבוד פוטוגרפי יצחק נופך מוזס

ירושלים / המינהל הקהילתי, הגבעה הצרפתית
יום ו', 20.1.17 בשעה 10:00 )קונצרט עם תהליך העבודה(

תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות
מוצ"ש, 21.1.17 בשעה 20:00
יום א', 22.1.17 בשעה 20:00
יום ו', 27.1.17 בשעה 13:00

ירושלים / תיאטרון ירושלים 
יום ג', 24.1.17 בשעה 20:00

רחובות / מכון ויצמן למדע, אולם ויקס 
יום ד', 25.1.17 בשעה 20:00

זכרון יעקב / אלמא מרכז אמנויות
מוצ"ש, 28.1.17 בשעה 20:00

תודה לפרופ' שמעון זנדבנק ולמנצח הרווי בורדוביץ' 
על תרומתם לכתיבת התכנייה

פול גודווין מנצח )בריטניה(
רוברט מארי טנור )בריטניה(

וולפגנג אמדאוס מוצרט )1791-1756(
סימפוניה מס' 33 ק' 319 בסי במול מז'ור

ג'רלד פינזי )1956-1901(
 ְדֵיס ַנַטִליס )יום ההולדת(, 

קנטטה לקול ולתזמורת כלי קשת, אופוס 8

הפסקה 

סר מייקל טיפט )1998-1905(
פנטזיה קונצרטית על נושא מאת קֹוֶרִלי 

לתזמורת כלי קשת 

פרנץ יוזף היידן )1809-1732(
סימפוניה מס' 59 )סימפוניית האש( בלה מז'ור

פנטזיה על 
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פול גודווין / מנצח 

אסטרו פול גודווין מחלק את זמנו בין ניהול הפקות אופרה מ
לבין ניצוח על קונצרטים. בברלין ניהל את הופעות איפיגניה 

בטאוריס של גלוק, בסקוטלנד ובאוסטרליה את אורלנדו של הנדל, 
במדריד את אונס לוקרציה של בריטן, ובוויילס את האורטוריה 

יפתח של הנדל. ברפרטואר סימפוני וקאמרי ניצח על הפילהרמונית 
של ה-BBC, על הפילהרמוניות של רוטרדם, שטוקהולם והלסינקי, 
הסימפוניות של מוסקבה, ברמינגהם, סן פרנסיסקו, סיאטל, יוטה 

וטורונטו, הקאמרית הסקוטית והקאמרית של סנט פול. 

 לאורך כעשור כיהן גודווין כסגנו של כריסטופר הוגווד, מייסדה 
 של תזמורת "האקדמיה למוסיקה עתיקה" בקיימברידג', עמה 

 סייר בעולם והקליט מיצירות שיץ, טברנר ומוצרט. בשנותיו 
כמנצח אורח ראשי של "התזמורת הקאמרית האנגלית", שיתף 

פעולה עם אמנים נודעים, כגון הכנר ג'ושוע בל, הזמרות קירי ֶטה 
 קאנאווה ומגדלנה קֹוֶז'ָנה והצ'לן מסטיסלב רֹוְסְטרֹוּפֹוִביץ'. 

 בשנים האחרונות גודווין מכהן כמנהל המוסיקלי של פסטיבל 
באך בעיר כרמל בקליפורניה.

 מאסטרו גודווין מקדם פרויקטים לצעירים. הוא הדריך במשך 
שנים תזמורות נוער באירופה, וסייע למוסדות שבהם התחנך – 

 הקולג' המלכותי והאקדמיה המלכותית למוסיקה. 
זו הופעתו הראשונה עם הקאמרטה הישראלית ירושלים.

וברט מארי, יליד ֶאֶסְקס, קנה את הכשרתו המוסיקלית בלונדון: ר
בקולג' המלכותי למוסיקה, בסטודיו האופרה הלאומית 

ובתוכנית לזמרים צעירים של האופרה המלכותית קובנט גרדן. 

בבריטניה השתתף בחמש אופרות של מוצרט, בפידליו של בטהובן, 
בההולנדי המעופף של וגנר, בזמרת הרחוב של אופנבך, בַלְקֶמה 

של ֶדִליּב, בבוריס גודונוב של מוסורגסקי, בדרכו של הולל של 
סטראווינסקי, בפיראטים של פנזנס של גילברט וסאליבן ובפיטר 

גריימס וחלום ליל קיץ של בריטן. באופרה הלאומית הנורווגית 
השתתף באונס לוקרציה של בריטן, באופרת המבורג בְגלֹוִריָאנה 

של בריטן, ובפסטיבל זלצבורג ברומיאו וז'וליֶיט של גונו. 

ברפרטואר הקונצרטי של מארי שני הפסיונים של באך, ביצועים 
קונצרטיים של שאול ושל אסיס וגלתיאה של הנדל, הרקוויאם 
והמיסה בדו מינור של מוצרט, מיסת נלסון והבריאה של היידן, 

הרקוויאם של ברליוז, מיסת החיים של דיליוס, אליהו של מנדלסון 
ורקוויאם המלחמה של בריטן. 

 מארי הופיע תחת שרביטיהם של גדולי המנצחים, ובהם: 
סר אליוט גרדינר, סר צ'ארלס ַמֶקָרס, סר אנדרו דייוויס, אדוארד 
ָקה ָסלֹונן ועמנואל חיים.  ַגְרְדֶנר, פול מקריש, ולרי גרגייב, ֶאָסה־ֶפּ

זו הופעתו הראשונה עם הקאמרטה הישראלית ירושלים.

