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הקאמרטה הישראלית ירושלים

מנהל מוזיקלי אבנר בירון
נגני התזמורת
כינור ראשון
מתן דגן*
נטשה שר*
כרמלה ליימן**
רומן יוסופוב
מיכאל פּביה
ארנולד קוביליאנסקי
הלינה קֹורִינ ֶץ
כינור שני
אדוארד רזניק*
הדס פבריקנט*
אומרי צח
מיכאל קונצביץ'
קרן שושני
סמדר שידלובסקי

ויולה

שולי ווטרמן*°

יעל פטיש קומפורטי*°
טטיאנה פיין
בוריס רימר
אדוארד שובייב

צ'לו
צבי אורליאנסקי*
מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**
אסתר וַל ַ ָדרֶס
קונטרבס
דמיטרי רוזנצוויג*
שי פקר

חברי העמותה וחברי הוועד המנהל

עו"ד יאיר גרין* ,יו"ר
אבנר אזולאי
יעקב אייזנר*
פרופ' רות ארנון*
פרופ' שלמה בידרמן
ד"ר יורם בלשר*
פרופ' אבי בן בסט
צוות הניהול

רו"ח תלמה ברבש־קנולר
פרופ' בני גיגר*
אפרת וימן גרשוני*
אילן דה פריס*
פרופ' משה הדני*
גרשון זוהר
יהודה זיסאפל

מנהל כללי יורם יונגרמן
מנהל אדמיניסטרטיבי מיכאל קונצביץ'
מפיקה ענת ריכטר
מנהלת שיווק שרה טיילור דוד
מנהלת מכירות דגן פדר

חליל
אסתי רופא*
אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז
קלרינט
שירה אליסף*
עידו אזרד°

בסון
מאוריציו פאז*
קריסטיונס גריגס

חצוצרה

רז ארד*°
דן ורון°

טרומבון
לירון רינות*°
נתנאל ביקוב°
אור רוכמן°

טימפני
קרן פנפימון־זהבי*

צ'מבלו ועוגב
מרינה מינקין°

קרן יער
אלון ראובן*
רות ורון

*נגן ראשי
**משנה לנגן ראשי
°נגן אורח

רות חשין*
משה מיכלס*
פרופ' מנחם פיש
אורלי פרומן*
ד״ר שמואל קבילי*
רו"ח רענן קופ*
פרופ' אורי קרשון

פרופ' דפנה שוורץ*
ד״ר לאה שמיר־שנאן
ברוך שלו
דב שפיר
*חברי הוועד המנהל

רכז תוכני מוזיקה ד״ר רון מרחבי
מנהלת משרד סימה גיאלצ׳ינסקי
מנהל במה ואלרי אקסיונוב
הנהלת חשבונות שרית יצחקי
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אבנר בירון מנצח
דניאלה סקורקה סופרן
ניצן אלון מצו־סופרן
דניאל יוהאנסן טנור (אוסטריה)
פליקס ֶקמְּפ בריטון (בריטניה)
מקהלת יאונה מוזיקה (ליטא)
סטִינ ַס
מנצח :וַצְלֹובַס ָאאּוגּו ְ

יוסף ברדנשווילי ()1948
״דמות״ לתזמורת קאמרית
לזכרו של בנצי שירה (בכורה עולמית)
יוהאן סבסטיאן באך ()1750-1685
מיסה לותרנית בסול מינור ,רי"ב 235
הפסקה
וולפגנג אמדאוס מוצרט ()1791-1756
רקוויאם ברה מינור ,ק' 626

בנצי שירה ז״ל
2018-1952
מנכ״ל הקאמרטה
הישראלית ירושלים
2017-2008
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תיאטרון ירושלים
יום ג'  ,29.10.19בשעה 20:00
הקונצרט יועבר בשידור חי
בכאן קול המוסיקה

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

בית התרבות סביון
יום ה'  ,31.10.19בשעה 20:30
כרטיסים*8234 :

מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו'  ,1.11.19בשעה 13:00
מוצ"ש  ,2.11.19בשעה 20:00
יום א'  ,3.11.19בשעה 20:00

אבנר בירון  /מנהל מוזיקלי ומנצח

חדשנות ומעוף מאפיינים את אבנר בירון,
המייסד ,המנהל המוזיקלי 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
מצטרפים חדשים.

זוהי העונה ה 36-של הקאמרטה הישראלית
ירושלים .מלבד הופעותיה בארץ ,הופיעה
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.
מובן כי עמוד התווך של רפרטואר
הקאמרטה הישראלית בנוי מנכסי צאן
הברזל של המוזיקה הקלאסית לדורותיה
ולסגנונותיה .עם זה ,בעת תכנוני הרפרטואר
השנתיים ,אבנר בירון בוחר לשלב לצד
יצירות אהובות של יוצרים בעלי שם גם
יצירות מסקרנות מן המוזיקה העולמית
שאין מרבים להשמיע באולמי הקונצרטים
ולהזמין בעבור התזמורת יצירות חדשות
ממלחינים ישראלים.
את הקריירה המוזיקלית שלו החל אבנר
בירון כחלילן בתזמורת הפילהרמונית
הישראלית ובתזמורת הקאמרית
הישראלית .לפני כן למד ביולוגיה
באוניברסיטה העברית והשתלם בניצוח
באקדמיה למוזיקה בווינה ובמוצרטאום של
זלצבורג .גישתו למוזיקה ולאינטרפרטציה
מושפעת מהשכלתו הרחבה במוזיקה
ובמדע .כחלילן הירבה 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,
התזמורת הסימפונית חיפה והסינפונייטה
באר שבע ,והוא מוזמן לנצח על תזמורות
ברחבי העולם .כמו כן כיהן כמנהל המוזיקלי
של פסטיבלים ,ביניהם "פסטיבל 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 למוזיקה מזרחית ,הקים את
התזמורת הקאמרית של האקדמיה ויסד
את הפקולטה למוסיקה רב־תחומית.
בירון נבחר לכהן כחבר הוועדה המתמדת
של ארגון האקדמיות הגבוהות למוזיקה
באירופה (.)AEC
בשנת  2005זכה בפרס שרת החינוך על
מצוינות ותרומה אמנותית רבת־שנים
בתחום המוזיקה בארץ ,ובשנת 2013
העניק לו משרד התרבות והספורט פרס
ע"ש אריק איינשטיין ליוצרים שתרמו
להתפתחות התרבות הישראלית לדורותיה.

