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 קנטטה לשבת 
וליום א' 

טים בראון מנצח )בריטניה(
הדס פארן־אסיה סופרן )ישראל(

אלון הררי קונטרה־טנור )ישראל(
ְקָמן טנור )הולנד( מרסל ּבֶ
ְלץ בריטון )ישראל( גיא ּפֶ

אנסמבל זמרי מורן )ישראל(
בניהולה המוזיקלי של נעמי פארן 

יוהאן סבסטיאן באך )1750-1685( 
קנטטה "עלוב שכמותי, ֶעֶבד החטא" רי"ב 55

מרדכי סתר )1994-1916( 
 קנטטה לשבת לסולנים, למקהלה מעורבת 

ולתזמורת כלי קשת
I. שיר השירים - אנדנטה

II. הבו לה' - אלגרו ויוֹו
III. לכה דודי - אדג'ו

IV. שלום עליכם - אנדנטינו ְטַרְנְקִוילֹו
V. מזמור שיר - מודרטו 

VI. ויכולו השמים והארץ - אלגרו ויוואצ'ה

VII. יתגדל ויתקדש - מודרטו ְטַרְנְקִוילֹו

הפסקה 

ג'ון איירלנד )1962-1879( 
סוויטה לגבעות ָדאוְּנַלְנד. עיבוד לתזמורת כלי קשת 

מאת המלחין ומאת ג'פרי בוש
I. פרלוד: אלגרו אנרג'יקו
II. קינה: לנטו אספרסיבו

III. מינואט: אלגרטו גרציוזו
IV. רונדו: פוקו אלגרו

יוהאן סבסטיאן באך 
קנטטה "עוּרוּ נא, קורא הקול" רי"ב 140 

קונצרט 
סיום 
העונה



ים )טימותי( בראון זכה למוניטין ט
בינלאומי כמנצח מקהלות וכמארגן 

סדנאות מקהלה. כמאמין גדול בשירת 
המקהלה, הוא מנצח פופולארי ב"שבועות 
שירה" במקומות רבים באירופה ובארצות 

הברית, ומנהל קורסי מקהלות שנתיים 
ְרַוְנג שבאוסטריה.  בהֹוְרטֹו שביוון ובּבֶ

בראון החל את דרכו המוזיקלית במקהלת 
הילדים של קתדרלת וסטמינסטר 

הלונדונית, ולימים היה לחבר במקהלת 
קינגס קולג' של קיימברידג' בניצוחו של 

סר דייוויד וילקוקס ובאנסמבל הקולי של 
הניו קולג' באוקספורד. ב-1979 החליף את 
ג'ון ראטר כמנהלה המוזיקלי של מקהלת 

קֵלר קולג' של קיימברידג', ולאורך 31 שנים 
הביא אותה לידי הישגים מרשימים: הוא 

ערך ִאתה שידורים ומסעות־הופעות בעולם 
והקליט עמה תקליטורים ובהם יצירות של 

ווהן־ויליאמס, ראטר וָטֶבֶנר. תחת ניהולו 
של בראון השתתפה מקהלת קֵלר קולג' 

בקונצרטים ובמופעי אופרה בניצוח אייבור 
ס, סר ג'ון אליוט גרדינר  בולטון, ֶרֶנה ָיקֹוּבְ

וסר רוג'ר נורינגטון. 

ב-2010 פרש בראון מניהול מקהלת קֵלר 
קולג' והיה למנצח עצמאי. באותה שנה 

הקים את המקהלה הקאמרית המקצועית 
"קולות אנגליים" )English Voices( בלונדון, 

המשמיעה תדיר יצירות קוליות של באך ושל 
הנדל, ושעמה בראון מרבה להקליט ולסייר 
בעולם. בשנת 2018 השמיעה המקהלה בין 
השאר את המיסה בסי מינור של באך וב-

2019 תפתח את פסטיבל הקיץ המוזיקלי של 
קיימברידג' ביוהאנס פסיון שלו. 

טים בראון / מנצח 

בשנים 2015-2010 שימש מאסטרו 
בראון כמנצח אורח של רובינסון קולג' 

 בקיימברידג' ובשנת 2011 הקים ואת 
מקהלת "אקדמיית השירה של ציריך" 
 )Zürcher Sing-Akademie(, שאותה 

ניהל עד לשנת 2015. 

 לטים בראון קשר הדוק ומתמשך עם 
ישראל ועם הקאמרטה. הוא הירבה 
 להשתתף בִזמרייה, הנחה סדנאות 

 מקהלה ברחבי הארץ, ובקונצרטים 
של הקאמרטה שילב כמה פעמים את 

מקהלת קֵלר קולג' של אוניברסיטת 
קיימברידג' והרכבים מ"קולות אנגליים" 

הלונדונית. בפברואר 2014 ניצח על 
 הקאמרטה בקונצרט ובו קונצ'רטי 

וקנטטות של באך.

מלבד פעילותו כמנצח, טים בראון עוסק 
בהלחנה ובעיבודים מוזיקליים.
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לון הררי השלים בהצטיינות תואר ראשון ושני בבית הספר א
 למוזיקה ע"ש בוכמן־מהטה באוניברסיטת תל אביב. הוא 

זכה ב"פרס התגלית הצעירה" בתחרות ִהיְלֶדה צאדק בווינה 
 ובמלגות מקרנות אמריקה־ישראל, בוכמן־מהטה וקולטון. 

 ב-2008 הגיע לשלבי הגמר של "תחרויות האביב" בישראל 
וב-2010 העפיל לגמר תחרויות הזמרה הבינלאומיות "פרנסיסקו 
 ִויְניַאס" בברצלונה ו"מוזיקה סקרה" ברומא. בשנים 2007/8 היה 

חבר ב"מיתר אופרה סטודיו" של האופרה הישראלית. מלבד 
הופעותיו באופרה הישראלית שר הררי בבתי האופרה הלאומיים 

 של ליטא ופינלנד, בבתי האופרה של דורטמונד ומינסטר 
ובפסטיבל הנדל בהאלה. 

ְרטוֹ באֹוטֹוֶנה,  הוא גילם את טֹולֹוֵמיאוֹ ביוליוס קיסר, ַאֶדְלּבֶ
וֶאאוְּסָטְזיוֹ ברינלדו, שלושתן מאת הנדל, את התפקידים הראשיים 

באורפיאו ואאורידיצ'ה והמלך ארתור של פרסל ואת המכשפה 
בדידו ואניאס שלו. האופרה אפולו ויקינתון של מוצרט הוקלטה 

בידי חברת "בריליאנט קלאסיקס" עם אנסמבל הסולנים הקאמריים 
האירופיים בניצוח ניקול מאט ובהשתתפותו של אלון. עם תזמורת 

ראשון לציון בניצוח דן אטינגר הופיע אלון בפסטיבל האופרה 
במצדה בכרמינה בורנה של אורף; באירוע ממלכתי לציון 70 שנה 
למרד גטו ורשה שר עם הפילהרמונית של וורשה, ועם התזמורת 
והמקהלה של רדיו קלן הופיע במזמורי צ'יצ'סטר של ברנשטיין. 

דס פארן־אסיה החלה לשיר בגיל שבע במקהלת מורן בניצוח ה
ִאָמּה, נעמי פארן, ועד 2008 שימשה בה סולנית ראשית. בשנים 

2012-2008 הייתה חברה באנסמבל סולני באך הישראלים. 

 את לימודי התואר ראשון השלימה בהצטיינות בבית הספר 
למוזיקה ע"ש בוכמן־מהטה באוניברסיטת תל אביב ואת התואר 

השני באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. היא נעזרה במלגות 
המכון הישראלי לאמנות השירה וקרן התרבות אמריקה־ישראל, 

זכתה בפרס הליד הגרמני מטעם האקדמיה למוסיקה הירושלמית 
והעפילה לשלב הגמר בתחרות הנדל לשירה בלונדון.

בהופעתה האופראית הראשונה גילמה את העש בחלום ליל קיץ 
של בריטן בניצוח גארי ברתיני. עוד גילמה את התפקידים הראשיים 

יָנה  בדידו ואניאס של פרסל ובַאְנְדרֹוֵמָדה של ּבֹונֹוְנִצ'יִני, את ֶסְרּפִ
 בהאדונית המשרתת של פרגולזי ואת הגברת הראשונה 

בחליל הקסם של מוצרט. 

היא שרה ביפתח של קריסימי, בסטבט מאטר של ויוואלדי, 
 בישראל במצרים של הנדל, במיסת ההכתרה של מוצרט, 

בחלום ליל קיץ של מנדלסון, ברקוויאם הגרמני של ברהמס, 
 בגלוריה של פולנק, בכינורו של דוד של יחזקאל בראון 

ובהנסיך המאושר של גיל שוחט. 