רוברט מארי / טנור 
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הקאמרטה הישראלית ירושלים
ַאְנְדֵרס מּוְסטוֶֹנן כינור וניצוח )אסטוניה(
אנסמבל הפעמונים ַאְרִסיס )אסטוניה(

ֶטר ֶוִהי / ארבעים ושתיים  ּפֶ
 H.M. ֶטר ֶוִהי / לזכר ּפֶ

ֶטר ֶוִהי / סימפוניית הפעמונים לאנסמבל פעמונים של  ּפֶ
שבע אוקטבות ולתזמורת קאמרית

היידן / סימפוניה מס' 60 )"המפוזר"( בדו מז'ור
באך / שאקון לכינור, לתזמורת ולפעמונים

אנסמבל הפעמונים ארסיס
מוזיאון תל אביב לאמנות

אולם רקנאטי 
מוצ"ש, 25.2.17 בשעה 20:00

כרטיסים בקופת התזמורת ובאתר

כרטיסים מוזלים למנויי הקאמרטה
כרטיסים לצעירים מתחת לגיל 35: 50 ₪ 

www.jcamerata.com :דרקופת התזמורת: 1-700-55-2000 / אתר התזמורת
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קבוצת†שגיא

במסגרת פסטיבל טאלין, תל אביב



משפחת באך המורחבת
ַריְנָהְרד ֶגֶבּל מנצח )גרמניה(

ַרימוְּנד נֹוְלֶטה בס־בריטון )גרמניה(

וילהלם פרידמן באך / סינפוניה פ' 64 
יוהאן סבסטיאן באך / קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 3 

יוהאן כריסטוף פרידריך באך / פיגמליון, קנטטה לבס ולתזמורת
יוהאן כריסטיאן באך / סימפוניה מס' 6 בסול מינור

קרל פיליפ עמנואל באך / סימפוניה ברה מז'ור 

ירושלים: תיאטרון ירושלים 
יום ג', 14.2.17 בשעה 20:00

זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות
יום ד', 15.2.17 בשעה 20:00

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 17.2.17 בשעה 13:00

מוצ"ש, 18.2.17 בשעה 20:00
יום א', 19.2.17 בשעה 20:00

לא רק מוצרט
אבנר בירון מנצח

רות ציזאק סופרן )גרמניה( 
מוקי זוהר אבוב )ישראל(

סמואל ברבר / ַקְנצֹוֶנָטה לאבוב ולתזמורת כלי קשת
בועז בן משה / מתוך "מחזור שירי ג'יימס ג'ֹוְיס"

מוצרט / סרנדה מס' 12 לכלי נשיפה 
מוצרט / האריות הקונצרטיות:
• "הולכת אני, אך לאן, אִלי?!" 

• "את מבקשת שאשכחך?!" 
• "מי יידע את ייסורי אהבתי?!"

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 3.3.17 בשעה 13:00

מוצ"ש, 4.3.17 בשעה 20:00
יום א', 5.3.17 בשעה 20:00

ירושלים: תיאטרון ירושלים 
יום ג', 7.3.17 בשעה 20:00

רחובות: אולם ויקס במכון ויצמן למדע 
יום ד', 8.3.17 בשעה 20:00

הקונצרטים הבאים



כ-22 דקות וולפגנג אמדאוס מוצרט )1791-1756( / סימפוניה מס' 33 ק' 319 בסי במול מז'ור 

אלגרו אסאי / אנדנטה / מינואט וטריו / 
פינאלה: אלגרו אסאי

וּ ידע לאופולד מוצרט כמה מילות שבח ל
ירעיפו הדורות הבאים על בנו וולפגנג, 
היה בוודאי ממתן את נימת הקטרוג כלפיו. 

את המנשרים התכופים ששיגר לו ִמלא 
בטרוניות אינסוף על כי הבן תר אחר משרת 

מלחין בערים מינכן, אאוגסבורג, מנהיים 
ופריס, במקום להיענות למשרת נגן בעירו. 

הנה קטע ממכתב שכתב לאופולד לבנו 
 ב-1778, כשנה לפני לידת סימפוניה 

 מס' 33: "וולפגנג יקירי, אתה מתמסר 
 בלי שמץ מחשבה לכל גחמה העולה 

במוחך או המוחדרת לשם על ידי מישהו! 
אתה כותב 'אני מלחין! אל לי לקבור את 

כישרוני'. ומי אומר שעליך לקבור את 
כישרונך? זאת בדיוק תעשה, אם תמשיך 

בשיטוטיך הצועניים!!!" 

ואילו וולפגנג, במכתב מפריס, במענה 
לבשורת אביו כי אירגן לו משרה של נגן 

 עוגב אצל הארכיבישוף של זלצבורג, כותב: 
"כשאני מדמיין לי כי אנשק את אבי היקר 

ואת אחותי היקרה – כמה טוב לי! אבל, 
שאומר לך מה אני מרגיש באמת? אני מתעב 

בזלצבורג את ההערכה המועטה למוסיקה, 
ואת העובדה שהארכיבישוף אינו בוטח במי 
שנוסע. אני טוען שאדם בעל כישרון בינוני, 

אם יראה עולם ואם לאו - יישאר בינוני. אבל 
אדם בעל כישרון עילאי* - כפי שבלי צניעות 

מזויפת אני מאמין שיש לי – יתנוון וייבול 
אם יישאר תמיד במקום אחד. אני מבטיחך: 

נסיעה זו לא הייתה לשווא! ליכולת ההלחנה 
שלי היא הועילה מאוד!" 

לא לנגינה בעוגב או בכינור תחת בוס שמרן 
בחצר קרתנית שואף עתה מוצרט בן ה-22. 

להלחין הוא רוצה, לנצח מעם המקלדת, 
ולהפגין את גאונותו קבל עם ועולם. באין 

לו הצעה התואמת את שאיפותיו, הוא נכנע 
 ושב לזלצבורג, ושם, למרות התסכול, 

הוא מפיק בשנתיים עד לעקירתו לווינה 
שפע פנינים: מיסות, סונטות, מגניפיקט, 

סרנדה, דיברטימנטי... ושלוש סימפוניות: 
מספר 32, 33 ו-34.

 את הסימפוניה שלפנינו השלים מוצרט 
 ב-9 ביולי 1779. במקור הייתה מס' 33 

תלת־פרקית, ואת הפרק הרביעי הוסיף 
לקראת ביצועה בווינה, כעבור שנים מספר. 

התזמור נועד להרכב לא גדול: צמדי 
אבובים, בסונים, קרנות וכלי קשת.

מביני דבר יודעים למצוא בסימפוניה 
אישושים לסגנונות שקנה לו מוצרט 

בשיטוטיו באירופה: את אסכולת מנהיים 
ניתן לזהות בקרשצ'נדי השוטפים את 

האנסמבל בפרק ב'; את ניחוח "התעוזה 

והזוהר של פריס" אפשר לחוש לאורך 
היצירה כולה. ועם זה, אלמנט זלצבורגאי 

אינו נעדר גם הוא: הסימפוניה פותחת 
במשקל 3/4, כמשקל המחולות הצפון־

אוסטריים שספג מוצרט בעירו. 

הפרק הראשון, המעוצב בצורת הסונטה, 
פותח בהיסוס שקט, הְמפנה מקומו חיש 
למתקפת פֹוְרֶטה, המוליכה אל דואטים 
מלאי חן ומשובה בין כלי הנשיפה לכלי 
הקשת, בדומה לדיאלוגים שיאפיינו את 

אופרות מוצרט בהמשך. ליריות ונמרצות, 
שקט וסערה מתחלפים בדיאלוגים האלה. 