דניאלה סקורקה  /סופרן

דניאלה סְקֹו ְרקָה למדה בקונסרבטוריון
בכרמיאל ,שירתה בצה"ל כמוזיקאית
מצטיינת ,השלימה תואר ראשון באקדמיה
למוסיקה ולמחול בירושלים והיתה חברה
ב"מיתר אופרה סטודיו" .היום היא מופיעה
בין היתר עם הפילהרמונית הישראלית,
הקאמרטה הישראלית ,סימפונט רעננה
וההרכבים הצרפתיים "האמנויות הפורחות"
ו"הכשרונות הליריים" .הייתה בֶּל ִינְדָה בדידו
ואניאס של פרסל ,אאורידיצ'ה באורפאוס
של טלמן ,אנג'ליקה באורלנדו של הנדל,
פֶנִיס בארמיד של לּולי ,דִיָאן בַא ְקטֵאֹון של
שרפנטייה ,רחל/רבקה באמהות של זֶּבָה,
מוניקה במדיום של מנוטי ,סוזנה בנישואי
פיגארו ,צרלינה בדון ג'ובאני ודספינה
בכך עושות כולן של מוצרט .כמו כן שרה
במשיח של הנדל ,בסטאבט מאטר של
פרגולזי ,בארבעה מוטטים גדולים של
מֹונ ְדֹונ ְוִיל ,ברקוויאם ובמיסה בדו מינור
של מוצרט ובבכיאנס ברזילרס של
וילה־לובוס .סקורקה זכתה בפרס הראשון
ע"ש מיכל אורן ובפרס על ביצוע מצטיין
ליצירה ישראלית תרומת מירה זכאי
ז"ל בתחרויות האביב של קרן התרבות
אמריקה־ישראל ובמקום השלישי בתחרות
לשירת בארוק ע"ש צ'סטי באינסברוק.

ניצן אלון  /מצו־סופרן

ניצן אלון למדה באקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים ובאקדמיה למוזיקה
ולתיאטרון על שם מנדלסון בלייפציג .היא
זכתה במלגת קרן חבס למוזיקאים צעירים
מבטיחים ובמלגת המכון הישראלי
לאמנויות הזמרה ( .)IVAIבשנת 2010
זכתה בפרס השלישי בתחרות הליד
האמנותי ע"ש צ'רלס שניידר .בשנים
 2015-2013הייתה חברה ב"מיתר אופרה
סטודיו" של האופרה הישראלית ,שם
גילמה את הנסיך אורלובסקי בהעטלף
של יוהאן שטראוס ,את המכשפה בהנזל
וגרטל של הומפרדינק ,את מרצ'לינה
בנישואי פיגרו של מוצרט ,את הגבירה
השלישית בחליל הקסם של מוצרט
ּפרָנֹו בריגולטו של ורדי.
ואת הרוזנת צֶ' ְ
בפסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון
פקָה במִיֹומָנֹו של נער
גילמה את ז ֶ ְ
שנעלם מאת ינאצ'ק ובביאנלה של
מינכן  -את הוורד/השכנה בבכורה
העולמית של ההיעדרות מאת המלחינה
הגרמנייה בת זמננו שרה נֶמְצֹוב.
ברפרטואר הקונצרטי שלה יצירות
המגניפיקט של באך ושל ויוולדי ,מיסת
נלסון של היידן ,הרקוויאם של מוצרט
והמיסה החגיגית הקטנה של רוסיני.

דניאל יוהנסן  /טנור

דניאל יֹוהַנְסֶן ,יליד וינה ,החל את דרכו
המוזיקלית בתור נגן עוגב כנסייתי.
בשעה שהחליט כי ייעודו הוא בעצם
הזמרה ,קנה לו הכשרה תיאורטית ומעשית
באוניברסיטאות של וינה ושל גראץ
והשתלם בכיתות האמן של הזמרים
דיטריך פישר־דיסקאו ,ניקולאי ג ֶדה
וכריסטה לודוויג .יוהנסן זכה בפרסים
בתחרויות באך ,שומאן ומוצרט ,וִיג ְמֹור הֹול
והִילדֶה צאדֶק .משנת  1998הוא מופיע
בתפקידים אופראיים ,במוזיקה בארוקית,
בלידר גרמניים ,בשירים צרפתיים
ואנגליים וביצירות בנות זמננו .יוהנסן
מחוזר במיוחד לשם ביצוע תפקידי
האוונגליסט בשני הפסיונים של באך.
בין הבימות שבהן הוא מופיע:
הקונצרטהאוס של וינה ובית איגוד
המוזיקה של וינה (,)Musikverein
סטִירִיַא ְרטֶה בגראץ ,פסטיבל
פסטיבל ְ
זלצבורג ,קיץ ַקרִינְתִי שלחוף אגם אֹוסיָאך
מז ֶה בגרמניה,
הרֶנְכ ִ ּי ְ
שבאוסטריה ,פסטיבל ֶ
פסטיבל ל ָה פֹול ז'ּורנ ֶה בצרפת ופסטיבל
ישראל בירושלים .בין המנצחים שתחת
שרביטיהם הופיע :סר נביל מרינר ,ניקולאוס
סבַל,
הרְנֹונ ְקּור ,רֶנ ֶה ְקלֶמֶנְצִ'יץ' ,ג'ורדי ָ
ַ
ברטרַנד דה ּבִייִי ואֶנֹוך צּו גּוטֶנ ְבֶ ֹרְג.

