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מנהל כללי: עמירם שאלתיאל
מנהל אדמיניסטרטיבי: מיכאל קונצביץ'

מפיקה: ענת ריכטר

מנהלת מכירות: דגן פדר
ספרן: גיא ארמון

מנהל במה: ואלרי אקסיונוב

הקאמרטה הישראלית ירושלים
מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון

רוני זהבי*, יו"ר 
אבנר אזולאי
יעקב אייזנר*

פרופ' רות ארנון*
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*

גרשון זוהר 
יהודה זיסאפל

רות חשין*

משה מיכלס*
פרופ' מנחם פיש

אורלי פרומן*
ד״ר שמואל קבילי

רו"ח רענן קופ*

 חברי העמותה וחברי הוועד המנהל 

חברי התזמורת

 הצוות האדמיניסטרטיבי 

*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**

אסתר ַוַלָדֶרס

קונטרבס
דמיטרי רוזנצוויג*

שי פקר

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' אורי קרשון
פרופ' דפנה שוורץ*

ד״ר לאה שמיר־שנאן 
ברוך שלו
דב שפיר

נגנים אורחים: מיכאל מלצר, חליל וחלילית; ניר צמח, דן ורון, חצוצרה; מור לוין, שלי דנצר, קלרינט; 
דניאל רטוש, ויולה; איריס גלוברזון־הירש, צ'מבלו

יועץ משפטי: עו"ד עמי פולמן
הנהלת חשבונות: שרית יצחקי

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

משרד התזמורת: רח׳ ההגנה 13, הגבעה הצרפתית, ירושלים / טל: 02-5020502 / 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.



ירושלים / תיאטרון ירושלים
יום ג', 24.4.18 בשעה 20:00

סביון / בית התרבות
יום ה', 26.4.18 בשעה 20:30

תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 27.4.18 בשעה 13:00

מוצ"ש, 28.4.18 בשעה 21:00
יום א', 29.4.18 בשעה 20:00

כתיבת התכנייה: בני הנדל עיצוב: חגית מימון
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Symphony
סימפוניה

אבנר בירון מנצח
תומס הובס טנור )בריטניה(

עמנואל ואל )1938( 
סינפונייטה מס' 1 )הרוסית( 
לתזמורת כלי קשת, אופ' 53

בנג'מין בריטן )1976-1913(
 )Les Illuminations( ההארות

לטנור ולתזמורת כלי קשת, אופ' 18

הפסקה

יוהאן סבסטיאן באך? )1750-1685( /
גאורג מלכיור הופמן? )1715-1679( 

קנטטה "שר לבי שבחי האל"

לודוויג ואן בטהובן )1727-1670( 
סימפוניה מס' 2 ברה מז'ור, אופ' 36



דשנות ומעוף מאפיינים את המנצח ח
 והחלילן אבנר בירון, המייסד, 

המנהל המוסיקלי והמנצח הקבוע של 
הקאמרטה הישראלית ירושלים. בעבודה 

שיטתית, מאומצת ויצירתית הקנה 
לתזמורת יוקרה בארץ ובעולם, והופעותיה 

תחת שרביטו זוכות לשבחי הביקורת, 
לאמון המנויים הוותיקים ולהערכתם של 

המצטרפים החדשים. 

זוהי עונתה ה-34 של הקאמרטה הישראלית 
ירושלים. מלבד הופעותיה בארץ, הופיעה 

התזמורת גם 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. 

נכסי צאן הברזל של המוסיקה הקלאסית 
הם כמובן עמוד התווך של רפרטואר 
הקאמרטה, אך מלבד יצירות מוכרות 
 ואהובות של יוצרים בעלי שם, אבנר 
בירון בוחר בעבור תכנוני הרפרטואר 

 השנתיים גם יצירות מסקרנות ונדירות 
מן המוסיקה העולמית שאין מרבים 

 להשמיע באולמי הקונצרטים. כמו כן 
 הוא מזמין בעבור התזמורת יצירות 

חדשות ממלחינים ישראלים. 

את הקריירה המוסיקלית שלו החל אבנר 
בירון כחלילן בתזמורת הפילהרמונית 

הישראלית ובתזמורת הקאמרית 
הישראלית. לפני כן למד ביולוגיה 

באוניברסיטה העברית והשתלם בניצוח 

באקדמיה למוסיקה בווינה ובמוצרטאום של 
זלצבורג. גישתו למוסיקה ולאינטרפרטציה 

מושפעת מהשכלתו הרחבה במוסיקה 
ובמדע. כחלילן הרבה להופיע בהרכבים 
קאמריים וברסיטלים, וניהל כיתות אמן 

רבות משתתפים בארץ ומחוצה לה. 
כמורה וכמחנך העמיד דורות של חלילנים 

ושל מורים לחליל. הוא הקים בזמנו את 
"אנסמבל סולני הגליל", הרכב וירטואוזי 

שזכה להצלחה בינלאומית בזמן קצר.

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. כמו כן כיהן 
כמנהל המוסיקלי של 

פסטיבלים, ביניהם 
"אבו גוש" ו"ימי מוסיקה 

וטבע בגליל". 

ב-1994 החל בירון לכהן כראש 
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. 

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

למוסיקה מזרחית, הקים את התזמורת 
הקאמרית של האקדמיה ויסד את 

 הפקולטה למוסיקה רב־תחומית. בירון 
נבחר לכהן כחבר הוועדה המתמדת של 

ארגון האקדמיות הגבוהות למוסיקה 
 .)AEC( באירופה

בשנת 2005 זכה בפרס שרת החינוך על 
מצוינות ותרומה אמנותית רבת שנים 

בתחום המוסיקה בארץ, ובשנת 2013 העניק 
לו משרד התרבות והספורט פרס ע"ש אריק 

איינשטיין ליוצרים שתרמו להתפתחות 
התרבות הישראלית לדורותיה.

אבנר בירון / מנהל מוסיקלי ומנצח
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ומס הובס, יליד ֶאְקֶסֶטר שבאנגליה, ת
החל את חינוכו המוסיקלי כנגן 

חצוצרה. בגיל 16 הצטרף למקהלת 
הקתדרלה בעירו, ולאחר מכן נטל 

שיעורי זמרה אצל הטנור הלירי איאן 
פרטרידג'. הוא השלים את לימודיו בשירה 

אמנותית בקולג' המלכותי למוסיקה 
בלונדון ובאקדמיה המלכותית למוסיקה 
בלונדון והופיע בקונצרטים של האגודה 

הפילהרמונית המלכותית, האופרה 
הקלאסית הלונדונית והאקדמיה שליד 

פסטיבל אקס־אן־פרובנס בצרפת.

היום הובס מרבה להופיע ביצירות רנסנסיות 
ובארוקיות, אך גם בקלאסיות, רומנטיות 

ובנות זמננו. בין תפקידיו האופראיים: 
טלמכוס בשובו של אוליסס מאת 

מונטוורדי, אפולו באורפאו של מונטוורדי, 
אסיס באסיס וגלתיאה של הנדל, ֶפַרְנדֹו 
בכך עושות כולן של מוצרט, רמירו בָלה 

ֶצ'ֶנֶרְנטֹוָלה של רוסיני, הרוזן בהספר 
מסביליה מאת רוסיני והתפקיד הראשי 

באלברט הרינג של בריטן. 

בין הופעותיו הקונצרטיות תפקידים רבים 
ביצירות באך, כגון האוונגליסט בשני 

הפסיונים, המיסה בסי מינור, המגניפיקט, 
אורטוריית העלייה למרומים ואורטוריית 

חג המולד, ותפקידים ביצירות הנדל: 
ישראל במצרים, יהושע ומשיח. הוא שר 

את מחזור השירים בת־הטוחן היפה של 
שוברט ואת מחזור השירים אופ' 39 של 

שומאן והיה בין מבצעי הרקוויאם של 
מוצרט והמיסה בדו מז'ור של בטהובן. 