את שני נושאי הפרק השני, האטי והחרישי, 
מגישים בעיקר כלי הקשת. כלי הנשיפה 

תומכים ומגבים פה ושם, ורשות דיבור של 
ממש הם מקבלים רק פעמיים, סביב אותם 

קרשצ'נדי בנוסח מנהיים שהזכרנו. 

כמו ריקודם המגושם של איכרים כבדי 
מגפיים נשמע הפרק השלישי, המינואט, 

על חלקיו הקצרים החוזרים ונשנים. כאמור, 
הפרק הזה הוּסף לסימפוניה כמה שנים 
אחרי לידתה, כבר בהיות מוצרט בווינה.

שצף, קצב, סחרור והומור מאפיינים את 
הפרק הרביעי והחותם. כמו הפרק הראשון, 

גם הפרק הזה מולחן בצורת הסונטה, וכמו 
הפרק השני, גם משקל הפרק הזה 2/4. אם 
את זרעי הדיאלוגים האופראיים העתידיים 

של מוצרט שמענו בפרק הראשון, כאן על 
אחת כמה וכמה וביתר שאת. 

.superieur הוא בוחר במילה הצרפתית*



כ-24 דקות ג'רלד פינזי )1956-1901( / ְדֵיס ַנַטִליס )יום ההולדת(, קנטטה לקול ולתזמורת כלי קשת, אופ' 8 

ִאיְנְטָרָדה )פתיחה כלית( / רפסודיה 
)רצ'יטטיב מלוּוה( / ההתעלות )מחול( / 

פליאה )אריוזו( / הברכה )אריה(

יצירות מוצרט ופינזי משתלבות טוב "
יחדיו", אומר המנצח פול גודווין. "שתיהן 
ליריות ומלודיות. סימפוניית מוצרט מכינה 

יפה את לב השומע לרוחניות, למדיטטיביות 
ולטונאליות של פינזי." 

ג'רלד רפאל פינזי נולד בלונדון, ליהודי 
איטלקי וליהודייה גרמנייה. מוצאו לא מנע 
ממנו שימוש בטקסטים נוצריים מובהקים 

ביצירותיו. את רוב חינוכו ספג בכנסיות: 
מורו הראשון היה ארֶנסט פרר )Farrar(, נגן 
עוגב כנסייתי בעיר ַהיי ֶהרֹוֶגייט שביורקשר, 

ומשנפל מורו בקרב במלחמת העולם 
הראשונה, המשיך את לימודיו בהדרכת 
אדוארד ברסטאו )Bairstow(, נגן עוגב 

ומנצח מקהלת הקתדרלה של יורק. בהיותו 
בן 24 נרשם פינזי לשיעורי הקונטרפונקט 

של ר' או' מוריס, מֹורם של הֹוְלְסט ווֹוהן־
וויליאמס, ובכך צעד את צעדיו הראשונים 
במסלול הצטרפותו אל חבורת המלחינים 

האנגלים של תחילת המאה העשרים.

סממנים בולטים בקורפוס של פינזי הם 
נימה ֶאֶלגית תדירה במוסיקה ורכיב שירי־

פואטי כבסיס לרבות מיצירותיו לקול 
ולמקהלה. את האלגיוּת קל להבין לנוכח 
ריבוי האבדנים שהיו מנת חלקו: אביו מת 

בהיות ג'רלד בן שמונה, ואחר כך נפטרו 
שלושה מאחיו. גם נפילתו בקָרב של מורו 

ַפָרר הסבה לו צער עמוק. ייתכן כי השירה, 
שאליה נטה לבו מילדות, הייתה לו נוחם 

בשעות תוגה. 

ה פינזי להלחין  המשוררים האנגלים שִהרָבּ
את שיריהם היו תומאס הארדי וכריסטינה 

רֹוֶסִטי בני המאה ה-19. משיכה מיוחדת 
הייתה לו גם אל כתבי תומס ְטַרֶהְרן בן 

המאה ה-17, מחברם של ארבעת הפרקים 
המושרים של "ְדֵיס ַנַטִליס". טרהרן, תיאולוג 

וכומר אנגליקני אדוק, הציב במרכז ראיית 
עולמו שילוב בין המבט התמים, ה"קדם־

נפילתי" של הילד לבין התובנה הבשלה של 
הכותב הבוגר, ובכך הקדים במאה שנה ויותר 

את ויליאם וורדסוורת'*, הרומנטיקן הגדול 
של המאה ה-19, שגם משיריו הלחין פינזי.

לאורך שנות השלושים ישבו פינזי ורעייתו 
בבית כפרי במחוז וילטשר. במטעם גידלו 

זנים נדירים של תפוחים, ובספרייתו 
הגדושה עיבד שירי עם אנגליים והלחין.

הקנטטה שלפנינו הושלמה ב-1939, אחרי 
עמל של תריסר שנים. הבכורה נדחתה עד 

1940 בשל פרוץ מלחמת העולם השנייה 
והקלטת הבכורה נעשתה רק ב-1946.

אף כי הקנטטה נולדה לקראת אמצע המאה 
העשרים, היא טונאלית לעילא, ולשונה 

המוסיקלית אינה רחוקה מזו של המנטור 
של פינזי, המלחין רייף ווהן־ויליאמס. לא 
רק תפקידי כינור ראשון ושני יש בה; גם 
סקציות הוויולות והצ'לי מפוצלות לשני 

קולות. כאמור, ראיית הילד התמים עומדת 
במרכז היצירה, כפי שהציבּה המשורר תומס 

ְטַרֶהְרן, כותב המילים. 

לי, אנדנטה, הוא מעין  הפרק הראשון, הּכֵ
כניסה שלפני הכניסה: התנגנותו האטית 
והמלודית מובילה אל המדיטטיביות של 

הפרק השני )גם הוא אנדנטה(, שבו המילים 
מצטרפות למוסיקה, כדי להציג את גדלות 

הילדות בחיי האדם והעולם. בפתיחתו 
ובחתימתו של פרק א' עשוי המאזין לשמוע 

הד ל"וולטבה" של סמטנה, או רמזים 
להמנון הלאומי של ישראל. 