פליקס קמפ  /בריטון

משהשלים את חוק לימודיו בקונסרבטוריון
טריניטי־לאבאן בלונדון ,קצר פליקס ֶקמְּפ
שורת פרסים :פרס ראשון בתחרות הליד
האמנותי ע"ש אליזבת שומאן ,הפרס השני
בתחרות השיר הבריטי האמנותי בפסטיבל
השירה של לונדון ופרס חביב הקהל
בתחרות השיר האנגלי ע"ש ג'ון קָר (.)Kerr
על בימת האופרה גילם תפקידים בבילי
באד של בריטן באופרת לונדון ,ב ָקל ִיסְטֹו
של קוואלי בפסטיבל לֹונְג ְּבֹורֹו ,בדון
פסקואלה של דוניצטי באופרה הלאומית
הוולשית ,בהשטן במגדל הפעמונים
מאת טום קֹול ְט  -מלחין בריטי בן זמננו -
בפסטיבל סְנַייּפ מֹולְטִינְג ְס ובחבר למסע
מאת המלחין הבריטי יליד המאה ה19-
צ'ארלס סטנפורד .את התפקיד הראשי
באליהו של מנדלסון שר בקתדרלות של
ַארּונְדֶל ולינקולן ,ביהודה המכבי של הנדל
הופיע בבורדו שבצרפת ,במשיח של הנדל
בקתדרלת סליסברי ,ברקוויאם הגרמני
של בראהמס בווילטשיר ובפריס ,ביוהאנס
פסיון של באך בכנסיית סנט אולבנס
ובקתדרלת קובנטרי ,במתאוס פסיון של
באך בקתדרלת סאות'וורק ,במיסת נלסון
של היידן בקתדרלת ליצ'פילד ובתשיעית
של בטהובן בלונדון.

מקהלת יאונה מוזיקה  /בהנהלתו המוזיקלית של וצלובס אאוגוסטינס

מקהלת י ָאּונ ָה מוזיקה ותיקה למדי:
היא חוגגת השנה מלאת שלושים שנה
להקמתה .מ 1992-מנהלה המוזיקלי הוא
סטִינ ַס,
המנצח והמלחין פרופ' וַצְלֹובַס ָאאּוגּו ְ
וב 1994-אומצה רשמית על ידי עיריית וילנה
והפכה להיות המקהלה העירונית של בירת
הרפובליקה הליטאית .במקהלה זמרות
וזמרים מקצועיים בוגרי האקדמיה הליטאית
למוזיקה ולתיאטרון בווילנה או סטודנטים
בה .מספר חברי המקהלה נע בין  24ל,50-
בהתאם לצרכי היצירה המושרת.
המקהלה מרבה לשיר יצירות א־קפלה,
רבות מהן מן הפולקלור הבלטי ויצירות
מכל סגנונות המוזיקה האמנותית .מלוות
אותה תזמורות ליטאיות  -כגון הסימפונית
הליטאית הלאומית והקאמרית הליטאית -

ותזמורות זרות :הסימפונית ירושלים,
הסימפונית הגרמנית ברלין ,סולני ברלין,
תזמורת פסטיבל לודביגסבורג ,הווירטואוזים
של מוסקבה ,הקאמרית של נובוסיבירסק
והקאמרטה של סנט פטרסבורג.
המקהלה זכתה בכשלושים פרסים לאומיים
ובינלאומיים ,ובהם ה"גרנד פרי האירופי"
מטעם האיגוד הבינלאומי למוזיקת
מקהלה ( )1993בוורנה שבבולגריה.
מלבד מאסטרו אאוגוסטינס ניצחו על
המקהלה מנצחים ליטאיים רבים וכן
מנצחים בינלאומיים ,ובהם רינלדו
ָאלֶסַנ ְ ְדרִינִי ,ולדימיר אשכנזי ,אבנר בירון,
פרִידֶר ּבֶרְנִיּוס ,ריינהרד גֶּבֶל ,וולפגנג ג ֶנ ֶנ ְוַיין,
ְ
מנפרד הֹונ ֶק ,ולדימיר ספיבקוב ,פנחס
שטיינברג ,דויד שלון ונעם שריף.

שמות הזמרות והזמרים
Conductor Vaclovas Augustinas Director Salomėja Jonynaitė Soprano Augustė
Andrijauskaitė, Justina Leinartaitė, Brigita Šakalienė, Nerutė Šiliūtė, Ieva
Skorubskaitė, Lina Valionienė, Maria Voskoboj Alto Justė Andrikonytė, Gintarė
Barisaitė, Gintarė Kulikauskytė, Irma Kubertavičienė, Milda Poškaitė,
Ūla Zemeckytė Tenor Evaldas Alekna, Vaidas Bartušas, Deividas Janušas, Romas
Makarevičius, Justinas Šaltenis, Povilas Vanžodis Bass Dainius Balsys, Tomas
Kreimeris, Daniel Monteagudo Garcia, Vytautas Pastarnokas, Imantas Šimkus,
Jaunius Šakalys, Linas Zdanys

הקונצרטים הבאים

בין צרפת לספרד

אבנר בירון מנצח
סיון מגן נבל (פינלנד־ישראל)
אילנה יהב ציור בחול
פורה  /פוואן בפה דיאז מינור ,אופ' 50
רודריגו  /קֹונְסְיֶרְטֹו דֶה ָארַנ ְחּואֶס,
גרסת המלחין לנבל ולתזמורת
ראוול  /מבוא ואלגרו לנבל ,לחליל,
לקלרינט ולכלי קשת
חינסטרה  /וריאציות קונצרטיות,
אופ' 23
בית התרבות סביון
יום ה' 5.12.19 ,בשעה 20:30
מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו' 6.12.19 ,בשעה 13:00
מוצ"ש 7.12.19 ,בשעה 20:00
יום א' 8.12.19 ,בשעה 20:00
משכן הפיס לאמנויות נס ציונה
יום ב' 9.12.19 ,בשעה 20:00
תיאטרון ירושלים
יום ג' 10.12.19 ,בעשה 20:00
אלמא מרכז אמנויות ,זכרון יעקב
יום ד' 11.12.19 ,בעשה 20:00

הוויולה במרכז

ּבֹויָאן ו ִידֶנֹוף מנצח (בולגריה־גרמניה)
עמיחי גרוס ויולה (גרמניה־ישראל)
אלגר  /מבוא ואלגרו ,אופ' 47
שוברט  /סונטת "ַא ְרּפֶג'ֹונ ֶה" ,ד' ,821
בעיבוד זאב שטיינברג
עדן פרטוש  /״יזכור״ לוויולה ולכלי קשת
שוברט  /סימפוניה מס'  ,5ד' 485
בית התרבות סביון
יום ה' 16.1.20 ,בשעה 20:30
מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו' 17.1.20 ,בשעה 13:00
מוצ"ש 18.1.20 ,בשעה 20:00
יום א' 19.1.20 ,בשעה 20:00
משכן הפיס לאמנויות נס ציונה
יום ב' 20.1.20 ,בשעה 20:00
תיאטרון ירושלים
יום ג' 21.1.20 ,בשעה 20:00