אלון הררי / קונטרה־טנורהדס פארן־אסיה / סופרן



יא פלץ, יליד 1992, בוגר התיכון לאמנויות ע"ש תלמה ילין ג
ומוזיקאי מצטיין בצה"ל, למד שירה וניצוח תזמורות באקדמיה 

למוסיקה ולמחול בירושלים אצל מרינה לויט, עידו אריאל, יבגני 
צירלין ורונן בורשבסקי. הוא בוגר פרויקט "תדרים" של אנסמבל 

מיתר בתחום הניצוח על מוזיקה חדשה. 

ב-2014 נתמנה גיא למנצח הבית של אנסמבל זמרי מורן, ומ-2017 
הוא משמש זמר ומנצח באנסמבל "ססיליה", שמינייה ששמה לה 
למטרה להיות גוף ווקאלי סולני מוביל בישראל ולהשמיע יצירות 

ישראליות חדשות לצד רפרטואר א־קפלה. 

גיא הופיע במשיח של הנדל ובבת יפתח של אהרון חרל"פ, גילם את 
ק  ֶאנֵיָאס בדידֹו וֶאֵניָאס של פרסל, זוְּרָגה בדולי הפנינים של ביזה, ּפָ
בחלום ליל קיץ של בריטן, נהר הסיין בסרנדה חגיגה על נהר הסיין 
ינֹוֶנה של טלמן ובאופרה בשם  יְמּפִ של ויואלדי, התפקיד הראשי בּפִ

זה של אלבינוני ואֹוטֹוֶנה בהכתרתה של ּפֹוֵפָאה של מונטוורדי. 

גילומו את אפולו באורפאו של מונטוורדי עם קונסורט "טברנר" 
 .AVIE הבריטי, בניצוחו של אנדרו פארוט הוקלט ע"י חברת 

עם המלחין מנחם ויזנברג הקליט את התקליטור "שירי ארץ" 
 ,BBC-בהוצאת המכון למוסיקה ישראלית. הופעותיו שודרו ב 

ברדיו הממלכתי הפולני ובקול המוסיקה.

רסל בקמן, בעברו סופרן־נער, היה לטנור מבוקש בהולנד מ
מולדתו וברחבי העולם. הוא הופיע עם תזמורת הקונצרטחבאו 

 של אמסטרדם, הפילהרמונית של ברלין, "תזמורת המאה 
 השמונה־עשרה" ההולנדית, אנסמבל "האמנויות הפורחות" 

 )Les Arts Florissants( הצרפתי, האנסמבל למוזיקה עתיקה 
של קלן ואגודת באך ההולנדית. הוא שר תחת שרביטיהם של ג'ון 
ְרט ֶדה  ִריֶכן, פטר ַדיְקְסְטָרה, ויליאם כריסטי, ַריְנּבֶ אדמס, ְפַרְנס ּבְ

ֶלאוּ, איוואן פישר וסר סיימון ָרְטל.

ברפרטואר האופראי של בקמן: ֵאאוֶּמֶטה בשובו של אוליסס 
ְרֶמְסְטָרה מאת קאוואלי,  ֶרִניֶצ'ה בִאיֶפּ למולדתו מאת מונטוורדי, ֶבּ

ְדִרילוֹ בהחטיפה מן ההרמון של מוצרט, דון בזיליו ודון קורציו  ּפֶ
בנישואי פיגרו של מוצרט, אייסלינגר באמני השירה מנירנברג 

של ואגנר, הקפיטן בוֹוֶצק של אלבן ברג, כומר בקצף הָימים מאת 
 המלחין הרוסי בן המאה העשרים אדיסון דניסוב וארתור ֶרְמּבֹו 

בליל התופת של המלחין ההולנדי בן זמננו רודריק דה מאן. 

עם הקאמרטה הופיע בקמן שלוש פעמים: בסתיו 2014 - בביצוע 
 גרסאות מגניפיקט של אלבינוני, ויואלדי טלמן וברדנשוילי, 

בקיץ 2016 בפסיון של ר' שמעון בר־יוחאי של ברדנשוילי 
 וברקוויאם של מוצרט ואשתקד, באורטוריה שאול של הנדל, 

שבה מילא חמישה תפקידי טנור.

ְקָמן / טנור גיא פלץ / בריטוןַמְרֶסל ּבֶ
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מנצח הבית: גיא פלץ

נסמבל זמרי מורן מונה זמרים צעירים, א
חיילים במעמד של מוזיקאים מצטיינים 

בצה"ל וסטודנטים באקדמיות למוזיקה. 
את האנסמבל הקימה ב-1998 נעמי פארן, 

המנצחת והמנהלת המוזיקלית של מקהלת 
מורן, כגוף ייצוגי מקצועי שנועד לקדם זמרים 

ומנצחים צעירים, לטפח מצוינות מוזיקלית 
וזמרה סולנית. האנסמבל מבצע ממיטב 
המוזיקה המקהלתית, ובהתאם למטרתו 

המוצהרת לקדם את היצירה הישראלית, 
הירבה להשמיע יצירות של טובי המלחינים 
הישראלים: יחזקאל בראון, יוסף ברדנשוילי, 

שלמה גרוניך, מנחם ויזנברג, משה זורמן, 
אלה מילך־שריף, חיים פרמונט, נועם סיוון, 

ציפי פליישר, שרה שהם ואייל באט.

במהלך השנים השתתף האנסמבל בסדרות 
קונצרטים עם התזמורות המובילות 

בישראל: הקאמרטה הישראלית ירושלים, 
הקאמרית הישראלית, תזמורת נתניה 

 הקאמרית הקיבוצית, אנסמבל סולני 
 תל אביב, הסימפונית ראשון לציון 

והאופרה הישראלית.

האנסמבל הופיע בפסטיבלים ובתחרויות 
בינלאומיות ברחבי העולם: כמקהלה 

המייצגת את ישראל ב"אקספו 2000" 
בהנובר שגרמניה, בפסטיבל "קול השלום" 

)"Vox Pacis"( בשטוקהולם שבשבדיה, 
בפסטיבל באך ביוג'ין שבאורגון, ארצות 

הברית, ובפסטיבל מוזיקה בינלאומי 
בטורונטו שבקנדה. 

במאי 2012 ייצג האנסמבל את ישראל 
בארגנטינה ובפסטיבל הבינלאומי 

"מוזיקה סקרה" במרקט־אוברדורף 
)Marktoberdorf( בגרמניה, באוגוסט 
ֵלן שבהונגריה  2015 שר בפסטיבל ֶזְמּפְ

תחת שרביטו של מאסטרו גאבור הֹוֶלרוְּנג, 
באוקטובר 2017 השתתף בהפקת אופרה 

במקאו ובקיץ 2018 נטל חלק בפסטיבלים 
בסין ובהונג קונג.

נעמי פארן, המקימה, המנצחת והמנהלת 
המוזיקלית של מקהלת מורן ושל אנסמבל 

זמרי מורן, השתלמה בניצוח מקהלות 
בקונסרבטוריון בקופנהגן ובבית הספר 

הגבוה למוזיקה במלמו שבשבדיה. מלבד 
פעילותה רבת השנים עם מקהלת מורן ועם 

אנסמבל זמרי מורן היא מוזמנת לשפוט 
בתחרויות בינלאומיות ולהנחות כיתות אמן 

וסדנאות בישראל ובעולם. 

בעשור 2002-1992 שימשה פארן אחראית 
לקידום מקהלות ילדים ונוער במשרד 

 החינוך ובזמן ההוא העמיקה את הקשר 
בין מלחינים לבין מקהלות ילדים ונוער. 

היא הקימה את "המרכז הישראלי למוזיקה 
ווקאלית", שבמסגרתו נערכות סדנאות 

לזמרים צעירים, למנצחים, למורים 
ולמקהלות ופעילויות למען ילדים בקהילה. 

בימים אלה נבנה והולך בעמק חפר - 
ביזמתה של נעמי פארן - "הבית לשירה", 

מרכז ארצי ובינלאומי לטיפוח מצוינות 
ותרומה לקהילה.