תומס הובס / טנור
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הובס מופיע עם תזמורות, עם אנסמבלים 
קוליים וברסיטלים. הוא שר בכל רחבי 
אירופה, בארצות הברית ואוסטרליה. 

הוא מרבה להופיע עם האנסמבל קולגיום 
ווקאלה של ֶגְנט בניצוח פיליפ ֶהֶרֶוֶחה, עם 

אנסמבל פיגמליון בניצוח רפאל פישון, 
עם האקדמיה למוסיקה עתיקה בברלין, 

אקדמיית באך בשטוטגרט, המקהלה 
הקאמרית של שטוטגרט, מקהלת באך 

בפרייבורג, אגודת באך ההולנדית, סינפוניה 
נֹורֶד'ְרן הבריטית, תזמורת "עידן הנאורות" 

הלונדונית, הסימפוניות של ברמינגהם 
ובורנמות', הקאמרית האוסטרלית, 

התזמורת הסקוטית הלאומית המלכותית, 
קונסורט דאנידין הסקוטי ועוד.

עם הקאמרטה הופיע לפני כשנתיים 
בבריאת העולם של היידן. 
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חושבים מוסיקה 4 | כל העולם במה
ניר כהן־שליט מנצח
עודד קוטלר מרצה

שקד בר סופרן

לפי שייקספיר, כולנו שחקנים על במת העולם. השחקן מבסס את 
מלאכתו על היכולת הכלל־אנושית להציג "פרסונה", אלא שבשחקן 

מצוי גם הכישרון להעביר לזולת, באמצעות שלל מסכותיו, חוויות 
רגשיות של דמויות רבות. עודד קוטלר, שחקן ובמאי, גילם עשרות 

תפקידים בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה, ביים מחזות קלאסיים 
ומודרניים, והתמסר לפיתוח המחזאות המקורית. לאחרונה הוציא 

אוטוביוגרפיה ושמה "ימים רבים לא יכסו".

יושמעו קטעים מן הסערה של לוק, גם הוא באצילים של לולי, 
ואלס מקופליה של דליב, הפתיחה ליוליוס קיסר של הנדל, שירים 

מגברתי הנאווה, איש למנשה, שלמה המלך ושלמי הסנדלר, 
חתולים, נשקיני קייט ועוד.

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, אולם אסיא
יום ו', 8.6.18 בשעה 11:00

ירושלים: תיאטרון ירושלים, אולם רבקה קראון
יום ו', 15.6.18 בשעה 11:00

אריה
אבנר בירון מנצח

חן רייס סופרן

הנדל / הקנטטה "רודן אכזר היא האהבה" 
דקלה בניאל / לנעמי 

וילה לובוס / באכיאנס ברזיליירס מס' 5
שוברט / סימפוניה מס' 6 בדו מז'ור

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 25.5.18 בשעה 13:00

מוצ"ש, 26.5.18 בשעה 21:00
יום א', 27.5.18 בשעה 20:00

ירושלים: תיאטרון ירושלים
יום ב', 28.5.18 בשעה 20:30

כפר שמריהו: מרכז וייל
יום ד' , 30.5.18 בשעה 20:30

סביון: בית התרבות
יום ה', 31.5.18 בשעה 20:30

זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות
מוצ"ש, 2.6.18 בשעה 21:00

הקונצרטים הבאים
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אבנר בירון מנצח
יוליה פישר כנרת

 תזמורת הקאמרטה 
הישראלית ירושלים

בתכנית
בטהובן / הפתיחה ל"יצורי פרומתיאוס"

מוצרט / סימפוניה מס' 40 בסול מינור
בטהובן / קונצ'רטו לכינור ברה מז'ור

מוזיאון תל אביב, אולם "אסיא" 
מוצ"ש, 5.5.18 בשעה 21:00

כרטיסים בקופת התזמורת:
 1-700-55-2000

jcamerata.com ובאתר

ערב עם
יוליה פישר
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ַזְנֶטה /  נון אלגרו, אנרג'יקו / אלגרטו ּפֶ
לנטו / ויואצ'יסימו בריוזו

מלחין עמנואל ואל, יליד אודסה, החל ה
את לימודי המוסיקה בבית הספר 

לצעירים מחוננים ע"ש ְסטֹוְליַאְרְסִקי 
באודסה, שבו צמחו גם דויד ואיגור 

אויסטרך ואליזבת גיללס. את לימודיו 
הגבוהים בהרמוניה ובקומפוזיציה השלים 
בקונסרבטוריון הממלכתי למוסיקה ע"ש 

צ'ייקובסקי במוסקבה. 

סוויטה לפסנתר הייתה יצירתו הראשונה 
של ואל, ובעקבותיה באו כמאה וארבעים 

יצירות: שלוש סימפוניות, שתי סינפונייטות, 
עשרות יצירות לפסנתר סולו: סוויטות, 

אינטרמצי, פרלודים, מחולות ובגטלות, וכן 
עשרות סוויטות וסונטות לכלי סולו, סוויטות 

וסונטות לכלים שונים בשילוב פסנתר, 
יצירות לקול ולפסנתר ולהרכבים קאמריים, 
יצירות למקהלה מעורבת ולמקהלת ילדים, 

שירי ילדים, ועוד.

עם עלותו ארצה, בשנת 1990, החל ואל 
למזג בגוף יצירתו תכנים בעלי צביון מקומי 

ולאומי: מחולות ים־תיכוניים לשלישיית 
פסנתר, שלישיית פסנתר יהודית, סוויטה 

יהודית לכלי קשת, סונטה יהודית לגיטרה, 
בלדה יהודית לשמיניית סקסופונים. אל 
ליטורגיה נוצרית, כגון מיסה, סטאבאט 

מאטר ואווה מריה שחיבר בברית 
המועצות נוספו קטעי מקהלה למילות 
טקסטים יהודיים, כגון אם תחנה עלי 

מחנה ואלה ברכב, וכן קטעי חזנות לקול 
ולפסנתר. עמנואל ואל זכה בשנת 2011 
בפרס ראש הממשלה לקומפוזיטורים. 

במקביל להלחנה, עסק בהוראת הרמוניה 
וקומפוזיציה בקונסרבטוריון הסדנה 

בירושלים ובאולפן הירושלמי למחול. 

בישראל הושמעו יצירותיו של ואל 
 בפסטיבל "צלילים במדבר" ברמת הנגב, 

 במרכז פליציה בלומנטל בתל אביב 
 ובהיברו יוניון קולג', בני ברית 

וקונסרבטוריון הסדנא בירושלים. 

דבר המלחין על יצירתו
הסינפונייטה הזאת נולדה ב-1988, שנתיים 

לפני שעליתי ארצה. על פרסטרויקה 
וגלסנוסט שמענו סביבנו בלי הרף, אבל 
ברית המועצות עדיין עמדה על עומדה. 

החלטתי ששם הסינפונייטה יהיה "הרוסית", 
כי רציתי לצייר בה את גורל העם הרוסי: 

תמיד דרמטי, לפעמים הרואי, ולעתים 
קרובות טראגי. גדלתי על ברכי המוסיקה 

הרוסית לסוגיה: העממית, הליטורגית 
והקלאסית, ואת האלמנטים האלה אפשר 
לחוש היטב ביצירה. שמות ארבעת פרקיה:

• אגדה
• שירה וריקוד במעגל

• אחווה - שלום לך עמי
• דרכים ונתיבות

שלושת הפרקים הראשונים מלווים אולי 
את שלוש תקופות החיים - ילדות, נעורים 

ובגרות - ואילו הפרק המסיים הוא מחשבת 
תכנון לעתיד ומשאלת תקווה.

 פרק א', אגדה, מסומן "נון אלגרו, 
 אנרג'יקו", כלומר "לא עליז, אבל אנרגטי". 

לפרק אופי חגיגי, והוא מזכיר קצת את 
המוסיקה הרוסית הקדומה, ההרואית 

והדרמטית, שנהגו לשלב ביצירותיהם נציגי 
המגמה "הלאומית" במוסיקה הרוסית, כגון 

בורודין ומוסורגסקי. 