יוסף ברדנשווילי " /דמות" לתזמורת קאמרית (השמעת בכורה)

י

וסף ברדנשווילי ,מלחין ישראלי יליד
גאורגיה ,קיבל דוקטורט באקדמיה
למוזיקה של טביליסי ב .1976-עד לעלייתו
ב 1995-לימד באקדמיה בטביליסי ,עמד
בראש מוסדות מוזיקה ,כיהן כסגן שר
התרבות במחוז אג'ארה והפיק פסטיבלים
בינלאומיים .כיום הוא נמנה עם סגלי בית
הספר הגבוה למוזיקה בוכמן־מהטה
באוניברסיטת תל אביב והאקדמיה
למוסיקה ולמחול בירושלים .בנוסף
לעיסוקיו המוזיקליים הוא גם צייר פעיל.
ברדנשווילי הלחין יותר מ 100-יצירות ,ובהן
ארבע אופרות ,שהאחרונה בהן" ,מסע
אל תום האלף" ,הוזמנה על ידי האופרה
הישראלית ובוצעה בה ב ,2005-לציון 20
שנה לייסודה .בשנים  1999-1997חיבר
ברדנשווילי טרילוגיה ,ובה ילדי האלוהים
לקונטרה־טנור ולתזמורת ,געגוע למצו־
סופרן ולתזמורת וזמן אהבה למקהלת
נזירים ולתזמורת .טרילוגיה שיצר במיוחד
בעבור הקאמרטה כללה את שירי יין
ואהבה לסופרן ,לקונטרה טנור ולתזמורת
( ,)2013הללויה  -מגניפיקט לארבעה סולנים,
למקהלה ולתזמורת ( )2014והפסיון של
ר' שמעון בר יוחאי ( .)2016במשך כמה שנים
היה ברדנשווילי מלחין הבית של הקאמרטה
ויועץ שלה .עוד יצר סימפוניות ,קונצ'רטי,
מוזיקה קאמרית וקולית ,יצירות לכלי סולו,
מוזיקה למחול ,לבימה ול 45-סרטי קולנוע.
מיטב התזמורות בישראל ביצעו את
יצירותיו ,ובהן הפילהרמונית הישראלית
בניצוח מהטה .מחוץ לישראל הושמעו
יצירותיו באיטליה ,באנגליה ,בארצות
הברית ,בגרמניה ,בספרד ,בצרפת ,בקנדה
וברוסיה וניצחו על ביצועיהן ואלרי גרגייב,
גאבור הולרונג ,שלמה מינץ ,וכטנג קחידזה,
ליאור שמבדל ואבנר בירון .ברדנשווילי זכה
ביותר מתריסר פרסים בגיאורגיה ובישראל.

כ 13-דקות

דברי המלחין על יצירתו
את "דמות" הלחנתי על פי הזמנתה של
הקאמרטה הישראלית ירושלים ,לזכרו
של בנצי שירה ,מנהלה הכללי בין השנים
 .2017-2008כיוון שאני עובד שנים ארוכות
עם הקאמרטה ורבות מהן בשנות כהונתו
של בנצי ,הוא היה בעבורי לא רק עמית
לעבודה אלא גם חבר.
קשה לנסח במילים כיצד נוצרת יצירה.
כשאני מצייר ,אני מתיז לפעמים טיפת
צבע על הבד ועל ידי הטיית הקנבס מצד
לצד הטיפה מטיילת לה ומוליכה אותי
בהמשך עבודתי .גם בהלחנה יש לפעמים
"טיפה שולטת ונשלטת" .במקרה הזה
זהו צירוף של צלילים שהפקתי מ,BE-
תחילת שמו הפרטי של בנצי B .ו E-מסמנים
בתיווי מוזיקלי את סי (או סי במול) ואת
מי .הזיווג בין סי במול למי  -שני צלילים
המרוחקים זה מזה על ידי שלושה תווים -
נקרא בשפת המוזיקה טריטון והוא לעולם
צורמני .הטריטון ניצב במרכז האוקטבה ואין
הוא נמנה לא עם הסולם המז'ורי ולא עם
הסולם המינורי .הוא במין לימבו .בשירה
הגרגוריאנית אף כינוהו מרווח השטן.
כשחזרתי על השילוב הזה שוב ושוב,
הבעתי בעצם כעס על לכתו מאתנו של
אדם כל כך פעיל ,משקיען ,פרפקציוניסטי
והגון כבנצי שירה ,אדם שראיתי בו את
הצבר המיתולוגי בהתגלמותו :קוצני מבחוץ
ועדין ורך מבפנים.
גם מהלך היצירה מביע את התסכול
ממותו של בנצי :זהו מעין רונדו בעל שתי
"אפיזודות" הנבנות שתיהן לידי מתח
שנראה כעומד להתפוגג בעוד רגע ,אבל
משהו "מתקלקל" והמתח איננו פג .זוהי
יצירה רומנטית־נוסטלגית ,הומאז' ואימאז',
אזכרה ומתן כבוד לאדם שהלך מאתנו
הרבה בטרם עת.
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ּב

י ָם היצירות הקוליות הכנסייתיות
של באך  -קנטטות ,מוטטים וכד' -
המושרות גרמנית ,בולט במיעוטו מספר
המיסות המושרות לטינית  -חמש בלבד,
שאחת מהן נשמיע היום .המיסה המּוּכֶרֶת
מכולן היא המיסה בסי מינור ("הגדולה")
רי"ב  .232בשעת לידתה ,ב ,1724-הייתה
מיסה קצרה ,אך באך עמל עליה לאורך
רבע מאה ,ולקראת סוף ימיו הייתה
ל"מיסה קתולית" בת חמישה פרקים.