הפרק השני מדיטטיבי. בו, וכן בפרקים 
האחרים, ניתן לזהות טכניקה אהובה 

על פינזי בעיצוב מנגינת השר: המילים 
החשובות במשפט, ובמיוחד מילות 

ההתעלות - גדלות, שמיים, מזהירים, 
הלהיבוני, שמחה, אש, אלוהית, לֶנצח...

זוכות לתווים גבוהים, ו/או מתמשכים 
ולליווי מודגש של האנסמבל.

הפרק השלישי, אלגרו ויווצ'ה, שונה 
בנימתו: כשמו כן הוא – מחול של התעלות. 
אם בפרקי האנדנטה היה לנגינת התזמורת 

אפקט מרגיע באינטרלודים שבין 
המשפטים המזומרים, כאן נגינות הביניים 

מדגישות את אש ההתרגשות. 

הפרק הרביעי )אנדנטה( בליווי דיסוננטים 
מרים־מתוקים והפרק החמישי )טמפו 

קומודו( המכיל קנונים כמו־באכיים, משיבים 
את הקנטטה אל הנימה המדיטטיבית 

שבה החלה, והם מביעים את הפליאה ואת 
הברכה, שהאמינו בהם הן ְטַרֶהְרן בן המאה 

ה-17 והן פינזי בן המאה ה-20. 

 
 *מוכרת שורתו השירית של וורדסוורת' 

"הילד הוא אביו של האדם", כלומר את רוח 
האדם מעצב ה"אני" הילדי שלו.

Gerald Finzi )1901-1956(  
Dies Natalis )Day of Birth(
Poems by Thomas Traherne )1636-1674(

Intrada – Orchestral Introduction

Rhapsody
Will you see the infancy of this sublime and celestial greatness? 
I was a stranger, which at my entrance into the world 
Was saluted and surrounded with innumerable joys: 
My knowledge was divine. I was entertained like an angel 
With the works of God in their splendour and glory. 

Heaven and Earth did sing my Creator's praises, 
And could not make more melody to Adam than to me. 
Certainly Adam in Paradise had not more sweet and curious 
Apprehensions of the world than I. 
All appeared new, and strange at first, 
Inexpressibly rare and delightful and beautiful. 
All things were spotless and pure and glorious.

The corn was orient and immortal wheat, 
Which never should be reaped nor was ever sown. 
I thought it had stood from everlasting to everlasting. 
The green trees, when I saw them first, transported and ravished me. 
Their sweetness and unusual beauty made my heart to leap, 
And almost mad with ecstasy, 
They were such strange and wonderful things.

O what venerable creatures did the aged seem! 
Immortal cherubim! 
And the young men glittering and sparkling angels, 
And maids strange seraphic pieces of life and beauty! 
I knew not that they were born or should die; 
But all things abided eternally. 
I knew not that there were sins or complaints or laws. 
I dreamed not of poverties, contentions or vices. 



ג'רלד פינצי )1956-1901( 
ְדֵיס ַנַטִליס )יום ההולדת( 

טקסטים מאת תומאס ְטָרֶהְרן )1674-1636( / עברית: בני הנדל

פתיחה תזמורתית

רפסודיה
ֵמיִמית?  ִאית וׁשְ ְדלוּת ִעּלָ ן ּגַ ָהרֹואֹות ֵעינֶיָך ֶאת ַהיְַּלדוּת, ִנּצַ

ָזר ָהִייִתי, וְּבבֹוִאי ָלעֹוָלם, 
ָמחֹות:  יפוִּני ֵאיְנְספֹור שְׂ ְרכוִּני ְוִהּקִ ּבֵ

י ָהֱאלִֹהים,  ֲעשֵׂ י ִמּמַ ַעְמּתִ ַמְלָאְך ִהְתּפַ ַנת־ֵאל. ּכְ ְיִדיָעִתי ָהְיָתה ַמּתְ
ים ַמְזִהיִרים, ֶנֱהָדִרים.  ַמֲעשִׂ

בֹוד ּבֹוְרִאי,  ַמִים ְוֶאֶרץ ָאְמרוּ ּכְ ׁשָ
ַמע ָאָדם ָהִראׁשֹון.  ָ ּשׁ יָרה ׁשֶ ִ חֹות ִמן ַהּשׁ יָרָתם ִנְפָלָאה לֹא ּפָ וְּבָאְזנַי ָהְיָתה ׁשִ

ַגן־ֵעֶדן  ִליַאת ָאָדם ּבְ י לֹא ָהְיָתה ּפְ זֹאת ֵאַדע, ּכִ
י וְּמתוָּקה.  ּלִ ֶ ה ִמּשׁ ַרּבָ

ִחּלָה ָהָיה ַהּכֹל ָחָדׁש ִלי וּמוָּזר,  ּתְ ּבַ
אוּר וְּמַהּנֶה וְּכִליל־יִֹפי. י ּתֵ ָנִדיר ִמּנִ

ָבִרים ָהיוּ ְנטוֵּלי־ְרָבב, ְטהֹוִרים ְונֹוָרֵאי הֹוד. ל ַהּדְ ּכָ

ה,  ָמה ָזְרָחה ּבֹוֶהֶקת; ַאְלמֹוִתית ָהְיָתה ַהִחּטָ ַהּקָ
יָתּה.  לֹא ָקִציר סֹוָפּה ְולֹא ְזִריָעה ֵראׁשִ

י - ִהּנֵה ּכֹה ִהיא עֹוֶמֶדת ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם.  ְבּתִ ָחׁשַ
ְרִאיִתים ָלִראׁשֹוָנה, ִהְלִהיבוִּני ְוִהְקִסימוִּני.  ׁשֶ ים, ּכְ ֻרּקִ ָהֵעִצים ַהיְּ

י;  ָיְפָים ַוֲהָדָרם ִהְפִעימוּ ֶאת ִלּבִ
ׁשוּת,  י ֵמרֹב ִהְתַרּגְ ְעּתִ ְמַעט ָיָצאִתי ִמּדַ ּכִ

ים. יִעים ָהיוּ וִּפְלִאיִּ ּכֹה ַמְפּתִ

ֵקִנים!  ְך ִנְראוּ ִלי ַהזְּ ל ּכָ ִנים ּכָ ְנשׂוֵּאי ּפָ
נֵי ַאְלָמֶות ִנְראוּ ִלי!  ָרִפים ּבְ שְׂ ּכִ

רוֵּבי־ֵאל ּבֹוֲהִקים,  ִעיִרים - ּכְ ְוַהּצְ
ים ָויִֹפי!  ל ַחיִּ ַמְלָאִכיֹּות ׁשֶ ְוַהֲעָלמֹות - ּכְ