 פרק ב', שירה וריקוד במעגל, הוא 
מעין רונדו הומוריסטי או סקרצו, המבוסס 

על המוסיקה הרוסית העממית. הציון 
ַזְנֶטה" מביע שמחה כבדת־צעד,  "אלגרו ּפֶ

מעט שיכורה. 

פרק ג', אחווה, הוא פרק לירי עד ֶאֶלגי, ויש 
בו קריאה נרגשת להפסיק את המלחמות 

וההרג. בהיבט המוסיקלי יש בפרק הזה 
 חיבור בין המוסיקה הליטורגית הרוסית 

לבין אידיומים בארוקיים. 

פרק ד', דרכים ונתיבות, הוא הפרק 
 הדרמטי ביותר. במרכזו המחשבה על 

עתידה של רוסיה ועל עתידו של העולם. 
נושא ילדותי שמח מתחיל את הפרק, 

המזכיר את ראשית הפינאלה של 
הסימפוניה השביעית של פרוקופייב. 
 בהדרגה המוסיקה הופכת טראגית - 

זה ההווה שלנו - ובסיום נשמעת פנייה 
לאנושות להיות אנושית, ולא רק בחלום.
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תרועה - מאסטוזו / ערים - אלגרו / 
אמירה - לנטו / קדמוניות - אלגרטו / 

ַמלכוּת - אלגרו / נוף ים - אלגרו / נגינת 
ביניים - מודרטו / יצור מרהיב - לנטו / 

מצעד - ַאּלה ַמְרָצ'ה / פרידה - לרגו

נג'מין בריטן, ראשון המלחינים ב
הבריטים שיצירתו זיכתה אותו בתואר 

"לורד לימי חייו"*, היה בלא ספק אחד 
המלחינים המוערכים של המאה העשרים. 

הוא היה ילד פלא, ואמו האמינה כי יהיה 
הב' הרביעי אחרי באך, בטהובן וברהמס. 

לגבי הבריטים צדקה: בריטן זכה לאהדה 
ארוכת שנים בקרב בני עמו, ואחרי שהלחין 
את האופרה "פיטר גריימס" ביוני 1945, אף 
זכה למוניטין בינלאומי. בקריירת ההלחנה 

שילב בריטן גם ניצוח וגם פסנתרנות.

עיקר פרסומו של בריטן בא לו בזכות 
הלחנותיו לקול: האופרות, השירים 

ויצירותיו למקהלה. עם זה יצר גם מוסיקה 
תזמורתית וקאמרית, וִהרָבה להלחין לבני 

נוער. רבות מיצירותיו מושמעות תדיר, 
ביניהן "המדריך לתזמורת לבני הנעורים", 

"רקוויאם המלחמה", "חגיגת מזמורי חג 
המולד" והאופרות "פיטר גריימס", "בילי 

באד", "חלום ליל קיץ" ו"טבעת החנק".

את מלאכת ההלחנה החל בריטן בהיותו בן 
חמש, ובתקופה ההיא הפנים כל תו של באך, 

בטהובן וברהמס. עשר שנים אחר כך החל 
ללמוד אצל פרנק ברידג', מלחין מתקדם 

וקוסמופוליטי, וזה קירבו אל יצירות 
דביסי וראוול, שנברג וברג, סטרווינסקי 

ושוסטקוביץ'. חוקרי מוסיקה רואים בבריטן 
"שמרן מתקדם", שנטה יותר אל עבר הניאו־

 רומנטיות והמינימליזם, ופחות אל עבר 
הא־טונליות האוונגרדית. 

ב-1940, בעידודו של המנצח סרגיי 
קוסביצקי, החל בריטן להתרכז בסוגת 

האופרה: הוא הלחין תשע אופרות, ולשם 
העלאתן יסד להקה ושמה "קבוצת האופרה 

האנגלית", שבנוסף לאופרות של בריטן 
הציגה גם אופרות קאמריות אנגליות 

ּפוּש  אחרות, כגון "אופרת הקבצנים" של ּפֶ
וֵגיי )הבסיס ל"אופרה בגרוש" של וייל 

וברכט( ו"דידו ואניאס" של הנרי פרסל. 
ב-1948 ייסד בריטן עם חברו לחיים, הטנור 

פיטר פירס, ועם המפיק אריק קרוזייה 
פסטיבל מוסיקה באֹוְלְדּבֹורֹו, עיירת הולדתו. 
הפסטיבל קנה לו יוקרה בינלאומית, ומעלה 

עד היום אופרות של בריטן ועוד יצירות, 
ומגיש חינוך מוסיקלי לצעירים. 

 )Les Illuminations( את המחזור ההארות
הלחין בריטן בשנת 1939, משנפלו 

לידיו טקסטים סתומים למדי מאת 
המשורר הצרפתי ארתור ֶרמבו, ממבשרי 
הסימבוליזם־סוריאליזם. מעניין שלמרות 

צרפתיות השם, ליצירה יש שורשים 
אנגליים. רמבו כתב את מקצת השירים 

 Illuminations בלונדון, והביטוי האנגלי
ציין בתקופת כתיבתם )1875-1872( את 

האיורים הצבעוניים שעיטרו לעתים קרובות 
ספרי בדיון, מדע ומסעות. התרגום "הארות" 
השתרש כבר בעברית, אך ייתכן כי מתאים 

ממנו התרגום "איורים", שכן רמבו ראה 
את הטקסטים כ"רישומי צבע" מילוליים, 

המתארים רגעי חיים. 

סוריאליזם השירים והפסיכודליות שלהם 
)יש האומרים שבהשפעת סמי הזיה( היווה 

אלמנט משיכה לבריטן. תהליך ההלחנה 
החל במחוז סאפוק, והושלם בארצות 

הברית. היה זה ראשון מחזורי השירים 
של בריטן שזכו לפופולאריות, והוא גולת 

הכותרת של יצירתו המוקדמת. במחזור יש 
אסופה מגוונת של דינמיקות והלכי־רוח, 

ומתקיים בו שיח מרתק בין המילים למנגינה 
ולהרמוניות, ובין הקול לבין כלי הקשת. 

)ראו התרגומים וההערות בעמודים הבאים(.

בריטן הלחין את המחזור לסופרן ולתזמורת 
כלי קשת, והקדיש אותו לזמרת סופי ויס 

)Wyss(, אך שנתיים אחרי הבכורה שיכתב 
אותו בעבור קול הטנור של אהובו פיטר 

פירס. בשנת 2013 הגישה הקאמרטה את 
גרסת הסופרן, מפי הבריטית שרה פֹוקס, 
והיום הגיע תור גרסת הטנור, תומס הובס.

*מדובר בתואר שאיננו נורש ושאי אפשר 
 להורישו, אלא הוא ניתן לאדם בעבור 

"מפעל חיים". 
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ILLUMINATIONS
Poèmes en prose ou en vers libres composés  
par Arthur Rimbaud entre 1872 et 1875  
et mis en musique par Benjamin Britten en 1939

1. Fanfare 
J'ai seul la clef de cette parade sauvage.

2. Villes
Ce sont des villes! C'est un peuple pour qui se sont montés 
ces Alleghenies et ces Libans de rêve! Des chalets de cristal 
et de bois se meuvent sur des rails et des poulies invisibles. 
Les vieux cratères ceints de colosses et de palmiers de 
cuivre rugissent mélodieusement dans les feux…

Des cortèges de Mabs en robes rousses, opalines, montent 
des ravines. Là-haut, les pieds dans la cascade et les ronces, 
les cerfs tettent Diane. Les Bacchantes des banlieues 
sanglotent et la lune brûle et hurle. 

Vénus entre dans les cavernes des forgerons et des ermites. 
Des groupes de beffrois chantent les idées des peuples. Des 
châteaux bâtis en os sort la musique inconnue… Le paradis 
des orages s'effondre…

Les sauvages dansent sans cesse la fête de la nuit. Quels 
bons bras, quelle belle heure me rendront cette région d'où 
viennent mes sommeils et mes moindres mouvements?