ארבע מיסות אחרות שהלחין באך בסמיכות
זמן לרי"ב  232נותרו "קצרות" או "לותרניות".
קיצורן (שני פרקים בלבד) נובע מהנחייתו
המפורשת של הרפורמטור מרטין לותר:
"גרמנית ,בבקשה ,ולא לטינית ,ואם לטינית -
מעט!" הארבע הן רי"ב  233בפה מז'ור,
רי"ב  234בלה מז'ור ,רי"ב  236בסול מזור,
והמיסה שנשמיע היום  -רי"ב  235בסול
מינור .אצל באך כמו אצל באך ,יש סדר:
כל חמש "הלותראניות" בנויות באותה
המתכונת :מקהלה פותחת ב"קִירְי ֶה
אל ֵיסֹון" ,דהיינו בקריאה "הָָאדֹוןַ ,רחֵם־נ ָא",
ֶ
ּפל ִינְדְרֹומִי:
ואז באה ה"גלוריה" במבנה ָ
מקהלה־אריה־אריה מרכזית־אריה־מקהלה.
עוד דבר משותף לחמש המיסות הקצרות -
כולן ,בלי יוצאת מן הכלל" ,נתפרו" מפרקי
קנטטות כנסייתיות בשפה הגרמנית שחיבר
באך בעשור שלפני התקנתן בתור מיסות.
יש הסוברים כי אין זאת עוד סתם דוגמה
לכך שהאיש גנב מעצמו ,אלא שהמהלך
היה מכוון ומתוכנן :כיוון שקנטטות ימי א'
לעולם רתוקות למועדים מסוימים ,על פי
התכתיב הליטורגי (כגון ,שבעה שבועות
אחרי חג השילוש) ,הרי שהטקסט הלטיני
המסורתי ,המוכר ,יאפשר להשמיען בכל
עת .ובאך באמת צדק :הן מושמעות הרבה.
במיסה שלפנינו ,המוזיקה של ה"קיריה" ,על
ליוויה באבובים ,בכלי הקשת ובקונטינואו,

כ 30-דקות

היא העתק גמור של פתיחת קנטטה
רי"ב  ,102משנת  ,1726שמילותיה הן תרגום
לגרמנית של פסוק  3בירמיהו ה'" :עֵינֶיך ָ
ת אֹתָם ו ְלֹא חָלּו /
הכ ִ ּי ָ
הֲלֹוא לֶאֱמּונ ָה ִ /
חזְּקּו פְנֵיהֶם
מאֲנּו ַקחַת מּוסָר ִ /
כִּלִּיתָםֵ ,
מאֲנּו ל ָׁשּוב" .יוצא ששש המילים
סל ַעֵ ,
מ ֶּ
ִ
אל ֵיסֹון,
סטֶה ֶ
אל ֵיסֹוןְ ,קרִי ְ
היווניות "קִירְי ֶה ֶ
אל ֵיסֹון" המושמעות כאן במיסה,
קִירְי ֶה ֶ
נושאות את הצלילים שהושרו בקנטטה
באמצעות שלושים וחמש מילים גרמניות.
צמצומו של הטקסט אִפשר לבאך
(וחִי ְבֹו) להוסיף שלל מליסמות לקישוטן
ולהעצמתן של המילים הקאנוניות.
גם צלילי שאר חלקי המיסה הם צליליהן
של קנטטות מ :1726-מקהלת "גלוריה"
הּל ָה לָאֵל ּבַמְרֹומִים") לקוחה מקנטטה
ּת ִ
(" ְ
רי"ב " 72הַּכֹל לְפִי רְצֹונֹו ׁשֶל אֱלֹהִים" ושאר
המוזיקה ,שלוש אריות ומקהלת סיום,
אל ֶיך ָ
לקוחה מקנטטה רי"ב " 187כֻּלָּם ֵ
שׂבֵ ּרּון לָתֵת ָאכְל ָם בְּעִּתֹו".
יְ ַ
המוזיקה ,כמצופה ,מגוונת :למול הומופוניה
יש הרבה פוליפוניה פוגאלית (בעיקר
בקטעי המקהלה) ,הליווי נע בין עושר
לצנע :פרקי המקהלה זוכים בליווי של
טּוטי  -אבובים ,כינורות ויולות וקונטינואו,
אך הבס נאלץ להסתפק בכינורות
ובקונטינואו בלבד .גם את הטנור מלווה
רק אבוב ,ואילו את האלט ,שבפיה האריה
המרכזית ,מלווים אבוב ,כינורות ,ויולה
וקונטינואו (ומשקל ריקודי) .הדינמיקה
הּל ָה לָאֵל
ּת ִ
מבדלת בין המולה לשלווה (" ְ
ּבַמְרֹומִים" מבוצע פורטה ,ו"ּובָָארֶץ ׁשָלֹום
לִבְנֵי ָאדָם" פיאניסימו) .ויסותי מינור־מז'ור
מנגידים הלכי רוח :למשל ,מקהלת הסיום
מינורית ,אך כדי להמיר את מצב הרוח
המודאג בחגיגיות אופטימית ,באך שותל
לקראת הסוף טרצה פיקרדית ,המהפכת
את הסול מינור לסול מז'ור.
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מקהלה
. ַרחֵם־נ ָא,הָָאדֹון
. ַרחֵם־נ ָא,ַהַּמֹוׂשִיע
. ַרחֵם־נ ָא,הָָאדֹון

Missa Brevis in G minor, BWV 235
Chorus
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

מקהלה
הּל ָה לָאֵל ּבַמְרֹומִים
ִ ּת
ְ
ּובָָארֶץ ׁשָלֹום
.לִבְנֵי ָאדָם דֹו ְרׁשֵי טֹוב
ָ,ָ נְבָ ֶרכ ְך,הּלֶל ְך
ַ ְנ
ָ.ארְך
ֶ פ
ָ ְ ָ נ,ערִיצְך
ֲ ַנ

Chorus
Glōria in excelsīs Deō
Et in terrā
Pāx hominibus bonæ voluntātis.
Laudāmus Tē, benedīcīmus Tē,
Adōrāmus Tē, glōrificāmus Tē.