אנסמבל זמרי מורן בניהולה המוזיקלי של נעמי פארן



מיסה של באך, רקוויאם של מוצרט
אבנר בירון מנצח

דניאלה סקורקה סופרן )ישראל(
ענת צ'רני מצו סופרן )ישראל(
דניאל יוהנסן טנור )אוסטריה(

פליקס קמפ בס־בריטון )בריטניה(
מקהלת ָיאוָּנה מוזיקה )ליטא(

בניהולו המוזיקלי של ַוְצלֹוַבס ַאאוּגוְּסִטיַנס

יוסף ברדנשוילי / הומאז' לבנצי )בכורה עולמית(
י. ס. באך / מיסה לותרנית, רי"ב 235

מוצרט / רקוויאם, ק' 626 

ירושלים: תיאטרון ירושלים
יום ג', 29.10.19 בשעה 20:00 

זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות
יום ד', 30.10.19 בשעה 20:00

סביון: בית התרבות 
יום ה', 31.10.19 בשעה 20:30

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 1.11.19 בשעה 13:00; מוצ"ש, 2.11.19 בשעה 20:00

יום א', 3.11.19 בשעה 20:00

חוה אלברשטיין והקאמרטה
קונצרט בסדרת ״השתקפויות״

 לראשונה בישראל תשיר חוה אלברשטיין בליווי תזמורתי 
שירים ביידיש שהלחינה לשני אלבומי המופת שלה "טלה קטן" 

)"לעמעלע"( ו"הבאר" )"די קרעניצע"(, לצד שירים נוספים מן 
הרפרטואר המרהיב שלה. במופע ישולבו גם שתי יצירות מופת של 
פרוקופייב: פתיחה על נושאים יהודיים והסימפוניה הקלאסית. 

שלומי שבן פסנתר
 אבנר בירון מנצח

תל אביב: בית האופרה, המשכן לאמנויות הבמה
יום א', 7.7.19 בשעה 21:00
יום ב׳, 15.7.19 בשעה 21:00

ירושלים: תיאטרון ירושלים, אולם שרובר
יום ב', 8.7.19 בשעה 20:00
חיפה: אודיטוריום חיפה
יום ד', 17.7.19 בשעה 20:00

לכרטיסים: קופת התזמורת 1-700-55-2000
www.jcamerata.com

הקונצרטים הבאים
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כ-200 הקנטטות הבאכיות שהגיעו מגרשון פרנסקי ז״ל
אלינו, רובן נוצרו בשנותיו הראשונות 

 של באך בלייפציג, בשנים 1726-1723. 
באך כתב אותן במסגרת עבודתו הקדחתנית 

כיוצר המוזיקה של שתי הכנסיות 
הלותראניות הגדולות והחשובות בעיר, 

כנסיית תומאס הקדוש וכנסיית ניקולאוס 
הקדוש. מעבידיו ציפו מן הקנטור באך 
כי ימציא קנטטה לכל יום ראשון ולכל 

חג, ומבט ברשימת הקנטטות מלמד 
שציפיותיהם אמנם התממשו. הרשימה 

מכילה את הקנטטות שנכתבו לימי א' וחג 
לאורך שלוש שנים תמימות, בצירוף כמה 
קנטטות שנוצרו בעשור השלישי והרביעי 

של המאה, עד 1745. 

באך, אחרי שישב בחדרו, נוצה בידו, קסת דיו 
וגווילים לפניו, ושזר יחד אריות, רצ'יטטיבים 

וכוראלים, כינס את הזמרים ואת נגני 
האנסמבל, ערך עמם חזרות נשנות לאורך 

השבוע, ובימי א' ויום־טוב, בהתכנס עם, זכה 
צאן המרעית לשמוע את היצירה החדשה. 

פעמים אף הוזמן הקהל לשיר עם המקהלה, 
אם בחר באך לשבץ כוראל מוכר. יש קנטטות 
הדורשות ארבעה סולנים, מקהלה ותזמורת, 

ויש שקטעי הסולו מוטלים על קול אחד 
בלבד, כגון הקנטטה שלפנינו, היחידה של 

באך המושמת בפי טנור. 

בכורתה הייתה ב-17 בנובמבר 1726, 
שנתו השלישית של באך בלייפציג. היא 
עשויה חמישה פרקים: שתי אריות ושני 

רצ'יטטיבים מפי הסולן וכוראל מסיים 
ומסכם מפי המקהלה בת ארבעת הקולות. 

הכלים המלווים הם כינור א' וב' וויולה 

)או הכפלה שלהם( חליל, אבוב ד'אמורה 
וקונטינואו - צ'מבלו וצ'לו.

הפרק הראשון הוא אריה מפתיעה 
 בריקודיותה - סיצ'יליאנה במשקל 6/8 

לי פותח. מנגינתה   שבו האנסמבל הּכֵ
מעלה גם את הטנור על נתיב הריקודיות. 

המילים מגלות כי ריקוד רצוף תלאות נפש 
ֶבד־עוון, מציג את  הוא זה. הדובר, אדם ֶכּ

עצמו כמי שספוג ִחיל ורעדה בשל המשפט 
הצפוי לו בלשכת היושב במרומים. בשתי 
דרכים מוזיקליות מבוטא הפחד: בחזרה 

כפייתית על פראזות ובמנגינה עולה 
ומשתפלת, כרגליים הרצות מעלה־מטה 

בחיפוש אחר מפלט.

בפרק השני, רצ'יטטיב ֶסקֹו, כלומר 
מלווה רק בקונטינואו, החוטא מפרט, 

בנימה המזכירה מזמורי תהילים, מאין 
נובעים פחדיו: בנתיבות האל לא הלך, את 

מצוותיו לא שמר, ועתה אנא יפנה? מעניין 
לציין, שבקנטטה הזאת לא רק האריות 

והכוראלים ממושקלים ומחורזים, אלא גם 
הרצ'יטטיבים. סוברים שאת הטקסטים 

של שתי האריות ושני הרצ'טטיבים חיבר 
כריסטוף בירקמן, תלמיד של באך. 

הפרק השלישי הוא שוב אריה, אלא 
שנימת השיח משתנה: לא עוד רעד ומצוקה, 

כי אם בקשת רחמים. גם תחינות זקוקות 
לחזרתיות, ואמנם הרפליקה "חוס ורחם" 

)erbarme dich( המתחילה את הבית אף 
חותמת אותו. נכון, סולן אחד מבצע את 

האריה, אך נכון גם שיש לו פרטנר, החליל, 
שתחינותיו הצליליות הן הד והשלמה 

לתחינות המלל של המזמר.

הרצ'יטטיב שממנו עשוי הפרק הרביעי 
שונה מן הראשון: לקונטינואו מצטרפים 

הכינורות והוויולה )ויולות(, ובפן המילולי־
הבעתי הפרק נחרץ ואקטיביסטי: בלב 

הדובר גמלה ההחלטה כיצד ייצא ממצריו. 
הוא יסביר לשופט העליון מדוע ובשל־מה 

החוטא הנקלה זכאי לחסד ולחנינה.

הפרק החמישי הוא שיא ועטרה: ארבעת 
הקולות המשולבים של המקהלה מחליפים 
את הקול האחד וכל האנסמבל הכלי מגויס. 

 המילים אומרות נחמה וכך גם המנגינה. 
זאת ועוד: כל הקהילה המתפללת יכולה 

להצטרף, כי על קרקע מוכרת היא צועדת. 
זהו בית מן הכוראל "התמלאי ִשׂמחה רוחי 
 )"Werde munter mein Gemüte"( "שלי 

 שיצרו מחבר המזמורים יוהאן ריסט 
והמלחין יוהאן שופ כבר במאה ה-17. ראוי 
להזכיר, שאת הכוראל הזה ממש, מילים 

של ריסט ומנגינה של שופ, שיבץ באך בעוד 
יצירה שלו, שהלחין כשנה אחרי הקנטטה 

הזאת: מתאוס פסיון.

 יוהאן סבסטיאן באך )1750-1685( / 
כ-13 דקות קנטטה "עלוב שכמותי, ֶעֶבד החטא" לטנור, למקהלה ולתזמורת, רי"ב 55 



 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Cantata BWV 55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht"
Texts of mvmts 1-4 by Christoph Birkmann )1703-1771(
Chorale by Johann Rist )1606-1667( 
& Johann Schop )1590-1667(

1. Aria (T)
Ich armer Mensch, ich Sündenknecht,
Ich geh vor Gottes Angesichte
Mit Furcht und Zittern zum Gerichte.
Er ist gerecht, ich ungerecht.
Ich armer Mensch, ich Sündenknecht!

2. Recitative (T)
Ich habe wider Gott gehandelt
Und bin demselben Pfad
Den er mir vorgeschrieben hat,
Nicht nachgewandelt.

Wohin? soll ich der Morgenröte Flügel
Zu meiner Flucht erkiesen,
Die mich zum letzten Meere wiesen,
So wird mich doch die Hand des Allerhöchsten finden
Und mir die Sündenrute binden.
Ach ja!

Wenn gleich die Höll ein Bette
Vor mich und meine Sünden hätte,
So wäre doch der Grimm des Höchsten da.

Die Erde schützt mich nicht,
Sie droht mich Scheusal zu verschlingen;
Und will ich mich zum Himmel schwingen,
Da wohnet Gott, der mir das Urteil spricht.