ההארות )או: האיורים(
 שירים בפרוזה או בחרוז חופשי שחיבר ארתור רמבו 

בין 1872 ל-1875 ושהלחין בנג'מין בריטן ב-1939 
עברית: ד"ר אבנר בהט ובני הנדל; ההערות: בני הנדל

1. תרועה 
ְרִאי ֶזה. ַח ְלִמְצָעד ּפִ ְפּתֵ י ַהּמַ ִלי ְלַבּדִ

שלוש פעמים מופיע משפט זה )מעין מוטו היצירה( במחזור: 
כאן הוא מושר בפורטיסימו, בפרק 6 בפיאניסימו, ובמקומו 

המקורי, בסוף פרק 8 - שוב בפורטיסימו. בריטן, בעקבות רמבו, 
התכוון לרמוז כי רק האמן, המביט בעולם בריכוז ובריחוק, 

עשוי לתת משמעות מסוגננת ל"מצעד הפראי", שהוא החיים.

2. ערים
ַמֲענֹו ִהְתרֹוְממוּ ְרָכִסים ֵאּלֶה - ָהֵרי ַאֶלֶגנִי*  ּלְ ֵאּלֶה ָעִרים! ֶזהוּ ַעם ׁשֶ

דַֹלח ְוֵעץ ָנעֹות ַעל  ל ּבְ ְקתֹות רֹוִעים ׁשֶ ָבנֹון ֲהלוֵּמי ַהֲחלֹום! ּבִ ְוָהֵרי ַהּלְ
ֵפי  ַעׁש, ֻמּקְ ל ָהֵרי ּגַ יִקים ׁשֶ ּלֹות לֹא ִנְראֹות. לֹעֹות ַעּתִ ְמִסּלֹות ְוַגְלּגִ

ָהבֹות... ּלֶ ּנַֹעם ּבַ ת, ׁשֹוֲאִגים ּבַ ַסְלֵעי ֲעָנק ְוִדְקֵלי ְנחֹׁשֶ

ִקיִקים.  ִריֹּות עֹולֹות ִמן ַהּנְ ְגִלימֹות ּפוְּך ִעְנּבָ ֲהלוּכֹות ֵפיֹות־ֲחלֹום ּבִ  ּתַ
ִדים  ֲאׁשָ ָנה, ַרְגֵליֶהם טֹוְבִלים ּבָ ֵדי ַהְלּבָ ְ ַעל, ְצָבִאים יֹוְנִקים ִמּשׁ ִמּמַ

ָנה ּבֹוֶהֶקת ְוֶנֱאֶנֶקת. ְרָבִריֹּות ִמיְָּבבֹות, ְוַהְלּבָ חוּס ּפַ ּכְ וָּבֲאָטִדים. ּכֲֹהנֹות ּבַ

ִדים  ֲעמֹוִנים ִמְתַאּגְ ִחים וְּנִזיִרים. ְצִריֵחי ּפַ ָאה ֶאל ְמָערֹות ַנּפָ ֶונוּס ּבָ
ירֹות ֲעשׂוּיֹות ֲעָצמֹות ּבֹוַקַעת מוִּסיָקה  ים. ִמּטִ ר ֶאת ַרְעיֹונֵי ָהַעּמִ ְלַזּמֵ

ָערֹות קֹוֵרס...  ן־ֵעֶדן ַהּסְ ֶרת. ּגַ י ֻמּכֶ ְלּתִ ּבִ

ְיָלה. ֵאּלוּ ְזרֹועֹות  ִלי ֶהְפֵסק ֶאת ְמחֹול ַהּלַ ָרִאים ְמחֹוְלִלים ּבְ ַהּפְ
אֹות  ּנוּ ּבָ ּמֶ ּמִ חֹוז ׁשֶ יבוּ ִלי ֶאת ַהּמָ ַעת ֶחֶסד ָיׁשִ ֵמיִטיבֹות, ֵאיזֹו ׁשְ

ִעירֹות? נוּמֹוַתי וְּתנוּעֹוַתי ַהזְּ ּתְ

*רכס הרים בארה"ב.



3a. Phrase
J'ai tendu des cordes de clocher à clocher; des guirlandes 
de fenêtre à fenêtre; des chaînes d'or d'étoile à étoile,  
et je danse.

3b. Antique
Gracieux fils de Pan! Autour de ton front couronné de 
fleurettes et de baies, tes yeux, des boules précieuses, 
remuent. Tachées de lies brunes, tes joues se creusent. 
Tes crocs luisent. Ta poitrine ressemble à une cithare, des 
tintements circulent dans tes bras blonds. Ton cœur bat 
dans ce ventre où dort le double sexe. Promène-toi la nuit, 
en mouvant doucement cette cuisse, cette seconde cuisse 
et cette jambe de gauche.

4. Royauté
Un beau matin, chez un peuple fort doux, un homme et 
une femme superbes criaient sur la place publique: "Mes 
amis, je veux qu'elle soit reine!" "Je veux être reine!" Elle 
riait et tremblait. Il parlait aux amis de révélation, d'épreuve 
terminée. Ils se pâmaient l'un contre l'autre.

En effet ils furent rois toute une matinée où les tentures 
carminées se relevèrent sur les maisons, et toute l'après-
midi, où ils s'avancèrent du côté des jardins de palmes.

בריטן כתב לסופי ויס, הסופרן שביצעה את המחזור לראשונה: 
"נדמה לי שהשיר נכתב בלונדון, והוא רישום נאה של חיי כרך 
כאוטיים. אני רוצה שתשירי את זה בנימה מתכתית ותקיפה, 

ועל הקריאה 'אלה הערים!' להישמע סרקסטית למדי".

3א. אמירה
ָרִחים ֵמַחּלֹון ַלַחּלֹון;  ִריַח ִלְצִריַח, ִמְקְלעֹות־ּפְ י ֵמיָתִרים ִמּצְ ָמַתְחּתִ

רֹות־ָזָהב ִמּכֹוָכב ְלכֹוָכב, ַוֲאִני רֹוֵקד. ְרׁשְ ׁשַ

הפרק מסומן "לאט ואקסטאטי", ובפני הזמר יש אתגר לשיר 
בפיאניסימו צלילים מאוד גבוהים בליווי הרמוני בכלי הקשת.

3ב. קדמוניות
ִרים ָנעֹות ֵעינֶיָך -  ָרִחים ְוַגְרּגְ ִמְצֲחָך ֶהָעטוּר ּפְ אן! ּבְ ל ּפַ ן ָנֶאה ׁשֶ הֹו, ּבֵ
ל ְלַחיֶּיָך.  ַקֲערוִּריֹּות ׁשֶ ְ ּשׁ ַקע ַיִין חוִּמים ּבַ ְתֵמי ִמׁשְ ּדוִּרים ְיָקִרים. ּכִ ּכַ

ָך  ין ְזרֹועֹוֶתיָך. ִלּבְ ִטים ּבֵ יְּ ְנּדוּנָיו ְמׁשַ ּדִ ַקְתרֹוס ׁשֶ ִניֶביָך זֹוֲהִרים. ָחְזָך ּכְ
ְיָלה, ַהּנִיַע ַמֲעַדּנֹות  ּלַ רֹוִגינֹוס ָנם. ׁשֹוֵטט ָנא ּבַ ּבֹו ָהַאְנּדְ ֶטן ׁשֶ ּבֶ ּפֹוֵעם ּבַ

מֹאל זֹו. ָיֵרְך זֹו, ָיֵרְך זֹו, ֶרֶגל שְׂ

הפרקים "אמירה" ו"קדמוניות" מושרים ברצף. את המנגינה 
הלירית והחיננית, המורכבת ברובה מצלילי האקורד המז'ורי, 

משמיעים הזמר וכינור סולו.