אריה בס
נִּתֵן ל ְך ָ ּתֹודָה
ָ.ּתפְַא ְרּתְך
ִ ּכ ְרֹב
ְ
,ה ְרקִיעִים
ַ מל ֶך
ֶ אֱלֹהִים אֲדֹונ ֵנּו
.האֵל הָָאב הַּכֹל־י ָכֹל
ָ

Aria B
Grātiās agimus Tibī
Propter magnam glōriam Tuam.
Domine Deus, Rēx coelestis,
Deus Pater omnipotēns.

אריה אלט
,הּבֵן ׁשֶּנֹול ָד יָחִיד
ַ , הָָאדֹון,ַאּתָה
.ַע הַּמֹוׁשִיע
ַ י ֵׁשּו
, ּבֶן הָָאב,האֵל
ָ  ׂשֵה,אֱלֹהִים אֲדֹונ ֵנּו
,ּת עֲוֹונֹות הָעֹול ָם
ָ ְ טל
ַ ָ ׁשֶּנ
.על ֵינּו
ָ ַרחֵם
אריה טנור
,ּת עֲוֹונֹות הָעֹול ָם
ָ ְ טל
ַ ָ ׁשֶּנ
.ּתחֲנּונֵינּו
ַ מעָה
ְ ׁש
ִ
,הַּיֹוׁשֵב ל ִימִין הָָאב
.על ֵינּו
ָ ַרחֵם
,ּכ ִי ַאּתָה לְבַּדְך ָ קָדֹוׁש
ַאּתָה לְבַּדְך ָ ָאדֹון
.ַע הַּמֹוׁשִיע
ַ  י ֵׁשּו,על ְיֹון
ֶ ָ ַאּתָה לְבַּדְך
מקהלה
,האֵל
ָ ארֶת הָָאב
ֶ פ
ְ ת
ִ ְ ּב,ח הַּקֹדֶׁש
ַ עִם רּו
.ָאמֵן

Aria A
Domine fīlī unigenite,
Jesū Christe.
Domine Deus, Agnus Deī, Fīlius Patris,
Quī tollis peccāta mundī,
Miserēre nōbīs.
Aria T
Quī tollis peccāta mundī,
Suscipe dēprecātiōnem nostram.
Quī sedēs ad dexteram Patris,
Miserēre nōbīs.
Quoniam Tū sōlus Sānctus,
Tū sōlus Dominus,
Tū sōlus Altissimus, Jesū Christe.
Chorus
Cum Sānctō Spīritū in glōriā Deī Patris,
Amen.
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ה

סיפור ידוע* :שליח מסתורי מזמין
ממוצרט רקוויאם ומשלם מקדמה
נאה .ודאות מצמררת עומדת באוויר
שהרקוויאם נועד להיות שיר אשכבה
למלחין עצמו .מוצרט מתאמץ להשלים את
היצירה בכוחות אחרונים ומותיר הנחיות
סטַנְצֶה
לתלמידו פרנץ זיסמייאר .זה ,עם קֹונ ְ ְ
מוצרט ועוד ידיד או שניים מנסים לשמח
את הגוסס בשירת קטעים מן העמודים
שהושלמו .היצירה נותרת לא גמורה.
כבן לקתולים אדוקים הורגל מוצרט לראות
את המוות כחלק מהמכלול חטא־כפרה:
נשמת החוטא תישרף באש הגיהינום ,אלא
אם כן תספיק להיטהר לפני כן .ומי יערוב
לו לאדם כי אכן יספיק להזדכך לפני מותו?
זאת זירת הדרמה של הרקוויאם.
כתב היד שהגיע אלינו מכיל את פרק א' -
 ,Requiem-Kyrieלרבות התזמור .מהפרקים
האחרים קיימים קולות הזמרה ,קו הבס
ורמזי תזמור .הפרק  Lacrymosaרשום
בכתב ידו של מוצרט עד לתיבה התשיעית.
המשכה ושלושת הפרקים האחרונים
חסרים .כל שנותר לנו הוא לתאר את
היצירה כפי שהשלים אותה פרנץ זיסמייאר.
ב Requiem-וב Kyrie-מוצרט בונה בניין
מרְכיבים שהגה כבר בעבר :הניגוד
כביר ִ
בין סערת  dies iraeלשלוות tuba mirum
מזכיר את הניגוד שיצר ב"חליל הקסם"
בין אופל עולמה של מלכת הלילה לאור
סטְרֹו .החלק rex
הנגוהות של היכלי ז ָ ַר ְ
 tremandaeפותח בקריאה משולשת אל
מלך ההוד וההדר בירידת צלילים נמרצת
ובמקצב מנוקד .בפיאנו הפתע של salva
"( meהצילני") שבסוף החלק  -הזעקה
הופכת תפילה חרישית .ב recordare-קולה
הרך של קרן הבאסֶט מתלווה אל רביעיית
הזמרים ,להביע אמונה בגאולה האפשרית.

כ 55-דקות

"( confutatis maledictisעת קץ יבוא
למקוללים") משיב את האימה והקדרות:
מעל ללהבות הגיהינום המסומנות באמרות
חוזרות של כלי הקשת נמוכי הצליל,
הטנורים והבסים זועקים לעזרה מגבוה
במרדף קנוני ,בעוד הנשים ,בטרצות רכות,
מתחננות "להימנות עם הברוכים".
את הביטוי "( lacrymosaרב־דמעות")
מרְו ַח כואב
מלווה סקסטה מינוריתִ ,
ואוהב .סקונדה קטנה משתפלת מופיעה
כאנחה .במילים qua resurget ex favilla
("בו מעפר יקום") מטפסים כבסולם כל
העומדים למשפט עד לצליל הגבוה ביותר
שניתן לדרוש מסופרן; צעדי הטיפוס
מחריפים לידי כרומטיות .בהופיע המילה
 lacrymosaבשנית ,המוטיבים מתהפכים:
האנחה תחילה ,והסקסטה המינורית
אחריה .ואז ,תחינת huic ergo parce
("חוסה עליו") ,באקורד מוקטן ,נפחד,
נפתחת אלי חסד מז'ורי .המעבר הכֵּל ִי
מאפשר לכלי האהוב על מוצרט ,קרן
הבאסֶט ,להכין אותנו לברכת הפרידה.
דרמטיים לא פחות שאר החלקים,
ובראשם  ,hostiasעל ההרמוניות עוצרות
הנשימה שבו ,וכן פוגת ההבטחה לאברהם
.Quam olim Abrahae promisisti
סטַנְצֶה למסור
פרנץ זיסמייאר אִפשר לקֹונ ְ ְ
את כתב היד  -בחתימה מזויפת של
בעלה המנוח  -לידי השליח האלמוני
ולגבות את השכר .עד כמה התבסס
בעבודתו על רישומיו של מוצרט או
הנחיותיו? האם הייתה גם החזרה על
פסקת  dona eis requiemועל פוגת
הקירי ֶה שבסוף הנחייתו של מוצרט? אלה
שאלות הנותרות בלא מענה.
*הכותב נעזר במאמרה של עדה ברודסקי
ב"ספר הליטורגיקה" ,הוצאת כרמל.2013 ,
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Requiem in D minor K. 626