ץ.  י ָיִקיץ ֲעֵליֶהם ַהּקֵ י ְילוִּדים ֵהם, אֹו ּכִ י ּכִ לֹא ָיַדְעּתִ
ל ַהיְּצוִּרים ָלֶנַצח ִיְחיוּ.  י ּכָ י ּכִ ְבּתִ ָחׁשַ

ים. לוּנֹות אֹו ֻחּקִ עֹוָלם, אֹו ּתְ י ֲחָטִאים ֵיׁש ּבָ י ּכִ לֹא ָיַדְעּתִ
ּלוּת ֵיׁש, ַמֲאָבִקים אֹו ִמּדֹות ְמֻגּנֹות. י ּדַ י ּכִ לֹא ָחַלְמּתִ

Gerald Finzi )1901-1956(  
Dies Natalis )Day of Birth(
Poems by Thomas Traherne )1636-1674(

Intrada – Orchestral Introduction

Rhapsody
Will you see the infancy of this sublime and celestial greatness? 
I was a stranger, which at my entrance into the world 
Was saluted and surrounded with innumerable joys: 
My knowledge was divine. I was entertained like an angel 
With the works of God in their splendour and glory. 

Heaven and Earth did sing my Creator's praises, 
And could not make more melody to Adam than to me. 
Certainly Adam in Paradise had not more sweet and curious 
Apprehensions of the world than I. 
All appeared new, and strange at first, 
Inexpressibly rare and delightful and beautiful. 
All things were spotless and pure and glorious.

The corn was orient and immortal wheat, 
Which never should be reaped nor was ever sown. 
I thought it had stood from everlasting to everlasting. 
The green trees, when I saw them first, transported and ravished me. 
Their sweetness and unusual beauty made my heart to leap, 
And almost mad with ecstasy, 
They were such strange and wonderful things.

O what venerable creatures did the aged seem! 
Immortal cherubim! 
And the young men glittering and sparkling angels, 
And maids strange seraphic pieces of life and beauty! 
I knew not that they were born or should die; 
But all things abided eternally. 
I knew not that there were sins or complaints or laws. 
I dreamed not of poverties, contentions or vices. 



All tears and quarrels were hidden from mine eyes. 
I saw all in the peace of Eden. 
Everything was at rest, free and immortal.

The Rapture 
Sweet Infancy!
O heavenly fire! O sacred Light! 
How fair and bright!
How great am I
Whom the whole world doth magnify!

O heavenly Joy!
O great and sacred blessedness which I possess!
So great a joy who did into my arms convey?

From God above
Being sent, the gift doth me enflame,
To praise His Name.
The stars do move,
The sun doth shine to show His Love.

O how divine Am I! 
To all this sacred wealth
This life and health,
Who rais'd? Who mine
Did make the same! What hand divine!

Wonder 
How like an angel came I down!
How bright are all things here!
When first among His works I did appear
O how their glory me did crown!
The world resembled His Eternity
In which my soul did walk;
And everything that I did see
Did with me talk.

נֵי ֵעינַי. רוּ ִמּפְ ּתְ ָמעֹות ְוִריִבים ִנְסּתַ ּדְ
לֹום ֵעֶדן.  ּכֹל ָרִאיִתי ַאְך ׁשְ ּבַ

י ְוַאְלמֹוִתי. ֵלו ָהָיה, ָחְפׁשִ ַהּכֹל ׁשָ

ההתעלות
ַיְלדוּת ְמתוָּקה! 

ב! ּגָ ֵמיִמית! הֹו, אֹור ִנשְׂ הֹו, ֵאׁש ׁשְ
ה לֹוֶהֶבת!  ּמָ ה זֹוֶהֶרת, ּכַ ּמָ ּכַ

דֹוָלה ַהֶהָאָרה,  ּגְ
יָרה! ּה ָלּה ּתֹאַמר ׁשִ ּלָ ֵבל ּכֻ י ּתֵ ַעד ּכִ

ֵמיִמית! ְמָחה ׁשְ הֹו, שִׂ
ה ֲעטוָּיה ָעַלי!  דֹוָלה וְּקדֹוׁשָ ִהירוּת ּגְ ָמה ּבְ

דֹוָלה ִמי ָמַסר ְלָיַדי? ְמָחה ּכֹה ּגְ שִׂ

ְרִקיִעים ִמן ָהֵאל ּבָ
ח, ַלח, וּבֹו ֶאְתַלּקַ י ֶזה ִנׁשְ ׁשַ

ח. ּבַ ּתַ ם ָהֵאל ִיׁשְ ֵ ּשׁ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ִמים ָנִעים  ּשָׂ ר ּבַ ַהּכֹוָכִבים ֲאׁשֶ

ֶמׁש - ֶאת ַאֲהָבתֹו ַמְרִאים. ֶ ְוזַֹהר ַהּשׁ

ָמה ֱאלִֹהית ֲאִני! 
ִאי, ר ֶזה ִעּלָ עֹׁשֶ

ִריא, ל ַהַחי, ַהּבָ ּכָ
ית ל? ִמי ֵהׁשִ ּדֵ ִמי ּגִ

אן, ֵאיזֹו ָיד ֱאלִֹהית? אֹוִתי ּכָ

פליאה
רֹוִמים! י ִמּמְ ַמְלָאְך ָיַרְדּתִ ּכְ

י! ְעּתִ ִריֹּוָתיו ָמה ֻהְפּתַ יו ּבְ וִּמזִּ
י  יָנם הֹוַפְעּתִ ּבֵ ׁשֶ ָלִראׁשֹוָנה ּכְ

ֲהָדָרם ְלָבִבי ָמה ִהְפִעים!
ֵאל - ִנְרָאה ִלי ִנְצִחי, ַהֶחֶלד - ּכָ

ַרְגַלי; ָכה ּכְ ָמִתי ּבֹו ִהּלְ ִנׁשְ
יִחי ְוָהָיה ִלי ְלֶבן שִׂ

י ֵעינַי. ּתֵ ָראוּ ׁשְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ



ַמִים ְמֵלִאים אֹור ָוהֹוד, ָ ַהּשׁ
ה ַצח ָהֲאִויר, ּמָ ה ַזְך, ּכַ ּמָ ּכַ

ה ַרְך, ֱאלִֹהי וָּבִהיר! ּמָ ּכַ
חוִּני ְמאֹוד;  ּמְ ּכֹוְכֵבי־רוּם שִׂ

ּלָם, י־ֵאל ְטהֹוִרים ּכֻ ַמֲעשֵׂ
יִרים ּכֹה ִנְראוּ ְוטֹוִבים, ֲעׁשִ

ְלָבִבי.  ה ּבִ ִחּבָ י ְלעֹוָלם ֶאְנְצֵרם ּבַ י ּכִ ָיַדְעּתִ

ִריאוּת ִהיּוִּלית וְּתִמימוּת ּבְ
תֹוְך ַעְצמֹוַתי, ָצְמָחה ָאז ּבְ
ֻדּלֹוָתיו ֱאלַֹהי, וְּבַהְראֹות ּגְ
י ֵמֵעין ַמהוּת י ּבִ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ
י ּה רוַּח. ָזַרְמּתִ ּלָ ל ּכֻ ּכָ ׁשֶ