4. ַמלכוּת
יִמים ָעְמדוּ  ה ַמְרׁשִ ָ ֶבר ְוִאּשׁ ֶקֶרב ַעם ָעִדין ְלַהְפִליא, ּגֶ ּבֶֹקר ָנֶאה ֶאָחד, ּבְ

ְהֶיה  י זֹו ּתִ ר ָהִעיר. הוּא ָקָרא: "ְיִדיַדי, ֲאִני רֹוֶצה ּכִ ִכּכַ ּקֹול ּבְ ְוָקְראוּ ּבַ
ר  ּבֵ ה!" ִהְצַטֲחָקה ִהיא ְוָרֲעָדה. הוּא ּדִ ְתֶכם". "ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות ַמְלּכָ ַמְלּכַ

ֲענוּ ֶזה ַעל  ֻהְכַרע. ֵהם ִנׁשְ ּלוּת, ַעל ִמְבָחן ׁשֶ ֶאל ְיִדיָדיו ַעל אֹודֹות ִהְתּגַ
ִפים. ֶזה, ִמְתַעּלְ

ָמן  וֵּטי ַאְרּגָ ִהְתנֹוֵסס ִקּשׁ ֵלם, ּבְ ְך ּבֶֹקר ׁשָ  ְוָאֵכן, ֵהם ָהיוּ ְמָלִכים ְלֶמׁשֶ
ֵלם, וּבֹו ָצֲעדוּ ֶאל ֵעֶבר  ְך ַאַחר־ָצֳהַרִים ׁשָ ים, וְּלֶמׁשֶ ּתִ ּגֹות ַהּבָ  ַעל ּגַ

ָקִלים. ּנֹות ַהּדְ ּגִ

הנימה כאן משתנה מקצה לקצה. בריטן כתב: ״הפרק פומפוזי 
 וסאטירי. הרעיון המרכזי הוא, כי בנסיבות המתאימות עלול 

כל אדם לראות עצמו כמלך או כאלוהים".



5. Marine
Les chars d'argent et de cuivre, 
Les proues d'acier et d'argent, 
Battent l'écume,  
Soulèvent les souches des ronces. 
Les courants de la lande, 
Et les ornières immenses du reflux, 
Filent circulairement vers l'est, 
Vers les piliers de la forêt, 
Vers les fûts de la jetée, 
Dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière.

6. Interlude
J'ai seul la clef de cette parade sauvage.

7. Being Beauteous
Devant une neige un Être de Beauté de haute taille. Des 
sifflements de morts et des cercles de musique sourde font 
monter, s'élargir et trembler comme un spectre ce corps 
adoré: des blessures écarlates et noires éclatent dans les 
chairs superbes. Les couleurs propres de la vie se foncent, 
dansent, et se dégagent autour de la Vision, sur le chantier. 

Et les frissons s'élèvent et grondent, et la saveur forcenée 
de ces effets se chargeant avec les sifflements mortels et 
les rauques musiques que le monde, loin derrière nous, 
lance sur notre mère de beauté. Elle recule, elle se dresse. 
Oh! nos os sont revêtus d'un nouveau corps amoureux. 

5. נוף ים
ת, חֹׁשֶ ֶסף ְוַהּנְ בֹות ַהּכֶ ֶמְרּכְ

ֶסף, ֶלד ְוַהּכֶ ַחְרטֹוֵמי ַהּפֶ
ֶצף, ַמְקִציִפים ֶאת ַהּקֶ

י ַהחֹוִחים. ְרׁשֵ ים ֶאת ׁשָ ְמַגּלִ
ִזְרֵמי ַאְדַמת ַהּבוּר

יִרים ֶפל ָהַאּדִ ֵ ְוַתְלֵמי ַהּשׁ
ִלים ִמְזָרָחה, חֹוְמִקים וִּמְתַעּגְ

ְזֵעי ַהיַַּער, ֶאל ֵעֶבר ּגִ
ַזח, ֶאל ֵעֶבר ַעּמוֵּדי ַהּמֵ

ל אֹור.  ר ָקֵצהוּ מוַּצף ְמַעְרּבֹולֹות ׁשֶ ֲאׁשֶ

המוסיקה מדמה כאן את רחש הים והִמְשָבִרים - בצלילים 
המודגשים, בסולמות העולים והיורדים מהר בפי הזמר ובליווי 

התזמורתי הסוער.

6. נגינת ביניים
ְרִאי ֶזה. ַח ְלִמְצָעד ּפִ ְפּתֵ י ַהּמַ ִלי ְלַבּדִ

 זה המקום שהזמר שר את המוטו לאט )מודרטו(, 
לצלילי ליווי חולמני ומהורהר של כלי הקשת.

7. יצור מרהיב
ֵלי מוִּסיָקה  ִריקֹות ָמֶות וַּמְעּגְ ִמיר. ׁשְ ֶלג - ְיצוּר ַמְרִהיב, ּתָ ֶ ֶאל מוּל ַהּשׁ

רוַּח ְרָפִאים ּגוּף ֶזה, ַהּנֲַעָרץ.  ִלים וַּמְרִעיִדים ּכְ ֲעמוָּמה ַמֲעִלים, ְמַגּדְ
ים  יִּ ים ָהֲאִמּתִ ְרִהיב. ִצְבֵעי ַהַחיִּ רֹו ַהּמַ ְבשָׂ חֹר ָצִצים ּבִ ָמן וּׁשְ ְצֵעי ַאְרּגָ ּפִ

ָחֵצר ְסִביב ָהרוַּח. ִזים ּבֶ ִדים וְּמַפזְּ יִרים, ְמַרּקְ ַמְקּדִ

ֶות  ִריקֹות ַהּמָ ׁשְ ֵרַע ִנְטָען ּבִ ְתּפָ ִרּטוִּטים עֹוִלים ְורֹוְטִנים, ְוִניחֹוָחם ַהּמִ
ִליְך ַעל ֵאם זֹו  ָהעֹוָלם, ָרחֹוק ֵמֲאחֹוֵרינוּ, ַמׁשְ וַּבּמוִּסיקֹות ַהּצֹוְרמֹות ׁשֶ
בוּ ִלְלבוּׁש ּגוּף  ַהת. הֹו! ַעְצמֹוֵתינוּ ׁשָ ּבַ ל יִֹפי. ִהיא ְנסֹוָגה, ִהיא ִמְתּגַ ׁשֶ

אֹוֵהב ָחָדׁש.



O la face cendrée, l'écusson de crin, les bras de cristal!  
Le canon sur lequel je dois m'abattre à travers la mêlée 
des arbres et de l'air léger!

8. Parade
Des drôles très solides. Plusieurs ont exploité vos mondes. 
Sans besoins, et peu pressés de mettre en œuvre leurs 
brillantes facultés et leur expérience de vos consciences. 
Quels hommes mûrs! Des yeux hébétés à la façon de 
la nuit d'été, rouges et noirs, tricolorés, d'acier piqué 
d'étoiles d'or; des facies déformés, plombés, blêmis, 
incendiés; des enrouements folâtres! La démarche cruelle 
des oripeaux! Il y a quelques jeunes…

O le plus violent Paradis de la grimace enragée!…
Chinois, Hottentots, bohémiens, niais, hyènes, Molochs, 
vieilles démences, démons sinistres, ils mêlent les tours 
populaires, maternels, avec les poses et les tendresses 
bestiales. Ils interpréteraient des pièces nouvelles 
et des chansons "bonnes filles." Maîtres jongleurs, ils 
transforment le lieu et les personnes et usent de la 
comédie magnétique... J'ai seul la clef de cette  
parade sauvage.

9. Départ
Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs.  
Assez eu. Rumeurs de villes, le soir, et au soleil, et 
toujours. Assez connu. Les arrêts de la vie. O Rumeurs et 
Visions! Départ dans l'affections et le bruit neufs!

ָעָליו ָעַלי  דַֹלח! ַהּתֹוָתח ׁשֶ נֵי ָהֵאֶפר, ָמֵגן ָהַרֲעָמה, ְזרֹועֹות ַהּבְ הֹוי, ּפְ
ַעד ִלְסַבְך ָהִאיָלנֹות וְּקִלילוּת ָהֲאִויר!  ִליְך ּגוִּפי ִמּבַ ְלַהׁשְ

זוהי הצהרת אהבה לפיטר פירס, אהובו של בריטן, והפרק 
מוקדש לו. האריה האופראית מלוָּוה בפעימות מז'וריות של 
כלי הקשת, והפרימות המחוספסות המזדמנות מסמלות את 

הצללים המלווים את האידיליה.