)אִינ ְטרֹואִיטּוס (כניסה
) קִירִי ֶה (אדון- )רֶקו ִיאֵם (מנוחַת עולם
מקהלה וסופרן סֹולו
, ָאדֹון,מְנּוחַת עֹול ָם ּתֵן לָהֶם
.ּתמִיד יָאִיר לָהֶם
ָ ו ְאֹור־
,אל ִי
ֵ ,הּל ָה ּבְצִּיּון
ִ ּת
ְ ָ ל ְך
.ׁשל ַי ִם
ָ ׁשּל ַם נֵדֶר ּבִירּו
ֻ ְ ּול ְך ָ י

Introitus
Requiem - Kyrie
Chorus and Soprano Solo
Requiem aeternam dona eis, Domine,
Et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus in Sion,
Et tibi reddetur votum in Jerusalem.

מקהלה
,פּלָתִי
ִ ּת
ְ מעָּה
ְ ׁש
ִ
.עדֶיך ָ ּכ ָל ּבָׂשָר י ָבֹואּו
ָ
, ָאדֹון,מְנּוחַת עֹול ָם ּתֵן לָהֶם
.ּתמִיד יָאִיר לָהֶם
ָ ו ְאֹור־

Chorus
Exaudi orationem meam,
Ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
Et lux perpetua luceat eis.

,אֲדֹון ַרחֵם
, ַרחֵם,ַהַּמֹוׁשִיע
. ַרחֵם,ָאדֹון
)סקְו ֶנְצְי ָה (מחזור
ֶ
הזַּעַם
ַ יֹום
מקהלה
, יֹום ּכ ֻּלֹו זַעַם,אֹותֹו יֹום
,עפָר
ָ אל ֵי
ֱ חז ִיר אֶת הַּי ְקּום
ֲ ַי
.*ּסבִ ּיל ָה
ִ ה
ַ ְ ּכְעֵדּות ּדָו ִד ו
עדָה
ָ יֹאחֲזּו ּבַּכֹל חִיל ּו ְר
הּדַּי ָן
ַ ע
ַ בְ ּהֹופִי
.חמִיר
ְ מ
ַ מבְחָן
ִ ְ לַעֲרֹך
ּפלָאִים
ְ צל ִיל־
ְ
בס סולו
ע הַּׁשֹופָר
ַ ּפלָאִים יַבְקִי
ְ צְל ִיל־
,ה ְּקבָרִים
ַ מלֶכ ֶת
ְ מ
ַ עַל ּפְנֵי
.ׁשּפָט
ְ ּמ
ִ ה
ַ אֶת ּכֻּל ָם יַזְעִיק אֶל לִפְנֵי ּכ ֵס
.*סִיּבִיל ָה= נביאה

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.
Sequentia
Dies irae
Chorus
Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sybilla.
Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus.
Tuba mirum
Bass Solo
Tuba mirum spargens sonum
Per sepulchra regionum,
Coget omnes ante thronum.

טנור סולו
,ּטבַע
ֶ ה
ַ  מְלֹא,הּמָו ֶת
ַ הֲמּום
הּבְרּואִים ּכֻּל ָם
ַ עֵת י ָקּומּו
.לַעֲמֹד לְדִין מּול הַּׁשֹופֵט

Tenor Solo
Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.

,מל ֵא ּבִרְׁשּומֹות
ָ ,ּפִנְקָס יּובָא
.ּובֹו הַּכֹל ׁשָמּור
.ׁשּפָט עַל הָעֹול ָם
ְ מ
ִ עַל־ּפִיו יּוצָא

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.

אלט סולו
,עֵת יֵׁשֵב ָאז הַּׁשֹופֵט לְדִין
,סּתָרֹות יֵצְאּו ל ָאֹור
ְ ִנ
.ּומְאּום לֹא י ִנַּּצֵל מֵעֹנ ֶׁש

Alto Solo
Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit,
Nil inultum remanebit.

סופרן סולו ורביעייה קולית
? מָה ָאז אֹמָר,מל ֵָל
ְ א
ֻ ,וַאֲנִי
,מל ִיץ יֹׁשֶר
ֵ מִי יִהְי ֶה ל ִי
?הּצַּדִיק
ַ אִם רֹופֵף ּג ַם ּבִטְחֹונֹו ׁשֶל

Soprano Solo and Vocal Quartet
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix Justus sit securus?

אמָה
ֵ מטִיל
ֵ ,הדָר
ָ מל ֶך ְ רַב־
ֶ
מקהלה
!ְמל ֶך
ֶ !ְמל ֶך
ֶ !ְמל ֶך
ֶ
,אמָה
ֵ מטִיל
ֵ הדָר
ָ מל ֶך ְ רַב־
ֶ
:אּל ָה
ֻ ְ עדִים לִג
ָ ע אֶת הַּנֹו
ַ ׁשּבְטּובֹו מֹוׁשִי
ֶ
!הּצִיל ֵנִי
ַ !הּצִיל ֵנִי
ַ
!חסֶד
ֶ  מְקֹור ּכ ָל,הּצִיל ָה־נ ָא אֹותִי
ַ

Rex tremendae
Chorus
(Rex! Rex! Rex!)
Rex tremandae maiestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
(Salva me! Salva me!)
Salva me fons pietatis!