יוהאן סבסטיאן באך
קנטטה רי"ב 55 "עלוב שכמותי, עבד החטא"

מילות פרקים 4-1: כריסטוף בירקמן )1771-1703(
הכוראל מאת יוהאן ריסט )1667-1606( 

ויוהאן שופ )1667-1590(
עברית: בני הנדל

1. אריה טנור | חליל, אבוב ד'אמורה, כינורות, קונטינואו
מֹוִתי, ֶעֶבד ַהֵחְטא, ּכְ ָעלוּב ׁשֶ

נֵי ָהֵאל ֶאְצַעד, ֶאל נַֹכח ּפְ
טֹו הֹוי ָמה ֶאְרַעד. ּפָ ׁשְ ִמּמִ
יק, ֲאִני מֹוֵעד. ֵהן הוּא ַצּדִ

ָעלוּב ֲאִני, ֶעֶבד ַהֵחְטא.

2. רצ'יטטיב טנור | קונטינואו
י, ִמְצַות ָהֵאל ְמאֹוד ָזַנְחּתִ

ר ִהְתָוה הוּא ִלי, ִביל ֲאׁשֶ ְ ּשׁ ּבַ
ִביִלי, ׁשְ ְרֵטט ַאְך ּבִ ר שִׂ ֲאׁשֶ

י. ֲאִני ֵהן לֹא ָהַלְכּתִ

ַחר  ְנֵפי ׁשַ ְלָאן? ּגַם ִאם ֶאְבַחר ּכַ
אוִּני ְרָחק ִיּשְׂ ר ַלּמֶ ֲאׁשֶ
לוִּני, ְוַעד ָים ַאֲחרֹון ִיּטְ

יֵגִני  ּשִׂ ֵהן ַיד ָהֶעְליֹון ִחיׁש ּתַ
ְלֵקִני. נֵי־ֶהָעוֹון ּתַ וְּבׁשֹוט ּבְ

ן! הֹו, ּכֵ

אֹול ְ ּשׁ ה ּבַ ָעה ִלי ִמּטָ ּגַם לֹו ֻהּצְ
ֶאְבַרח ִמן ַהּכֹל־ָיכֹל ֵדי ׁשֶ ּכְ

ן! ם ִיְמְצֵאִני, ּכֵ ּגַם ׁשָ

ַהֶחֶלד ֵאינֹו ַמֲעִניק ִלי ִמְפָלט,
מֹוִתי, עֹוד ְמַעט ִיְבְלֵעִני, ִמְפֶלֶצת ּכְ

ְקָוִתי, ים ּתִ ַמִים ָאשִׂ ָ ּשׁ ְוִאם ּבַ
ט. ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ם ָהֵאל, עֹושֶׂ ׁשָ



 

3. Aria (T)
Erbarme dich!
Laß die Tränen dich erweichen,
Laß sie dir zu Herzen reichen;
Laß um Jesu Christi willen
Deinen Zorn des Eifers stillen!
Erbarme dich!

4. Recitative (T)
Erbarme dich!
Jedoch nun
Tröst ich mich,
Ich will nicht für Gerichte stehen
Und lieber vor dem Gnadenthron
Zu meinem frommen Vater gehen.
Ich halt ihm seinen Sohn,
Sein Leiden, sein Erlösen für,
Wie er für meine Schuld
Bezahlet und genug getan,
Und bitt ihn um Geduld.
Hinfüro will ich's nicht mehr tun.
So nimmt mich Gott zu Gnaden wieder an.

5. Chorale (Choir SATB)
Bin ich gleich von dir gewichen,
Stell ich mich doch wieder ein;
Hat uns doch dein Sohn verglichen
Durch sein Angst und Todespein.

Ich verleugne nicht die Schuld,
Aber deine Gnad und Huld
Ist viel größer als die Sünde,
Die ich stets bei mir befinde.

3. אריה טנור | חליל, קונטינואו
חוּס ְוַרֵחם!

ָך, ְך ֶאת ִלּבְ ַהּנָח ְלִדְמִעי ְלַרּכֵ
ָך; ַהּנָח ְלִבְכִיי ָלַגַעת ּבְ

ָך, וִּבְזכוּת ֵיׁשוַּע ֵקט ַזְעּפְ ַהׁשְ
ן ְלִקְנַאת ַזַעְמָך ַמְרּגֹוַע! ּתֵ

חוּס ְוַרֵחם!

4. רצ'יטטיב טנור | כינורות, ויולה, קונטינואו
חוּס ְוַרֵחם!
וְּבָכל זֹאת

ֶאְתַנֵחם,
טֹו,  ּפָ ס ִמׁשְ ֶאֱעמֹד ִלְפנֵי ּכֵ ָעה ׁשֶ י ׁשָ ּכִ

ִפיג. ת ֶחֶסד ּתָ ין ִמּדַ ת ַהּדִ ֶאת ִמּדַ
יַח ִאּתֹו ׁש ֶאל ָהָאב ְוָאשִׂ ֶאּגַ ׁשֶ ּכְ

יג,  נֹו לֹו ַאּצִ ָלאֹות ּבְ ְוֶאת ֵסֶבל ּתְ
ר ַאב ְוִכּפֵ ֵאיְך ּכָ

ים. ַעל ֲחָטַאי ָהֲאיֻּמִ
ֲעבוִּרי ַהּגֹוֵאל, ֵהן ָסַבל ּבַ
ׁש ַרֲחִמים. ן ֲאַבּקֵ ְוַעל ּכֵ

י לֹא ֶאְחָטא עֹוד  ַאְבִטיַח ּכִ
יב ִלי ַחְסּדֹו ָהֵאל. ְוָיׁשִ

5. כוראל (ארבעת קולות המקהלה) | חליל, אבוב, כינורות, קונטינואו
ִתיָבְתָך י ִמּנְ ַסְרּתִ

ֶבת; אן ׁשוּב ַרְגִלי ִנּצֶ ַאְך ּכָ
ְנָך ר ּבִ ּפֵ ַעל ֲחָטַאי ּכִ

ֶות. ֵאימֹות ֶחְבֵלי ַהּמָ ּבְ

ָמִתי, לֹא ַאְכִחיׁש ֶאת ַאׁשְ
ָמִתי( ָך )זֹאת יֹוַדַעת ִנׁשְ ַאְך ַחְסּדְ

ָרב ְוָגדֹול הוּא ִמן ָהֵחְטא
ל ֵעת. ּכָ ֶּה אֹוִתי ּבְ ַלו ַהּמְ



הייתה "שנת סתר במוזיקה" 2012 גרשון פרנסקי ז״ל
על־פי הכרזת המכון 

למוסיקה ישראלית, ומדברים שאמרו עליו 
תלמידיו ומוזיקולוגים, מתקבלת תמונה 

רב־ממדית של סתר המלחין והפדגוג. פאול 
לנדאו, מנהל המכון למוסיקה ישראלית 

דאז, כתב: "את סתר נוהגים למנות עם דור 
המייסדים של המוזיקה הישראלית, אף כי 

הוא צעיר משטרנברג, מסטוצ'בסקי, מבן־
חיים ומבוסקוביץ'. בניגוד אליהם, לא נכנס 

דרך השער ׳הגרמני׳ או ׳המזרח־אירופי׳. הוא 
השתמש בחומרים מן הפולקלור היהודי־

מזרחי, ועם זה לא הצטרף לקבוצת היוצרים 
'בסגנון הים־תיכוני'". עודד זהבי כתב: "סתר 
היה אמן הצמצום, אם משום האסתטיציזם, 

אם משום הספיריטואליזם הצרפתי, אם 
משום המופנמות הקיצונית". אבנר בירון 
אמר: "סתר לימד אותי הרמוניה והתבלט 

כמורה מעולה וקפדן, בעל חוש הומור 
מושחז". צבי אבני, גם הוא מתלמידיו, סיכם: 

"לוטש יהלומים היה. איש מופנם וצנוע, 
אינטלקטואל אמיתי. כמה סמלי שאת שמו 

הרוסי Starominsky המיר ל׳סתר׳". 

לפני כשנה, במלאת 102 שנים להולדתו של 
סתר, הכתיר אמיר ַמנדל, מבקר המוזיקה 

הקלאסית של "הארץ" את מאמרו עליו 
בשאלה: "למה לא זכה מרדכי סתר בהכרה 

בינלאומית?" וכך כתב: "מלחינים אנגלים 
שהיו אהודים בארצם - בריטן, ֶאלָגר, ווהן־

וויליאמס - זכו גם לשפע ביצועים והקלטות 
של תזמורות בריטיות מצוינות, ובהדרגה - 

 גם להכרה בינלאומית. בעיניי סתר 
מסקרן לא פחות מבריטן, מעניין ומורכב 

 מאלגר ומווהן־וויליאמס, אבל חסרים 
גופים מוזיקליים מובילים שיבצעו אותו". 