ים: י ַהַחיִּ ַיִין ִעם ַיּמֵ ּכְ
ָבר ְוָדָבר ֱאלִֹהי. ל ּדָ י: ּכָ ּתֹוַמְמּתִ י ְוִהׁשְ ְטּתִ ִהּבַ

הברכה
אן ִנְגלוּ ְלָפנַי, ּכָ ֲאָבִרים ְקַטּנִים ֵאּלֶה, ֵעינִַים ְוָיַדִים ׁשֶ

ְפִעימֹוָתיו ֵהֵחּלוּ ַחיַּי; ּבִ ם, ׁשֶ ֶזה ַהּלֵב ַהּנֹוׁשֵ
ֵאי ֱהִייֶתם? 

נַי ְזַמן ּכֹה ַרב? יְרֶכם ִמּפָ ְרּגֹוד ִהְסּתִ ֵאיֶזה ּפַ
ו? ֲעבוִּרי ַעְכׁשָ ּנֹוְצָרה ּבַ הֹום, ָהְיָתה ְטמוָּנה ְלׁשֹוִני, ׁשֶ ֵאיזֹו ּתְ ְוֵהיָכן, ּבְ

י יֹוְבלֹות ְודֹורֹות ַכְנּתִ ּדוָּמם ֵעת ׁשָ
י ִלְראֹות ָעָפר וַּבּתֹהוּ, ֵאיְך ָיכְֹלּתִ ּבֶ
ָמעֹות, ִחיּוִּכים? ֵעינִַים, ָאְזנִַים, ּדְ

רוִּכים! ים, ָנא ֱהיוּ ּבְ ְלּתִ אֹוָצרֹות ִקּבַ

ֲאִני ָקם ֵמָעָפר ְוֵנעֹור ִמן ָהִריק,
ִטי ַהּמוָּרם, וְּפָלִאים ּפֹוֵגׁש ַמּבָ

ָנה ִלי ָהֵאל ַמֲעִניק: אֹור ְוָרִקיַע ְוֶאֶרץ ְוָים ִהּנֵה ַמּתָ
י ֵהם, ִאם ֵאַדע הֹוִקיָרם.  ּלִ וְּמאֹורֹות ׁשֶ

א ֵהּנָה ָזֻריֹּות הוּא ּפֹוֵגׁש, ְוָהָדר מוָּזר הוּא רֹוֶאה, ר ַהּבָ ַהזָּ
ֶלא ָמֵלא עֹוָלם ֶזה, ַהּנֶָאה, אֹוְצרֹות־ּפֶ ּבְ

ים:  ְוִלי ְמאֹוד ֲחָדׁשִ
ָהִייִתי ַאְפסוּת, י, ׁשֶ ּלִ ַאְך ֱהיֹוָתם ׁשֶ

ָכל זֹאת... ָבר ַהּמוָּזר; ְוִהּנֵה, הוּא ָקָרה ּבְ הוּא הוּא ַהּדָ

The skies in their magnificence
The lovely, lively air,
O how divine, how soft, how sweet, how fair!
The stars did entertain my sense;
And all the works of God, so bright and pure,
So rich and great, did seem,
As if they ever must endure in my esteem.

A native health and innocence
Within my bones did grow,
And while my God did all His Glories show,
I felt a vigour in my sense
That was all Spirit. I within did flow
With seas of life, like wine;
I nothing in the world did know but 'twas Divine.

The Salutation 
These little limbs, these eyes and hands which here I find,
This panting heart wherewith my life begins;
Where have ye been? 
Behind what curtain were ye from me hid so long?
Where was, in what abyss, my new-made tongue?

When silent I, so many thousand, thousand years
Beneath the dust did in a chaos lie, how could I smiles, or tears,
Or lips, or hands, or eyes, or ears perceive?
Welcome, ye treasures which I now receive.

From dust I rise and out of nothing now awake,
These brighter regions which salute my eyes,
A gift from God I take, the earth, the seas, the light, the lofty skies,
The sun and stars are mine: if these I prize.

A stranger here, strange things doth meet, strange glory see,
Strange treasures lodged in this fair world appear,
Strange, all, and new to me: 
But that they mine should be who nothing was,
That strangest is of all; yet brought to pass.



כ-19 דקות  סר מייקל טיפט )1998-1905( / פנטזיה קונצרטית על נושא מאת קֹוֶרִלי לתזמורת כלי קשת 

יפט הבשיל לאט: בילדותו השתעשע ט
בפסנתר שבבית הוריו, אך רק בגיל 18 
החל ללמוד מוסיקה. בגיל 30 החל לפרסם, 

בגיל 40 החל להתפרסם, ואל ההוקרה 
 הנושקת לזו של ידידו בריטן הגיע רק 

בגיל 60. התואר "סר" הוענק לו בהיותו בן 61, 
 13 שנים אחרי כתיבת פנטזיית קורלי. 

הוא הותיר 5 אופרות, 5 רביעיות, 4 
סימפוניות, 4 סונטות לפסנתר, יצירות 

למקהלה ולתזמורת ואורטוריות. בין 
 יצירותיו הידועות: האופרה חתונת 

אמצע הקיץ, האורטוריה ילד בן זמננו, 
ופנטזיית קוֶרלי.

טיפט התבונן בחדוּת במצב האנושי וִהרבה 
לחבר יצירות שמובעות בהן רדיפת צדק 

וחמלה. האורטוריה שהזכרנו, ילד בן זמננו 
)A Child of our Time(, עוסקת בנער 

ן, שֶעֶקב מעצר הוריו  היהודי הרשל גרינשּפָ
ע"י הגסטפו, התנקש בדיפלומט נאצי, 

ומעשהו שחרר את נצרת "ליל הבדולח". 
טיפט, שחיבר גם את מילות האורטוריה, 
שיקף בה את אמונתו כי יש להמשיל את 
האור בנפש האדם על האפלה*. כמופת 
ליצירתו נטל את פסיוני באך, אך ברוח 

המאה ה-20 שילב באורטוריה ספיריצ'ואלס 
אפרו־אמריקניים.