8. מצעד
ִלי  לוּ ֶאת עֹוְלמֹוֵתיֶכם - ּבְ ים ֵמֶהם ִנּצְ ִסים ֲחסֹוִנים, ַמְצִחיִקים! ַרּבִ ֻקְנּדָ

ַרת ַמְצּפוּנֵיֶכם.  ְכָלם ַהּטֹוב ְוַהּכָ ִלי ְלֵהָחֵפז ְלַהְפִעיל ֶאת שִׂ ְמצוּקֹות וִּמּבְ
חֹרֹות,  ֵליל־ַקִיץ, ֲאֻדּמֹות־ׁשְ ִלים! ֵעינִַים ֲהלוּמֹות ּכְ ׁשֵ ָבִרים ּבְ  ֵאּלוּ ּגְ

ִָּתים  ְרצוִּפים ְמֻעו כֹוְכֵבי ָזָהב. ּפַ ְלַדִתיֹות, ְנֻקּדֹות ּבְ ַלת־ִצְבעֹוִניֹּות, ּפִ ּתְ
ל  ִתים. ְצִרידוָּתם ַההֹוֶלֶלת! ִמְצָעד ַאְכָזר ֶזה ׁשֶ ִרים, ֻמּצָ ְּ עֹוֶפֶרת, ִחו ּכְ

ה ְצִעיִרים... ּמָ ֶהם ּכַ ְסָחבֹות! ֵיׁש ּבָ

ל ֲעִוית קֹוֶצֶפת! ִסיִנים, הֹוֶטְנטֹוִטים, צֹוֲעִנים,  ים ׁשֶ ן ֵעֶדן ַאּלִ הֹו, ּגַ
ִדים  ים, רֹוָדִנים, ׁשֵ יׁשִ יָנּה ְקׁשִ נֵי־מֹוֵלְך, ַחְסֵרי ּבֵ ָתִאים, ְצבֹוִעים, ּבְ ּפְ

נוּחֹות  ים ִעם ּתְ ִהיִּ ים, ִאּמָ ְכִסיִסים ֲעָמִמיִּ ִגים ּתַ ֵרי ֵרַע. ֵהם ְמַמזְּ ְמַבּשְׂ
יִרי "ְיָלדֹות  ים ְוׁשִ ים ַמֲחזֹות ֲחָדׁשִ ַוֲחִביבוּיֹות ַחיִָּתיֹּות. ֵהם ְמָפְרׁשִ
ֶאְמָצעוּת  ים ּבְ ּנִים ָמקֹום ַוֲאָנׁשִ י־ַלֲהטוָּטִנים ֵהם, וְּמׁשַ טֹובֹות". ַרּבֵ

ְרִאי ֶזה. ַח ְלִמְצָעד ּפִ ְפּתֵ י ַהּמַ קֹוֶמְדָיה ַמְגֵנִטית... ִלי ְלַבּדִ

"מצעד" חוזר לנימה הסוערת של "ערים". בריטן כתב לסופי 
ויס, הסופרן: "מן הפרק 'מצעד' תיהני, כי הוא תמונת העולם 

התחתון. יש להשמיעו בנימה מטילת אימה, מרושעת, מלוכלכת 
)סליחה!( וממש נואשת".

9. פרידה
י. ֲהֻמּלֹות ָעִרים,  ַמְענוּ ּדַ ֵטיֶהם. ׁשָ ל ֶהּבֵ ְראֹות ִנְבֲחנוּ ִמּכָ י. ַהּמַ  ָרִאינוּ ּדַ

ים. הֹו, ֲהֻמּלֹות,  ֲחנֹות ַהַחיִּ י. ּתַ ְרנוּ ּדַ ֶמׁש ְוָתִמיד. ִהּכַ ֶ ִעם ֶעֶרב וְּלאֹור־ַהּשׁ
ִחּבֹות ֲחָדׁשֹות וְּבַרַעׁש ָחָדׁש! הֹו ַמְראֹות! ִנְפָרִדים ּבְ

האקורדים החוזרים והקווים המלודיים הרחבים של "יצור 
מרהיב" חוזרים כאן בטמפו "לרגו ֶמְסטֹו" )אטי ונוגה(, מלא 

כאב ונוסטלגיה. ה"מצעד" חלף, ואף כי הטקסט מבטיח "חיבות 
חדשות ורעש חדש", המחזור מסתיים בכאב ובהשלמה.



א תמיד יש בידינו ודאות הרמטית ל
באשר לזהותם של יוצרי יצירת מופת. 

חוקרי הציור הרימו זה כבר ידיים באשר 
לווידוא סופי של אבהות רמברנדט על כל 

הציורים המיוחסים לו. 

בתחום המוסיקה, מפורסמת אי הוודאות 
המביכה באשר ל"סימפוניית הצעצועים", 
כידוע יצירתו של... לאופולד מוצרט. ובכן, 
ַאל בחופזה: אחרי שנים שהיצירה יוחסה 

ליוזף היידן או גם לאחיו מיכאל, "התברר" 
כי המלחין "האמיתי" הוא מוצרט האב, 

עד אשר, לא מכבר, הגיע אל "ראש מצעד 
 האבות האמיתיים" נזיר בנדיקטיני, אדמונד 

ַאְנֶגֶרר שמו. 

וכך קרה גם ביצירה דהיום. לאורך שנה 
התנוססה בפרסומינו ההבטחה כי היום 

ל ותהלל" מאת  תנוגן הקנטטה "נפשי ְתַגּדֵ
 מיודענו י.ס. באך, והיום נוספה בכותרת 

לצד שמו של באך עוד שם ָעלוּם, שמו של 
ג.מ. הופמן. 

ובכן, כך הדבר: לפנים - על פי עדותו של 
מסמך חלקי ושאף אבד בינתיים - נחשבה 

הקנטטה לפרי עטו של אותו הופמן, אך 
במאה ה-19 הועבר הייחוס אל קורפוס 

באך, ושם אף זכתה היצירה למספר רי"ב. 
אלא שבעת האחרונה החליט המחקר 
המוסיקולוגי להפקיעה )כנראה( מידי 

המלחין המפורסם ולהשיבה )אולי( למלחין 
האנונימי. בזה אינה עומדת לבדה: מורשת 

באך נאלצה להיפרד בזמן זה או אחר מעוד 
כמה יצירות, ברובן קנטטות, לטובת קוָּלאוּ, 

ֶטֶלָמן והופמן. 

ומי היה גאורג מלכיור הופמן? בן זמנם של 
טלמן, הנדל ובאך, מלחין שהחל את דרכו 

כנער מקהלה וכנגן עוגב בדרזדן. בשנת 
1702 נסע ללמוד משפטים בלייפציג, ושם 

הצטרף ל"קולגיוּם מוזיקוּם" שחידש באותה 
שנה גאורג פרידריך טלמן. 

כשעזב טלמן את לייפציג, החליף אותו 
הופמן הן כעוָּגָבר של ה"כנסייה החדשה" 
והן כמנהל הקולגיום. יש עדויות כי העלה 

את הקולגיום )שלימים ינהל באך( לגבהים 
מקצועיים וכמותיים )60-50 נגנים!(, וכך 

עד למותו בטרם עת. באשכבתו רבת 
המשתתפים בלייפציג תיאר אותו המספיד 

כ"מלחין מפורסם". למרבה הצער, מעט 
מיצירותיו שרדו, ובאופן פרדוקסלי, אולי 

נעשה לו חסד בכך ששלוש מיצירותיו* 
יוחסו במשך השנים לבאך, וצורפו על כן אל 

רפרטואר התזמורות.