חשוב לומר: גם לסתר היה חלק בהסתרה. 
בשני העשורים האחרונים של חייו החל 

לחוש ניכור לאווירה בארץ ול"פוליטיזציה 
של המוזיקה". הוא הסתגר, נטש כמעט 

לחלוטין את המלודיה העממית ושימר מן 
הטכניקה שגיבש כמה עקרונות לארגון 

הצליל: מודוסים שפיתח בעצמו, קבוצות 
 של חמישה עד שנים־עשר צלילים 

ותבניות קצב חוזרות.

קצת היסטוריה: ַמְרק ְסָטרֹוִמיְנְסִקי החל 
ללמוד נגינת פסנתר בהיותו בן שבע 
 בנֹובֹוָרִסיְסק שברוסיה, ואחרי עלותו 

ארצה ב-1926 המשיך ללמוד אצל רבקה 

ר ואריה ֲאִביֵלָאה בתל אביב.  ּבוְּרְשֵטין־ַאְרּבֶ
 ב-1932 נסע לפריס ולמד פסנתר אצל
 לזר לוי וקומפוזיציה אצל פול דיקא 
ונדיה ּבוַּלְנֶז'ה. בהשראת סטרווינסקי 
 )המופת של בולנז'ה( חיבר רביעיית 

כלי קשת באידיום ניאו־קלאסי. 

ב-1937 החליט ֶשַדי לו, שב ארצה והחל 
לחבר מוזיקה תוך גיבוש סגנונו הייחודי. 

המוזיקולוג ד"ר אסף שלג מביא הערה 
 שרשם סתר ביומנו בנובמבר 1970: 

"כל הטקסטים עליהם חיברתי מוזיקה 
 )"הקנטטה לשבת", "תיקון חצות" וכו'( 

הם לאומיים־מסורתיים ולא אישיים־ליריים, 
 כי העברית עבורי היא לשון הקודש, 

שאינה יכולה לשמש לביטוי אינטימי 
 יומיומי, ככל לשון. העברית היא שפת 

 עמי, אבל לא שפת אמי. הלשון היחידה 
בה אני מסוגל להביע את האינטימי היא 

לשון הצלילים". 

היצירה שנשמע היום היא דוגמה מצוינת 
 לאמירה זו. "קנטטה לשבת" חוברה 

ב-1940, בהיות המלחין בן 24, והיא בוצעה 
לראשונה ב-1941 בניצוחו של אוטו )איתן( 

לוסטיג. סתר ֶהֱעָטה מוזיקה על מילים 
מן התורה, משיר השירים, מתהילים 

ומן התפילה. ביוצרו את יצירתו, העניק 
לטקסטים העבריים העתיקים, שהיו 

הלוויים )ספוגי המוזיקה( "אומרים בבית 
 המקדש", עבריות מוזיקלית מודרנית, 
קול ארצישראלי שפיתח תוך שימוש 

באידיומים אירופיים שקנה לו בפריס. בכך 
בנה מקבילה יהודית־עברית לאחיזה ארוכת־

השנים שאחזה הנצרות בטקסטים האלה, 
בתיווך לשונות שאינן עברית. 

מרדכי סתר )1994-1916( / "קנטטה לשבת" לסולנים, למקהלה מעורבת ולתזמורת כלי קשת                כ-29 דקות
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המוזיקולוגית ד"ר רונית סתר, הכותבת 
 בימים אלה ספר על סתר יחד עם 

ד"ר אורי גולומב, מסבירה: "הקנטטה 
מבוססת על תפילות השבת וטעמי המקרא 

של יהודי המזרח, מן הספר הרביעי של 
 'אוצר נגינות ישראל' של א.צ. אידלסון. 

 סתר עיבדם בטכניקות פוליפוניות 
 מן המאות ה-14 ועד ה-16. במוטטים 

הרב־קוליים עשה שימוש בקנטוס פירמוס 
שלמד אצל נדיה בולנז'ה בפריס. כתיבה 

 פוליפונית חמורה זו הייתה נדירה אז. 
 רוב מלחיני התקופה נטו להעניק 

למוטיבים המזרחיים טיפול הומופוני, 
אוריינטליסטי, אקזוטי". 

 והיא מוסיפה: "יהויכין סטוצ'בסקי, מורו 
של סתר, הכיר בייחוד זה, ושילב את 

היצירה בקונצרט העשרים למוזיקה יהודית 
שאירגן בנובמבר 1941. היצירה בוצעה 

פעמיים באותו ערב, והמלחין, המחזאי, 
והמבקר מקס ברוד כתב על 'הרושם רב 

הקסם' שלה". 

וד"ר אורי גולומב מציין: "ב-1945 זכה 
סטרומינסקי בפרס אנגל על 'קנטטה 

לשבת'. לימים אמרה דינה סתר, רעיית 
המלחין, שהפרס חב את עצם קיומו 

ל'קנטטה לשבת'. לדבריה, היצירה עשתה 
 רושם כה כביר על הממסד המוזיקלי 

הארץ־ישראלי, שהוחלט כי הגיע הזמן 
לייסד פרס לקומפוזיטורים". 

ד״ר סתר מסכמת: "במהלך שבעים ותשע 
שנותיה זכתה היצירה המורכבת והקשה 
לתריסר ביצועים. בימים אלה תעניק לה 
הקאמרטה את הביצוע התריסר ואחד". 

פרק א'
לסולנים, למקהלה ולתזמורת 

אנדנטה
ֵקִני  ָ לֹמֹה. ִיּשׁ ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ ִ יר ַהּשׁ ׁשִ
י־טֹוִבים ּדֶֹדיָך ִמיִָּין.  יהוּ ּכִ יקֹות ּפִ ׁשִ ִמּנְ

ֶמָך,  ֶמן ּתוַּרק ׁשְ ָמנֶיָך טֹוִבים, ׁשֶ ְלֵריַח ׁשְ
ֵכִני ַאֲחֶריָך  ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוָּך. ָמׁשְ ַעל־ּכֵ
ֶלְך ֲחָדָריו, ָנִגיָלה  ּנָרוָּצה. ֱהִביַאִני ַהּמֶ

יָרה דֶֹדיָך ִמיִַּין.  ְך. ַנְזּכִ ְמָחה ּבָ  ְוִנשְׂ
ִרים ֲאֵהבוָּך.  ֵמיׁשָ

)שיר השירים א', 4-1(

פרק ב' 
למקהלה ולתזמורת 

אלגרו ויוֹו
בֹוד ָועֹז. נֵי ֵאִלים, ָהבוּ ַלה' ּכָ ָהבוּ ַלה' ּבְ

ֲחווּ ַלה'  ּתַ מֹו, ִהׁשְ בֹוד ׁשְ  ָהבוּ ַלה' ּכְ
ַהְדַרת־קֶֹדׁש. ּבְ

בֹוד ִהְרִעים,  ִים, ֵאל־ַהּכָ  קֹול ה' ַעל־ַהּמָ
ּכַֹח,  ים. קֹול ה' ּבַ ה' ַעל־ַמִים ַרּבִ

ָהָדר.  קֹול ה' ּבֶ
)תהלים כ"ט, 4-1(

פרק ג'
למקהלה ולתזמורת

אדג'ו
ָלה,  ת ְנַקְבּ ָבּ נֵי ַשׁ ה, ְפּ ָלּ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַכּ

ִמיָענוּ  ִדּבוּר ֶאָחד ִהְשׁ מֹור ְוָזכֹור ְבּ ָשׁ
ם  מֹו ֶאָחד, ְלֵשׁ ֵאל ַהְמיָֻחד, ה' ֶאָחד וְּשׁ

ה.  וְּלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָלּ
 )מתוך פיוט לשבת 
לר' שלמה אלקבץ, צפת 1584-1505(

פרק ד'
לסולו אלט, לוויולה ולמקהלה

אנדנטינו ְטַרְנְקִוילֹו
ֵרת  לֹום ֲעֵליֶכם, ַמְלֲאֵכי ַהָשּׁ  ָשׁ

ָלִכים  ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון, ִמֶמּ
רוְּך הוּא.  דֹוׁש ָבּ ַהָקּ

)מתפילות ליל־שבת(

פרק ה' 
לסולנים ולתזמורת 

מודרטו 
ת: טֹוב ְלהֹדֹות ַלה'  ּבָ ַ יר ְליֹום ַהּשׁ ִמְזמֹור ׁשִ

ְמךָ ֶעְליֹון.  ר ְלׁשִ וְּלַזּמֵ
)תהלים צ"ב, 2-1(

פרק ו'
למקהלה כפולה ולתזמורת

אלגרו ויוואצ'ה
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאם,  ָ ַוְיֻכּלוּ ַהּשׁ