טיפט לא רק דרש, אלא גם פעל. בראשית 
דרכו, כשאיבדו נגני הראינוע את פרנסתם, 

הקים בעבורם תזמורת קו־אופרטיבית. 
ובסוף חייו הקים קרן לתמיכה במוסיקאים 

צעירים. עמדותיו האתאיסטיות, שהביאו 
לסילוקו מבית הספר העממי, התגבשו 

 לימים לידי טרוצקיזם. גם פציפיסט 
חסר פשרות היה.

אשר לסגנונו המוסיקלי, הוא נטה 
למודרניזם. בין מוריו בקולג' המלכותי 

למוסיקה היה המורה המהולל 
לקונטרפונקט ר' או' מוריס, שהיה גם מורו 
של ג'רלד פינזי. אך בזמן שפינזי נטל את 

תלמוד מורו אל הקוטב הטונאלי, נמשך 
טיפט דווקא אל הקוטב הא־טונאלי. 

את פנטזיית קורלי הלחין טיפט בהזמנת 
פסטיבל אדינבורו, שבשנת 1953 עמד 

לציין מלאת 300 שנה להולדתו של הכנר 
והמלחין האיטלקי ארכאנג'לו קֹוֶרלי. טיפט 
היה בחירה טובה, שכן בעת לימודיו בקולג' 
המלכותי למוסיקה התעמק ביצירות המאה 

ה-17, ובלימודיו אצל ר' או' מוריס למד 
לכתוב פוגות א־לה באך. שני הסגנונות 

משתקפים ביצירת המחווה לקורלי.

היצירה פותחת במוטיב הלקוח מאדג'ו 
של קורלי**, ואחריו טיפט מפתח למוטיב 

שבע וריאציות. החמישית היא פוגה, שבה, 
כמעשה מרכבה, מובא ציטוט מן הפוגה 

לעוגב בסי מינור של באך על פי נושא 
מאת קורלי. הפוגה מסתיימת בטיפוס אטי 
מ"אפלה" דיסוננטית ל"אורה" קונסוננטית, 

ואחרי אשדי צלילי כינור מסתחררים, 
המגיעים לידי שיא נלהב עד ארוטי, שלווה 

פסטורלית משתררת. 

לא רק את הנושא המוסיקלי נטל טיפט 
מקורלי, אלא גם את תזמורו: כמוהו בנה את 
היצירה כ"קונצ'רטו גרוסו", כלומר תזמורת 
ֶינֹו( והמשוחחת עם  גדולה )הקרויה גם ִריּפְ
ֶינֹו  קבוצת שלושה סולנים. אלא את הִריּפְ

פיצל לידי שתי קבוצות: "קונצ'רטו גרוסו" 
ו"קונצ'רטו ֶטְרצֹו" )תזמורת שלישית(, 

 המשמשת בסו קונטינואו. ניצבים 
)או יושבים( אפוא שלושה סולנים - כנר 
ראשון, כנר שני וצ'לן, ומאחוריהם ומכל 

צד - שני אנסמבלים, ובכל אחד מהם כינור 
ראשון ושני, ויולות, צ'לי וקונטרבס. 

העניין מסתבך עוד, כשטיפט ממזג מדי 
פעם את נגני הקונצ'רטו גרוסו עם נגני 

ֶינֹו אחד גדול.   הקונצ'רטו טרצו לִריּפְ
זאת ועוד: ַלרוב, הסולנים מובילים, כצפוי, 

אך יש שאת המנגינה הראשית מנגנים 
קשתני הקונצ'רטו טרצו, או אפילו – 

באמירה דמוקרטית - הכינורות השִניים, 
האחד מקבוצת הסולנים והאחרים - 

מהקונצ'רטו גרוסו. מבקר הטיימס הלונדוני 
זעק: "הקונטרפונקט מורכב מדי! כל כך 

 הרבה קורה, עד שאין האוזן הנבוכה 
יודעת במה להיאחז". 

מאסטרו פול גודווין מנסח זאת אחרת: 
"את המדיטטיביות המלודית של פינזי, 

שתמשיך להתנגן בתודעת הקהל בהפסקה, 
יחליפו לאחריה האלמנטים הדיסוננטיים 

והריתמיים של יצירת טיפט. בזה אינני 
אומר שאין בה יופי! יש בה יופי גדול, 

במיוחד כשמבינים כיצד השלד הבארוקי 
מעוטר בידי טיפט בשכבות צבע רבות 

ובקישוטי תחרה."

*אלמנט האור והחושך צף במהלך טיפול 
פסיכואנליטי יונגיאני שעבר טיפט, עקב 

 התחבטויות בנפשו שלו. 
 **אדג'ו בפה מינור הלקוח מקונצ'רטו גרוסו 

בפה מז'ור אופ' 6 מס' 2.



כ-19 דקות פרנץ יוזף היידן )1809-1732( / סימפוניה מס' 59 )סימפוניית האש( בלה מז'ור 

פרסטו / אנדנטה - אלגרטו / מינואט 
וטריו / פינאלה: אלגרו

ש שבקשת סדר מולידה אי סדר מבלבל י
או אי סדר מלבב. נתחיל במבלבל: 

באמצע המאה ה-20 פרסם המוסיקולוג 
ההולנדי אנתוני ואן הֹוּבֹוקן קטלוג של 

יצירות היידן בהסתמך על ממצאיו 
יוּס  המוקדמים של החוקר הרומני ֶאוֶּזּבְ

ַמְנִדיֶצ'ְבְסִקי. הובוקן גילה כי תאריכי 
היווצרותן של כמה מן הסימפוניות שגוי, אך 

כיוון שסדרן השתרש – הותירו על כנו. וכך 
קרה שהסימפוניה שנשמע היום, מס' 59, 

הייתה צריכה להיקרא מס' 35 או מס' 36, כי 
נכתבה כעשר שנים לפני סימפוניה מס' 58.