הקנטטה הולחנה לכבוד "חג הביקור" 
הנוצרי, המציין את התארחותה של מרים 

ֵאם־ישו אצל בת דודתה אלישבע, ֵאם יוחנן 
המטביל. ב"חג הביקור" הכומר קורא פסוקים 
ָקם  מן "הבשורה על פי לוקאס" א' 56-39 "ַוּתָ

ַמֵהר ָלֶלֶכת ָהָהָרה ֶאל  יִָּמים ָהֵהם ַוּתְ ִמְריָם ּבַ
ָבֶרְך ֶאת  ית ְזַכְריָה ַוּתְ בֹא ּבֵ ִעיר ְיהוָּדה, ַוּתָ

ת  ְרּכַ ַבע ֶאת ּבִ מַֹע ֱאִליׁשֶ ׁשְ ַבע, ַוְיִהי ּכִ ֱאִליׁשָ
רוָּכה  קֹול ּגָדֹול ַוּתֹאַמר 'ּבְ ְקָרא ּבְ ִמְריָם... ַוּתִ

ִרי ִבְטֵנְך'". אחרי קריאת  ים וָּברוְּך ּפְ ּנָׁשִ ַאּתְ ּבַ
פסוקי הפרוזה יאה להשמיע מוסיקה, למשל 

מגניפיקט, שהוא כידוע קומפוזיציה של 
תפילת ההודיה של מרים בגרסתה הלטינית. 
 בכנסייה הלותרנית - כגון במקרה שלפנינו - 

הועדף טקסט הודיה בשפה הגרמנית, כדי 

שהקהל ייטיב להבין. אפשר אפוא לומר, 
שזהו מעין מגניפיקט גרמני.

לא רק מן הברית החדשה קוראים ב"חג 
הביקור", כי אם גם מן הברית הישנה, 

ַזע  פסוקים 5-1 מישעיהו י"א: "ְוָיָצא חֶֹטר ִמּגֵ
יו ִיְפֶרה". ניתן לשער,  ָרׁשָ ָ י ְוֵנֶצר ִמּשׁ ִיׁשָ

כי קריאה זו נועדה לתת אישוש ״יהודי״ 
לֱהיות ישוע משיח ישראל. והנה בהאזנה 

ליצירה, נראה כאילו פסוק זה מקבל ביטוי 
גם במוסיקה, יהא יוצר הקנטטה אשר יהא: 

באקדמה המוסיקלית פורח לו מעין חוטר 
דק, ֵאב רענן, בנגינת האבוב. זוהי מנגינה 

מסולסלת מלאת רגש ותקווה; כעבור שלוש 
תיבות החליל מצטרף בציורו של הנצר הדק, 

ואז, כעבור ארבע תיבות, הכינור מוסיף 
סלסוליו לתפרחת, עד אשר פותח הטנור 

את פיו ומביע את מילות האריה הראשונה.

הקנטטה מחולקת לחמישה חלקים: 
אריה־רצ'יטטיב־אריה־רצ'יטטיב־אריה. 

גם חלוקה נוספת יש בה, לשני חלקים: 
אריות הקצוות מכאן, ופרקי התווך מכאן. 
אריות הקצה, והן בלבד, מלוֹּות באנסמבל 
כולו, ואילו שלושת האיברים האמצעיים, 

רצ'יטטיב־אריה־רצ'יטטיב, מלוּוים רק 
בקונטינואו. באריות הקצה הושמו שני 

 קטעים עתירי ֶמִליְסמֹות בפי הטנור, 
להדגיש שתי מילות־צומת: "צֹוֵהל" 

)erfreut( במילות האריה הראשונה, 
ו"ִנְצִחִיים" )währet( באריה האחרונה. 

*הקנטטה "צלצל שעון שעה ברוכה" )רי"ב 53(, 
 "מגניפיקט קטן" )נספח לרי"ב מס' 21( 

והקנטטה שלפנינו.

 יוהאן סבסטיאן באך? )1750-1685( / גאורג מלכיור הופמן? )1715-1679( 
16 דקות ל ותהלל" קנטטה לטנור, לחליל, לאבוב, לכינור ולקונטינואו  "נפשי ְתַגּדֵ



MEINE SEELE RÜHMT UND PREIST 
Cantata for the visitation of the Blessed Virgin Mary 
Text by unknown poet

Arie 
Meine Seele rühmt und preist Gottes Huld und reiche Güte, 
Und mein Geist, Herz und Sinn und ganz Gemüte 
Ist in meinem Gott erfreut, der mein Heil und Helfer heißt.

Rezitativ 
Denn seh ich mich und auch mein Leben an, 
So muß mein Mund in diese Worte brechen: 
"Gott, Gott! was hast du doch an mir getan!" 
Es ist mit tausend Zungen 
Nicht einmal auszusprechen. 
Wie gut du bist, wie freundlich deine Treu, 
Wie reich dein Liebe sei! 
So sei dir denn Lob, Ehr und Preis gesungen.

Arie 
Gott hat sich hoch gesetzet, und sieht auf das, was niedrig ist. 
Gesetzt, daß mich die Welt gering und elend hält, 
Doch bin ich hoch geschätzet, weil Gott mich nicht vergißt.

Rezitativ
O was für große Dinge treff ich an allen Orten an, 
Die Gott an mir getan, wofür ich mich mein Herz zum Opfer bringe! 
Er tut es, dessen Macht den Himmel kann umschränken, 
An dessen Namen Pracht die Seraphim in Demut nur gedenken. 
Er hat mir Leib und Leben, er hat mir auch das Recht zur Seligkeit, 
Und was mich hier und dort erfreut, aus lauter Huld gegeben.

Arie
Deine Güte, dein Erbarmen  
Wahret, Gott, zu aller Zeit. 
Du erzeigst Barmherzigkeit 
Denen dir ergebnen Armen.

ל ותהלל ַגּדֵ נפשי ּתְ
קנטטה לרגל חג הביקור של מרים הבתולה

המשורר בלתי ידוע. עברית: בני הנדל

אריה
ְמלֹא ִפי, ַח ַחְסּדוֹ ּבִ ּבֵ ל וְּתַהּלֵל ֶאת ֵאִלי, ֲאׁשַ ַגּדֵ י ּתְ ַנְפׁשִ

ִעי!" י ִיְקָרא "הוּא ִיׁשְ ֵגל, ְוכֹל ִנים ּבִ ִמיד ּתָ רוִּחי ּבֹו ּתָ
יַע הוּא ִלי ְוגֹוֵאל. י מֹוׁשִ ֵאל, ּכִ ַמח ּבוֹ ּבָ י ָמה ִישְׂ ִלּבִ

רצ'יטטיב
י וְּבַחיַּי, יט ֲאִני ּבִ ּבִ ּמַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ָפַתי ִנְפָקחֹות ְואֹוְמרֹות ִהּנֵה זֹאת: שְׂ
ַפע ִהְרַעְפּתָ ָעַלי!" ה ׁשֶ ּמָ "ֵאִלי, ּכַ

יַע טוְּבָך, לֹא יוָּכל ָאָדם ְלַהּבִ
ִפיו ַאְלֵפי ְלׁשֹונֹות. ּגַם לוּ ֵיׁש ּבְ

ֵלָמה ֲאִמיְתָך! ָמה ׁשְ
ְתָך! דֹוָלה ִחּבָ ָמה ּגְ

ְבֲחָך וְּכבֹוְדָך. קֹול ׁשִ יָרה ּבְ ָנׁשִ

אריה
יט הוּא ֲעֵלי ְנחוִּתים. ְמרֹוִמים, וַּמּבִ בוֹ ּבַ ָהֵאל מֹוׁשָ

יצוּר ִנְקֶלה, ֵעינֵי ַהֶחֶלד ּכִ ָנכֹון, ֲאִני ִנְרֶאה ּבְ
ח אֹוִתי. ּכַ י ָהֵאל לֹא ִיׁשְ ּגָב ָוָרם, ּכִ ַאְך ַמֲעָמִדי ִנשְׂ