ִביִעי ְמַלאְכּתֹו  ְ יֹּום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ
ל  ִביִעי ִמּכָ ְ יֹּום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה, ַויִּ ר ָעשָׂ ֲאׁשֶ

ה, ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת  ר ָעשָׂ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ
ַבת  י בֹו ׁשָ ׁש אֹתֹו, ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ  יֹום ַהּשׁ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעשֹׂות.  ר ּבָ ל־ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִמּכָ
)בראשית ב', 3-1(

מֹוהוּ,  ֵאין ָכּ דֹוׁש ֶשׁ רוּך ָהֵאל ַהָקּ  ּבָ
ִיְרָאה ָוַפַחד.  ְלָפנָיו ַנֲעבֹוד ְבּ

)מתפילות ליל־שבת(

פרק ז'
למקהלה ולתזמורת
מודרטו ְטַרְנְקִוילֹו

א.  ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ִיְתַגַּדּ
)מתוך "קדיש"(

מרדכי סתר )1994-1916( / "קנטטה לשבת" לסולנים, למקהלה מעורבת ולתזמורת כלי קשת                כ-29 דקות



 עיבוד לתזמורת כלי קשת 
מאת המלחין ומאת ג'פרי בוש 

פרלוד: אלגרו אנרג'יקו / אלגיה: לנטו 
אספרסיבו / מינואט: אלגרטו גרציוזו / 

רונדו: פוקו אלגרו

מו כל דבר, גם מידת הפופולריות כ
בעיני המתבונן. בזמן ש"ד"ר ויקיפדיה" 

קובעת כי "סוויטת דאונלנד של איירלנד 
זוכה לביצועים תכופים, הן בגרסה לתזמורת 
כלי נשיפה, הן בגרסה לתזמורת כלי קשת", 
מעדיפה התכנייה של תזמורת חיל הנחתים 
האמריקני*, שביצעה אותה לא מכבר, לנסח 

כך: "את איירלנד שומעים בקושי באולמי 
הקונצרטים, אך בזמנו היה בין המלחינים 

הבריטים המנוגנים ביותר".

ג'ון איירלנד, בן למשפחה סקוטית, נולד 
בפרבר יוקרתי של מנצ'סטר. ב-1893, עם 

התקבלותו ללימודים בקולג' המלכותי 
למוזיקה בלונדון** התייתם משני הוריו. 

"צעיר מופנם ועצוב, בעל ביקורת עצמית 
נוקבת" כינה אותו מישהו אז, ותיאור זה 

מסביר אולי מדוע השמיד איירלנד את רוב 
יצירות נעוריו. לפרנסתו עבד כנגן עוגב 

וכמנהל מקהלה בכנסייה לונדונית. ב-1923 
הצטרפה לעיסוקיו גם ההוראה: הוא החל 
ללמד בקולג' שבו למד, ובמשרתו זו, שבה 

התמיד, זכה ללמד את בנג'מין בריטן.

עיקר תנובתו של איירלנד היא מיניאטורות 
לפסנתר, שירים מלוּוי פסנתר ויצירות 

קאמריות ומקהלתיות. השירים 
והמיניאטורות הם שהחלו להקנות לו 
פרסום־מה כמלחין. ואז, לקראת תום 

מלחמת העולם הראשונה זכתה הסונטה 
השנייה שלו לכינור לקבלת פנים כה 

אוהדת, עד כי רשם ביומנו: "זה כנראה 
המקרה הראשון שמלחין בריטי מופקע 

מאלמוניות יחסית על־ידי יצירה קאמרית". 
לימים חיבר גם מוזיקה לכלי נשיפה 

ופסקול לסרט. 

אחד ממקורות השראתו היו מרחבי הנוף 
 האנגליים רבי־הקסם, ובמיוחד גבעות 

 הגיר של מזרח ססקס. ההתפעמות 
מהם הולידה את הרפסודיה הסימפונית 

ַמאי־ַדאן )"הגבעה הגדולה" בקלטית( ואת 
הסוויטה שלפנינו, שהלחין ב-1932 בהזמנת 
מארגני תחרות כלל־בריטית לתזמורות כלי 
נשיפה. ההזמנה עיצבה את היצירה בשתי 
פנים: היא תוזמרה לכלי נשיפה והמלחין 
צייד אותה בהזדמנויות "להתנוצץ", כיאה 

ליצירה האמורה בסופו של יום לזכות 
תזמורת בפרס. 

הפרלוד ב-9/8 המוגדר "אלגרו אנרגטי" 
 רצוף ספורצנדי ופיציקטי והוא מסורג 
קטעי סולו וטוּטי. כצפוי, פרק ההמשך 

מנוגד לו: אלגיה אטית ומתוחה. האלגיה 
הזאת והמינואט הבא אחריה, מעין מחול 

 כפרי, הם מן ההלחנות האהובות ביותר 
של איירלנד. הרונדו הומוריסטי ושטוף 

שמש עד אקסטטי.

שנים אחרי חיבור היצירה החליט איירנד 
לעבדה לתזמורת כלי קשת, אך לא הספיק. 
אחרי מותו הטילה קרן איירלנד את מלאכת 
העיבוד על תלמידו, ג'פרי ּבוּש, ואת העיבוד 

הזה נשמע היום. 

באקדמה לפרטיטורה, בוש מסביר שמורו 
 הספיק לעבד ולפרסם רק את המינואט 

ואת האלגיה )בסדר הזה(. הוא כותב: 
"משנעניתי לבקשת קרן איירלנד להשלים 
את העיבוד כולו, החלטתי להשיבה לסדר 

הפרקים המקורי. כמו כן, הלכתי בעקבי 
דוגמת מורי, ובמקום לשכתב את תווי כֵלי 

הנשיפה לתווי כֵלי קשת שכתוב טכני, 
בניתי את היצירה מחדש, כאילו מלכתחילה 

נכתבה לתזמורת כלי קשת.

 *התזמורת הצבאית "של הנשיא",
)"The President's Own"( המסגרת התזמורתית 

הפעילה הוותיקה ביותר בארה"ב )הוקמה 
ב-1798( והמנגנת בכל קבלות הפנים הרשמיות 

 של הבית הלבן ושל הפנטגון.
**בין תאבי המוזיקה שפגש בכיתת הקומפוזיציה 

היו העלמים רייף ווהן־ויליאמס וגוסטב הולסט.

כ-18 דקות ג'ון איירלנד )1962-1879( / סוויטה לגבעות ָדאוְּנַלְנד 



עת הלחנתה של קנטטה זו, בסתיו ב
1731, כבר כיהן קנטור באך תשע שנים 
בתפקידיו בלייפציג. "עורו נא, קורא הקול" 
היא אחת הקנטטות הבשלות שלו, עשירה 

בהמצאות ומבוצעת הרבה. זאת קנטטה 
בת שבעה בתים )מספר מאגי(, תפורה יחד 

ממילות המאה ה-16 השואבות מן הברית 
החדשה וממילות המאה ה-18 המפלרטטות 

 עם הברית הישנה. היא בנויה סביב 
כוראל תלת־פרקי של הליבריתן־מלחין 
 פיליפ ניקולאי )ראו מסגרת( המבוסס 
 על משל בברית החדשה ועל ארבעה 

פרקים נוספים – שני רצ'יטטיבים ושני 
 דואטים - שכתב משורר אלמוני, כנראה 
בן־זמנו של באך. בבתיו של האלמוני יש 
סממן המצוי בקנטטות באכיות נוספות: 

 דיאלוג בין ישוע ל"נשמת המאמין" 
מתוך חיקוי ל"שיר־השירים" המקראי. 