יש להניח כי את הבלבול אישש מרכיב 
האש בשם הסימפוניה, ֵשם שנתנו לה 

משווקיה, בעקבות כיכובה כנגינת ביניים 
במחזה ושמו "הדליקה"* באמצע שנות 

השבעים של המאה ה-18. ניתן אפילו למצוא 
אלמנטים "דליקים" בפתיחת היצירה 

ובסיומה. אלא מה? במאה ה-20 נתגלו שני 
כתבי יד של היצירה מאמצע שנות הששים, 

וזו ההוכחה שהיידן הלחין את הסימפוניה 
לפחות עשר שנים קודם להעלאת המחזה. 

אשר לאי הסדר המלבב: היידן, שהיה משרת 
כנוע של נסיכו**, נאנק תחת לו"ז הדוק 

של הלחנה על פי דרישה, ניצוח על שתי 
תזמורות ופיקוח עליהן. פנאי רב כל זה לא 

 הותיר בידיו, אבל חופש כן. חופש שבחר 
בו, חופש שברא לו: לפרוע סדר. לשנות. 

לחדש. אף כי לא המציא את רביעיית כלי 
הקשת ואת הסימפוניה, קנה לו בזכות 

חדשנותו את שני התארים "אבי הרביעייה" 

ו"אבי הסימפוניה". הוא עצמו מתאר את 
התהליך כך: "כקפלמייסטר ניתן לי לערוך 

ניסויים, ללמוד מה מקדם את האפקט 
הרצוי ומה מחלישו, וכך יכולתי לשנות, 
להוסיף, לגרוע, בקיצור, להעז כרצוני." 

ומעיר החוקר האמריקני ג'אן סוופורד: 
"היידן מתקשר בתודעתנו עם יצירות 
ְיִשירוּת   מז'וריות, שטופות שמש, שּבַ
 של הגשתן משולבים כתמי כפריוּת 

וקטעי קונטרפונקט מושכלים; 
 בסטרוקטורות המסורתניות שלו צצים 
שוב ושוב הבזקי הומור ֵשדי; הוא ינסה 

לשכנע אותך שכולו כבוד ונימוס, ואז יתגנב 
ויבעט באחוריך. בבדיחותיו, בהפתעותיו 
ובשינויי הכיוון שלו טמונה פסיכולוגיה 
עמוקה: הוא מנגן/משחק לא רק בכליו 

ובצורותיו, אלא גם בקהלו". 

הסימפוניה אינה זוכה להקלטות תכופות. 
תזמוָּרּה, כמקובל בראשית העידן 

הקלאסי, צמד אבובים, צמד קרנות, כֵלי 
קשת וקונטינואו עשוי צ'מבלו ובסון. כבר 
בפתיחת הפרק הראשון הלהט אוַחֵזנו: 

אחרי מפל אוקטבה המקדימה את נעירת 
החמור המנדלסונית המפורסמת, הכינורות 

הראשונים פוצחים בניסור נמרץ של 
עשרות צלילי לה, והמבע נמסר בגיוונים 

שונים לסקציות אחרות בסחרורים נשנים. 
בין תזזית ָלה אחת למשנּה, מבע שקט 

משתלט על האנסמבל, כאילו שתי דמויות 
מוצגות כאן חליפות, האחת סוערת והאחרת 

מהורהרת, המנהלות ביניהן דיאלוג או 
תחרות. קטעי הלה־מז'ור לאו דווקא עליזים, 
אלא ריתמיים־דרמטיים. הפרק נמוג כמעט 

בהפתעה, ודווקא בפראזה השקטה. 

הפרק השני, האטי, גורם לנו לחשוב, בשל 
משקלו המשולש, כי המינואט כבר כאן. 

בתחילה רק כלי הקשת נושאים את נעימת 
שיר הערש הענוג, ואז גם כלי הנשיפה 

מצטרפים. ולפתע, השלווה מופרעת 
בתרועת פורטיסימו של הקרנות. תרועת 

צבא? כבאים? ספוילר: היא עוד תשוב.

הפרק השלישי הוא המינואט במקומו 
הצפוי, ובכך היידן יצר עקיבה של שני 

פרקים פנימיים שמשקלם 3/4 ושנגינתם 
לגטו, בניגוד לשני הפרקים הקיצוניים, 

המנוגנים סטקאטו. במינואט כלי הקשת 
וכלי הנשיפה שחקנים שווים, והנושא 

הראשי של פרק ג' הוא גרסת ָלה־מז'ור של 
נושא בלה־מינור בפרק ב'.

הפרק הרביעי מגיע, ובו, בהיפוך מפרק 
ב', כלי הנשיפה זוכים בבכורה, בתרועות 

המזכירות את ״מוסיקה על פני המים״ של 
הנדל. והלא התַרַעת תרועות קיבלנו כבר 
בפרק ב'. הנה זה היידן: מה שנשמע חריג 

ולא מובן בתחילה, מתקבל עתה, בסיום, 
כאלמנט מאחד של סימטריה ושווי משקל. 

המבקר ג'יימס אדמס כותב: "לרוע מזלם של 
תאורטיקני המוסיקה, אין למצוא אצל היידן 

"תקופות", כמו אצל פיקסו. נכון שמבני 
מו לאורך השנים,  ְחּכְ הסימפוניה שלו הּתַ

אך נכון גם שיצירותיו הוכתבו על ידי מצבי 
רוחו המשתנים. בסימפוניה מס' 59 אנחנו 

מוצאים אותו במצב רוח מבודח".

Gustav Grossmann: Die Feuersbrunst* 
**אסטרהאזי, האם יש צורך להזכיר?
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Fantasy of 
a New Life
Paul Goodwin conductor )UK(
Robert Murray tenor )UK(

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphony no. 33 K. 319 in B-flat Major

Gerald Finzi )1901-1956(
Dies Natalis )Day of Birth(, 
cantata for voice and strings, op. 8 

Intermission

Sir Michael Tippett )1905-1998( 
Fantasia Concertante  
on a Theme by Corelli  
for String Orchestra

Franz Joseph Haydn )1732-1809(
Symphony no. 59 )Fire Symphony(  
in A Major

Tel Aviv / Tel Aviv Museum of Art
Saturday, January 21 2017 at 20:00
Sunday, January 22 2017 at 20:00
Friday, January 27 2017 at 13:00

Jerusalem / Jerusalem Theater
Tuesday, January 24 2017 at 20:00

Rehovot / Weizmann Institute, Wix Auditorium
Wednesday, January 25 2017 at 20:00

Zichron Ya'akov / Elma Arts Complex
Saturday, January 28 2017 at 20:00

We thank Prof. Shimon Sandbank and  
Maestro Harvey Bordowitz for their assistance  
with the program notes
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