רצ'יטטיב
ּכֹל, דֹולֹות וְּנצוּרֹות רֹואֹות ֵעינַי ּבַ הֹוי, ָמה ּגְ

רוּמֹות! ן ָאִרים לֹו ּתְ נֹות ַהּכֹל-ָיכֹל, ְוַעל ּכֵ ֵאּלֶה ַמּתְ
ֶמְרַחב ָהְרִקיִעים, ְפָרשׂ ּכְ כֹוחֹו, ַהּנִ ל זֹאת ּבְ ה הוּא ּכָ עֹושֶׂ

ָרִפים ִנְכָנִעים. ְועֹוְמִדים ְלָפנָיו ְלָבְרכֹו ַמְלָאִכים וּשְׂ
א, עֹוָלם ַהּבָ ים ָנַתן ִלי, ּגַם ֶחְלִקי ּבָ ּגַם ּגוּף, ּגַם ַחיִּ

ה וְּבֶחֶסד ָטהֹור, ֲאִציִלי. ִחּבָ ְוָכל זֹאת ֶהֱעִניק ּבְ

אריה
טוְּבָך, ֶחְמָלְתָך ִנְצִחִיים

ְלדֹור-דֹור ַוֲעֵדי-ַעד.
טוְּבָך ָהַרב ָלנוּ נֹוַעד,

נוִּעים. ַלֲעָבֶדיָך ַהּכְ



אדג'ו מולטו / לרגטו / סקרצו אלגרו / 
אלגרו מולטו

פרופ' בארי קופר, בטהובניסט בריטי ה
מובהק, כתב על סימפוניה זו כך: 

"בשעת בכורתה, הייתה הסימפוניה השנייה 
של בטהובן הסימפוניה הגדולה ביותר 

ששמע העולם עד אז". והמנצח כריסטוף 
אשנבך ראה בה הבקעה וחידוש לעומת 

יצירות היידן ומוצרט, ואפילו הטרמה 
ליצירות שוברט, שאך נולד ארבע שנים 

לפני הולדת ה"השנייה".

בטהובן ניסה לכתוב סימפוניה כבר בעיר 
הולדתו בון, בשנות העשרה לחייו, אך בלי 

הצלחה יתרה. ניסיון נוסף עשה בווינה, 
בשלהי המאה השמונה־עשרה, ואף זה לא 

צלח, אם כי כמה רעיונות עשו את דרכם 
לסימפוניה הראשונה, שבכורתה הייתה 

בשנת 1800. 

כבר באותה השנה החל בטהובן לרשום 
סקיצות לסימפוניה שנייה, אך את עיקר 

העבודה עשה ב-1802, בַהייִליֶגְנְשַטדט, שם 
חווה לראשונה את הזמזומים באוזניים ואת 
הירידה בכושר השמיעה, שהניעוהו לכתוב 
)ולא לשלוח( לֵאחיו את מכתב ההתאבדות 

המוכר כ"צוואת הייליגנשטדט": "איזו 
השפלה חשתי, כאשר מי שעמד לידי שמע 

 חליל במרחקים, ואני לא שמעתי דבר, 
או מישהו שמע שירת רועה ואני לא כלום. 

 מקרים כאלה הביאוני אל סף הייאוש, 
עד כי לא הייתי רחוק מלשלוח יד בנפשי. 
רק האמנות הגנה עליי. לא יכולתי להביא 

את עצמי לידי אובדן בטרם אצור מה 
שנועדתי ליצור". 

לאור ידיעותינו אלה, מפתיע לפגוש את 
החיוניות העצומה ואת ההומור המענג 

של הסימפוניה השנייה. הקטור ברליוז, 
מעריץ גדול של בטהובן, שילווה אותנו 

לאורך המאמר בהתייחסויותיו, אמר 
עליה: "היא מחייכת לכל אורכה", ועוד 
אמר: "בסימפוניה הזאת הכול אצילי, 

מלא אנרגיה, גאה." הנה דוגמה המוכיחה 
שוב, למי שעדיין זקוק להוכחות, כי את 

הממשק בין התרחשויות חייו של יוצר לבין 
תוכן יצירותיו לא קל לנבא. בשומענו את 

הסימפוניה הזאת - וגם את השמינית - עולה 
בנו המחשבה כי אולי דווקא בעתות משבר 

חיפש בטהובן מפלט ביצירות "אופטימיות". 

הפרק הראשון בנוי משני חלקים, שעליהם 
 אומר ברליוז: "הפתיחה - אדג'ו מולטו - 

היא יצירת מופת. פסקאות יפהפיות 
 משתרשרות זו אחרי זו - בהתפתחות 

סדורה אך בהפתעות מתמידות. הנושא 
 המנוגן בפתיחה )ברליוז קורא לו "שיר"( 

 מלא הדר, אך גם עתיר רגש, ותזמורו 
עשיר ומגוון. ואז האלגרו קון בריו מצטרף, 

מרהיב ביופיו". המנצח אשנבך בוחר 
לציין את ריבוי ה-sforzandi )ההדגשים 

הפתאומיים( שיש בפרק הזה, כמו גם 
באחרון, יותר מבכל שמונה הסימפוניות 

האחרות של המלחין. 

הפרק השני, לרגטו, הוא אחד הפרקים 
הסימפוניים השקטים הארוכים ביותר 

ברפרטואר המוסיקה. יש בו יסודות עממיים 
 פסטוראליים, כמו אח"כ ב"שישית", 

מנגינת אבוב מלודית ומחול־עם אוסטרי 
יפה. אם רוצים למצוא בפרק הזה עדות 
לדיכאונו של בטהובן, אפשר, בשל כמה 

נגיעות מלנכוליות.

את הפרק השלישי בחר בטהובן לעצב לא 
כמינואט כמקובל, אלא כסקרצו אלגרו 
)מילולית: "בדיחה שמחה"(, והוא מנוגד 

בכול לפרק השני. הוא עליז, משתובב, 
ומלא מהתלות. "איזו שנינות!" מתפעם 

ברליוז, "אלו הברקות! הכלים מתווכחים 
על פרגמנטים של נושא שאף אחד מהם 

אינו משלים! אלפי ניואנסים צבעוניים 
מתחלפים, כמו השדונים השובבים והפיות 

רון, מלך הרוחות".  היפות של אֹוּבֶ

את הפרק הרביעי, המסיים, אלגרו מולטו, 
ברליוז מכנה "גאוני", והוא מוסיף: "הוא 

בעצם סקרצו שני במשקל זוגי ובעליצותו 
יש פיקנטיות רבה". 

כ-32 דקות לודוויג ואן בטהובן )1827-1770( / סימפוניה מס' 2 ברה מז'ור אופ' 36 



הקאמרטה בסיור בפולין

קאמרטה שבה לא מכבר מסיור ה
קונצרטים בפולין. להצלחה מרשימה 
במיוחד זכה קונצרט חגיגי, שנערך באולם 
הפילהרמוניה בוורשה, במסגרת פסטיבל 

בטהובן ה-22. זהו אחד הפסטיבלים 
היוקרתיים ביותר באירופה, ביוזמתה 

ְנֶדֶרְצָקה,  ָטה ּפֶ ובניהולה של הגב׳ ֶאְלְז'ּבֶ

שהזמינה את הקאמרטה בניצוחו של אבנר 
בירון להשתתף בו. הקאמרטה הופיעה 

לצדם של אמנים כגון הפסנתרן כריסטיאן 
צימרמן והכנרת אן־סֹופי מוֶּטר. נשיא פולין 

בחר לכבד קונצרט זה בנוכחותו, כנראה 
גם כמחווה לנוכח המתיחות הפוליטית של 

התקופה האחרונה. בסיום הקונצרט קם 

הקהל שמילא את האולם על רגליו והריע 
לתזמורת ארוכות. הקאמרטה התקבלה 

בהתלהבות גם בשלושת הקונצרטים 
האחרים שנערכו במסגרת הפסטיבל, בערים 

שונות. הקונצרט בוורשה הועבר בשידור 
ישיר ברדיו הממלכתי, ושמחנו לקבל 

תגובות חמות ממנויינו שהאזינו לו.
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