בטרם נגע בדרכים שבהן המוזיקה משרתת 
את התוכן, נביא את הטקסט בספר מתי, 

פרק כ"ה, ובו משל העלמות החכמות 
והעלמות הכסילות: 

ר ֲעָלמֹות  ַמִים ְלֶעשֶׂ ְדֶמה ַמְלכוּת ַהׁשָ "ָאז ּתִ
ֶצאָנה ִלְקַראת  ר ָלְקחוּ ֶאת ֵנרֹוֵתיֶהן ַוּתֵ ֲאׁשֶ
ִסילֹות.  ֶהָחָתן. ָחֵמׁש ֵמֶהן ֲחָכמֹות ְוָחֵמׁש ּכְ
ִסילֹות ֶאת ַהנֵּרֹות ְולֹא ָלְקחוּ  ְחָנה ַהּכְ ּקַ ַוּתִ

ְכֵליֶהן  ֶמן ּבִ ֶמן. ְוַהֲחָכמֹות ָלְקחוּ ׁשֶ ֶהן ׁשָ ִעּמָ
ר ֵאַחר ֶהָחָתן ָלבֹוא,  ְוֵאת ֵנרֹוֵתיֶהן. ְוַכֲאׁשֶ

ְיָלה,  ֲחצֹות ַהּלַ ָרַדְמָנה. ַוְיִהי ּבַ ן ַוּתֵ נְֹמָנה ֻכּלָ ַוּתָ
רוָּעה: "ִהנֵּה ֶהָחָתן, ְצֶאיָנה  ַמע קֹול ּתְ ׁשָ ַויִּ

ל ָהֲעָלמֹות  ִלְקָראתֹו!" ָאז ִהְתעֹוֲררוּ ּכָ
ִסילֹות  יַטְבָנה ֶאת ֵנרֹוֵתיֶהן. ַוּתֹאַמְרָנה ַהּכְ ַוּתֵ

י ִיְכּבוּ  ְמְנֶכן, ּכִ נוּ ִמׁשַ נָּה ּלָ ֶאל ַהֲחָכמֹות "ּתֵ
ֲעֶניָנה ַהֲחָכמֹות ֵלאמֹר: "לֹא  ֵנרֹוֵתינוּ!" ַוּתַ

יק ָלנוּ, ְוָלֶכן ֵלְכָנה ֶאל  ן לֹא ַיְסּפִ ֵכן, ּפֶ

ַהּמֹוְכִרים וְּקֶניָנה ָלֶכן!" ַוְיִהי ֵהנָּה הְֹלכֹות 
כֹנֹות ִעּמֹו  בֹאָנה ַהנְּ א, ַוּתָ ִלְקנֹות, ְוֶהָחָתן ּבָ
ם  אוּ ּגַ ֶלת. ְוַאַחר ּבָ ֵגר ַהּדָ ּסָ ֶאל ַהֲחֻתנָּה ַוּתִ

ַתח ָלנוּ!"  ֶיֶתר ָהֲעָלמֹות, ַוּתֹאַמְרָנה "ֲאדֵֹננוּ, ּפְ
י  ַויַַּען ַויֹּאַמר: "ָאֵמן, אֵֹמר ֲאִני ָלֶכן לֹא ָיַדְעּתִ

י ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ֶאת  קֹדוּ ּכִ ֶאְתֶכן!" ָלֵכן ׁשְ
ן ָהָאָדם). ר יָבֹא ָבּה ּבֶ ָעה (ֲאׁשֶ ַהיֹּום ְוֶאת ַהׁשָ

הכוראל פנטזיה (1) מתאר את חצות הלילה. 
דיאלוג ערני בין האבובים לכינורות במשקל 

3/4 ובקצב מודגש וסינקופי מצייר את 
הדריכות לקראת בואו של החתן. הסופרניות 

)העלמות( שרות רחב, כמצפות, והקולות 
האחרים, בתווים קצרים, מהדהדים אחר 
קריאות ה"עורו־נא" של שומרי החומות. 

ברצ'יטטיב הטנור (2) תיאור סיפור 
העלמות שבברית החדשה משולב בדימויים 

משיר השירים. 

בדיאלוג בס־סופרן (3) כינור מסלסל 
מנגינתו מעלה־מטה באדג'ו לירי ספוג־ערגה 
כאקדמה ונגינת ביניים בשיח המטפורי בין 

ישוע לנשמת המאמין/מאמינה. ובאהבה 
כמו באהבה: מה שאומר הדֹוד לרעיה ומה 

שאומרת הרעיה לדוד, חוזר שוב ושוב ושוב 
בחזרה עיקשת.

מנגינה פועמת, מוכרת מאוד, מציגה את 
לב הקנטטה, כוראל הטנורים (4). אין 

ֵתָמה שהיא מוכרת: לימים הפך אותה באך 
ליצירה לעוגב, קרויה אף היא "עורו נא, 

קורא לנו הקול" רי"ב 645, וזו פרשׂה כנפיים. 
המנצח הלמוט רילינג "רואה" במנגינה 
 המתנגנת במקביל לשירת הטנורים את 

רהב שמלות הכלה של העלמות.

רצ'יטטיב הבס (5) הוא מונולוג של ישוע. 
דברי הנוחם והאהבה שבו שאולים ממגילת 
שיר השירים המקראית. כנוחם הטקסט כן 

נועם המוזיקה.

אם את דיאלוג האוהבים הראשון בין 
הנשמה לישוע עיטר כינור עורג, בדיאלוג 

בס־סופרן השני (6) האבוב הוא שמכין את 
הלבבות לשיח האוהבים. בסוף השיח הזוג 

משמיע קנון, כשניים שהיו לאחד.

בכוראל המסיים (7), כמו בפינאלה 
באופרה, כל הכוחות משתתפים. הן זוהי 

החתונה! הכול בה, עד הפרט האחרון. 
התדעו איזו דרך מצא באך לצייר במוזיקה 
את תריסר הפנינים שעשויים מהם שערי 

שמיים? הלמוט רילינג גילה: כשישירו 
 Von zwölf Perlenהבסים את הרפליקה ״

ל  ָעֶריָך, ׁשֶ sind die Pforten" )"ָנבֹוא ׁשְ
ִניִנים"(, לא שמונה הברות יהיו  ֵריָסר ַהּפְ ּתְ

שם, כפי שמכתיב הטקסט, אלא שתים־
עשרה. באך הוסיף ארבע הברות מליסמה.

במאה ה-16 השתוללה באירופה מגפה איומה. 
בעיר הגרמנית אוָּנה, שבה מתו כ-1300 בני אדם 
במגפה, חי הכומר־מזמוראי פיליפ ניקולאי. גם 
הוא חלה במחלה הקשה וביומנו תאר את פחד 

המוות. אחרי שלמרבה שמחתו הבריא, ישב 
וחיבר שני מזמורים: "עורו נא, קורא הקול" ו"מה 
יפה נוצץ כוכב השחר". בגרמניה יש המכנים את 
שני הכוראלים האלה "מלך הכוראלים" ו"מלכת 

הכוראלים", בהתאמה. מתברר שאת שניהם רתם 
באך לצרכיו. סביב "המלכה" בנה את הקנטטה 

"מה יפה נוצץ כוכב השחר", רי"ב 1, וסביב 
"המלך" את זו שלפנינו.

כ-30 דקות יוהאן סבסטיאן באך )1750-1685( / קנטטה "עורו נא, קורא לנו הקול" רי"ב 140 



  

JOHANN SEBASTIAN BACH
Cantata "Wachet auf, ruft uns die Stimme" 
for three soloists, choir and orchestra, 
BWV 140
Texts of chorales by Philipp Nicolai  
)1556-1608(
Author of movements 2, 3, 5, 6 unknown

 
1. Chorale fantasia )Choir SATB(

Wachet auf, ruft uns die Stimme  
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,  
Wach auf, du Stadt Jerusalem!  
Mitternacht heißt diese Stunde;  
Sie rufen uns mit hellem Munde:  
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?  
Wohl auf, der Bräutgam kömmt,  
Steht auf, die Lampen nehmt! 
Alleluja!  
Macht euch bereit  
Zu der Hochzeit,  
Ihr müsset ihm entgegengehn!  
 
2. Recitative (T)  

Er kommt, er kommt,  
Der Bräutgam kommt!  
Ihr Töchter Zions, kommt heraus,  
Sein Ausgang eilet aus der Höhe  
In euer Mutter Haus.  
Der Bräutgam kommt, der einem Rehe  
Und jungen Hirsche gleich,  
Auf denen Hügeln springt  
Und euch das Mahl der Hochzeit bringt.  
Wacht auf, ermuntert euch 

יוהאן סבסטיאן באך
קנטטה "עורו נא, קורא לנו הקול" 

לשלושה סולנים, למקהלה ולתזמורת, 
רי"ב 140

מילות הכוראלים מאת פיליפ ניקולאי 
)1608-1556(

מחבר המילים של הפרקים 2, 3, 5, 6 לא ידוע
עברית: בני הנדל

1. כוראל פנטזיה )ארבעת קולות המקהלה(
טוטי

עוּרוּ־ָנא, קֹוֵרא ָלנוּ ַהּקֹול
ִריַח, ְמרֹום ַהְצּ ֹוְמִרים ּבִ ל ַהּשׁ ׁשֶ

ַלִים! עוִּרי, ִעיר ְירוּׁשָ
ַעת ֲחצֹות; ָבר ְקֵרָבה ׁשְ ּכְ

רֹאׁש חוּצֹות: ָצלוּל קֹוָלם ּבְ
ן, ַהֲעָלמֹות? ֵהיָכן ַאּתֶ
א ֲחַתְנֶכן, עוּרוּ־ָנא, ּבָ

ֶכן!  ֲעָשִשיֹּות ְקחוּ ִעּמָ
ַהְללוָּיּה!

ָבר מוָּכָנה ל ַאַחת ּכְ ּכָ
לוּלֹות, ַלֲחֻתּנָה, ַלְכּ

ּמֹות! ְלכוּ ִלְקָראתֹו, ּתַ

2. רצ'יטטיב טנור
קונטינואו

א א, הוּא ּבָ הוּא ּבָ
א ֶהָחָתן! ּבָ

נֹות־ִציֹּון, ְצאוּ ָלֶכן, הֹוי ּבְ
רֹוִמים א ִמן ַהּמְ ִהּנֵה הוּא ּבָ
ֶכן. ל ִאּמְ ִית ׁשֶ ֶאל ּתֹוְך ַהּבַ

ֶבן ְרֵאִמים, ִהּנֵהוּ ּכְ
עֶֹפר ַאיִָּלים, ְצִבי, ּכְ ּכִ

ָבעֹות, ג ַעל ַהּגְ הוּא ְמַדּלֵ
לוּלֹות. א ְסעוַּדת ּכְ נֹושֵׂ

ִהּלוִּלים עוּרוּ, ְצאוּ ּבְ

Den Bräutgam zu empfangen;  
Dort, sehet, kommt er hergegangen! 
 
3. Aria-Duet (S, B) 
 
Seele: Wenn kömmst du, mein Heil?  
Jesus: Ich komme, dein Teil!  
Seele: Ich warte mit brennendem Öle.  
Seele, Jesus: Eröffne/
Ich öffne den Saal  
Zum himmlischen Mahl!  
Seele: Komm, Jesu!  
Jesus: Komm, liebliche Seele! 

4. Chorale (T)  

Zion hört die Wächter singen,  
Das Herz tut ihr vor Freuden springen,  
Sie wachet und steht eilend auf.  
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,  
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,  
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.  
Nun komm, du werte Kron,  
Herr Jesu, Gottes Sohn,  
Hosianna!  
Wir folgen all  
Zum Freudensaal  
Und halten mit das Abendmahl.  
 
5. Recitative (B)  
 
 
So geh herein zu mir,  
Du mir erwählte Braut!  
Ich habe mich mit dir  



 

Von Ewigkeit vertraut!  
Dich will ich auf mein Herz,  
Auf meinem Arm gleich  
wie ein Siegel setzen,  
Und dein betrübtes Aug ergötzen.  
Vergiss, o Seele, nun  
Die Angst, den Schmerz,  
Den du erdulden müssen;  
Auf meiner Linken sollst du ruhn,  
Und meine Rechte soll dich küssen.  
 
6. Aria-Duet (S, B)  

Seele: Mein Freund ist mein!  
Jesus: Und ich bin dein!  
Seele, Jesus: 
Die Liebe soll nichts scheiden!  
Ich will/du sollst mit dir/ 
mir in Himmels Rosen weiden,  
Da Freude die Fülle, da Wonne wird sein!  
 
7. Chorale (Choir SATB)
 
 
Gloria sei dir gesungen  
Mit Menschen - und englischen Zungen,  
Mit Harfen und mit Zimbeln schon.  
Von zwölf Perlen sind die Pforten,  
An deiner Stadt sind wir Konsorten  
Der Engel hoch um deinen Thron.  
Kein Aug hat je gespürt,  
Kein Ohr hat je gehört solche Freude.  
Des sind wir froh, io io,  
Ewig in dulci jubilo.

יְך! ּתִ ית ַהיִָּמים ֵאַרשְׂ ֵמֵראׁשִ
י ָיַדי ּתֵ י וּׁשְ ִלּבִ

מֹו חֹוָתם, אוְּך ּכְ ִיּשְׂ
בֹון־ֵעיֵנְך,   ֶאְבְלָך, ִעּצְ

ָאחוּׁש ְלַהִפיָגם.
ֵאֵבְך, ָמה, ּכְ ְכִחי, ְנׁשָ ׁשִ

ַוי  ר ְוַהּדְ ַחד ַהּמַ ֶאת ַהּפַ
ָהיוּ ְמַנת ֶחְלֵקְך; ׁשֶ

ֵקְך ַחּבְ ָמאִלי ֵהן ּתְ שְׂ
ֵקְך. ְ ַנּשׁ ָמִנית ּתְ ְוָיִדי ַהיְּ

6. אריה־דואט סופרן ובס
אבוב סולו, קונטינואו

הנשמה: ּדֹוִדי ִלי!
ך ֲאִני! ּלָ ישוע: ְוׁשֶ
הנשמה וישוע:

רוִּדים! ְזכוּת ָהַאֲהָבה לֹא ִנְהֶיה עֹוד ּפְ ּבִ
ָך /   ֶאְרֶעה ִעּמְ

ין ְוָרִדים, ְנאֹות־ָמרֹום ּבֵ י ּבִ ְרִעי ִעּמִ ּתִ
ים! ים, ַמְחַמּדִ ר ְיֵהא, ַמְנַעּמִ ם אֹׁשֶ ׁשָ

7. כוראל )ארבעת קולות המקהלה(
טוטי

ֵמִחים, ִפיֹּות שְׂ יר ּבְ יר ַהּלֵל ָנׁשִ ׁשִ
ְלׁשֹונֹות ַמְלָאִכים,  נֵי ָאָדם, ּבִ ְלׁשֹונֹות ּבְ ּבִ

ּנֹור, ִצְלָצִלים ְועוָּגב, ֵנֶבל, ּכִ ּבְ
ִניִנים, ֵריָסר ַהּפְ ל ּתְ ָעֶריָך, ׁשֶ ָנבֹוא ׁשְ
ִביִנים ְסָך, ִנְהֶיה ׁשֹוׁשְ ִעיְרָך, ְסִביב ּכֵ ּבְ

ַרף. נֵי שָׂ ל ּבְ רוִּבים ְוׁשֶ ל ּכְ ׁשֶ
זאֹת ַעִין לֹא ָרָאָתה, ּכָ יָצה ׁשֶ ּדִ

ְמָעה. זאֹת אֶֹזן ֶטֶרם ׁשָ ּכָ ָצֲהָלה ׁשֶ
ן, ְוָנִריַע ַמח, ַעל ּכֵ ִנשְׂ

ִמיַע. ְמִתיקוּת ַנׁשְ יר ַהּלֵל ּבִ ׁשִ

נֵי ֶהָחָתן; לוּ ּפְ ַקּבְ
אן! א! ִהּנֵהוּ ּכָ הוּא ּבָ

3. אריה־דואט סופרן ובס
כינור, קונטינואו

ִעי? בֹוא, ִיׁשְ ָבר ּתָ הנשמה: ָמַתי ּכְ
י! ישוע: ִהּנִֶני, ַמְחָמל ַנְפׁשִ

ִני ֶלָהָבה. ּמְ ה ְוׁשַ הנשמה: ְמַחּכָ
ַתח/ הנשמה וישוע: ּפְ

ְלתֹות ַהֵהיָכל, ֲאִני ּפֹוֵתַח ֶאת ּדַ
ֵמיִמית נֹאַכל! ת ׁשְ ּבֹו ּפָ

הנשמה: ּבֹוא, ֵיׁשוַּע!
ָמה ֲאהוָּבה! ישוע: ּבֹוִאי, ְנׁשָ

4. כוראל טנור (הטנורים שבמקהלה)
כינורות, ויולות באוניסונו, קונטינואו

ֹוְמִרים ְמָעה קֹול ַהּשׁ ִציֹּון ׁשָ
ר ִנּתוִּרים, ּה ְמַנּתֵ ְוִלּבָ
ִקיץ ְוֵתעֹור ָהִעיר. ּתָ

ֵעת, א ּכָ ַעל ּבָ ּדֹוָדּה ִמּמַ
ַרב־אֹון, ַרב־ֶחֶסד, ַעז־ֱאֶמת,
ּדֹוֵרְך ּכֹוָכב, אֹורֹו ַמְבִהיר.

ז ּגֹוֵאל, ֶתר־ּפָ ּבֹוא ָנא, ּכֶ
ן ָהֵאל, ּבֹוא ֵיׁשוַּע ּבֶ

ְעָנה! הֹוׁשַ
ָנבֹוא ְוֵנְלָכה

ְמָחה, ֶאל ֵהיַכל ַהּשִׂ
ִנְסַעד ָהֲארוָּחה!

5. רצ'יטטיב בס
כינורות, ויולות, קונטינואו

ָנא ַמֲהִרי ָלבֹוא
יְך! ַחְרּתִ ּלָה זוּ ּבְ ּכַ
ֲאִני אֹוָתְך ַהּלֹא
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