ז ְכֹר־נ ָא
רביעייה קולית
,החַּנּון
ַ  י ֵשּו,ז ְכֹר־נ ָא
.)ת ַּד ְרּכ ְך ָ (ל ָָארֶץ
ָ עׂשִי
ָ ׁשּבִגְלָל ִי
ֶ
!ׁשמִידֵנִי
ְ ּת
ַ ּבַּיֹום הַהּוא ַאל

Recordare
Vocal Quartet
Recordare Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae,
Ne me perdas illa die.

,ּת עֲי ֵפּות
ָ פ
ְ ת ַק
ְ ִ ּבְבַ ֶּקׁשְך ָ אֹותִי נ
.הּצְל ָב
ַ ת אֶת
ָ אלָּתִי נָׂשָא
ֻ ְ מעַן ּג
ַ ְל
!מ ֻרּבֶה
ְ ׁשו ְא יֶג ַע ּכֹה
ָ ּ ַ ּבַל יְהִי ל

Quaerens me sedisti lassus,
Redemisti crucem passus,
Tantus labor non sit cassus.

:ׁשבְטֹו
ִ ְ ׁשאֵינֹו חֹוסֵך
ֶ אמֶת
ֱ ּדַּי ַן־
,מחִיל ָה
ְ חןֹ ל ָנּו
.חׁשְּבֹון
ֶ ה
ַ טרֶם ּבֹוא יֹום
ֶ

Juste judex ultionis,
Donum fac remissionis
Ante diem rationis.

>
.נֶאֱנ ָח אֲנִי ַאנְחַת חֹוטֵא
.מתִי ּכ ֻּסּו ּפָנַי ּבְאֹדֶם
ָ ׁש
ְ עַל ַא
.תחִּנ ָה
ְ ִע ּב
ַ  עַל הַּכֹו ֵר,אל ִי
ֵ ,חּוסָה

Ingemisco tanquam reus,
Culpa rubet vultus meus;
Supplicanti parce Deus.

מרְי ָם
ִ ְ ּת ל
ָ ְ חל
ַ מ
ָ אׁשֶר
ֲ
,ת אֹז ֶן
ָ הּטֵי
ִ סטִים
ְ ִ הּל
ַ ּול ְקֹולֹו ׁשֶל
.ָהעְנ ַ ְקּת
ֶ ּתקְו ָה
ִ ּג ַם ל ִי

Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

,)העָנֹות
ֵ ְ ּתחֲנּונַי לֹא רְאּויִים (ל
ַ
ָ,סּדְך
ְ ח
ַ ה ְראֵנִי
ַ , הַּטֹוב,ַאך ְ ַאּתָה
.אבְעַר ּבָאֵׁש עַד נֶצַח
ֶ לְבַל

Preces meae non sum dignae,
Sed tu, bonus, fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

,ה ְקצֶה ל ִי מְקֹומִי
ַ הּכְבָׂשִים
ַ ּבֵין
פרִידָה־נ ָא אֹותִי
ְ ה
ַ הּתְיָׁשִים
ַ מִן
ָ.עמִידֵנִי ל ִימִינ ְך
ֲ ה
ַ ְו

Inter oves locum praesta,
Et ab hoedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

עֵת קֵץ י ָבֹוא
מקהלה
,מ ֻקּלָל ִים
ְּ ַ עֵת קֵץ י ָבֹוא ל
,הּמְַאכ ְ ּלֹות
ַ סרָם לַלֶּהָבֹות
ְ ּמ
ָ ה
ִ ְּב
.הּבְרּוכ ִים
ַ אז ַי מְנ ֵה אֹותִי עִם
ֲ

Confutatis
Chorus
Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.

,ח וְעָנ ָו
ַ ׁשפַל־רּו
ְ תחַּנ ֵן אֲנִי
ְ מ
ִ
.אפֶר
ֵ ָ ח ָרטָה הָי ָה לִּבִי ּכ
ֲ ה
ַ מֵרֹב
.עּמִי ּבְבֹוא ִקּצִי
ִ הֵיטִיבָה־נ ָא

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis!

רַב־ ְּדמָעֹות
מקהלה
,רַב־ ְּדמָעֹות הַּיֹום הַהּוא
אפֶר י ָקּום
ֵ ה
ָ ּבֹו מִן
.ׁשמָתֹו
ְ הָָאדָם לַעֲמֹד לְדִין עַל ַא
,אל ִי
ֵ ,על ָיו
ָ ׁשעַל ּכ ֵן חּוסָה
ֶ
, הָָאדֹון,החַּנּון
ַ י ֵׁשּו
. ָאמֵן.ּתֵן לָהֶם מְנּוחָה

Lacrymosa
Chorus
Lacrymosa dies illa,
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce Deus,
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem! Amen!

)פרְטֹורִיּום (מִנְחָה
ֶ אֹו
י ֵׁשּו הָָאדֹון
מקהלה
,ַי ֵׁשּו הָָאדֹון הַּמֹוׁשִיע
 ּג ְַאל אֶת נִׁשְמֹות,ּתפְָארָה
ִ ְ מל ֶך
ֶ
ָ
הל ְכּו ל ְעֹולָמָם
ָ ׁש
ֶ אמָנֶיך
ֱ ֶ ּכ ָל נ
מִּי ִּסּורֵי ׁשְאֹול
.חּתִּיֹות
ְ ּת
ַ ּומִּבֹור
.ע הַָארְי ֵה
ַ ֹ ּג ְַאל אֹותָן מִּל
לְבַל יִבְלָעֵן הַּתֹפֶת
.ׁשּכ ִים
ַ ח
ְ מ
ַ ּולְבַל ּתִּפֹל ְנ ָה אֶל
רביעייה קולית
,הּקָדֹוׁש
ַ  מִיכָאֵל,ה ֶּדג ֶל
ַ אּל ָא נֹוׂשֵא
ֶ
,יֹול ִיכ ֵן אֶל אֹור הַּקֹודֶׁש
מקהלה
ת ּבִימֵי ֶקדֶם ל ְַאבְ ָרהָם
ָּ ע
ְ ַׁשב
ְ ִ אׁשֶר נ
ֲ ַ ּכ
.ּולְזָרְעֹו
מִנְחָה
מקהלה
תפִּלֹות
ְ מְנ ָחֹות ּו
ָ.הּלֶל ְך
ַ ְ  ל,ָ ָאדֹון,מּג ִיׁשִים ל ְך
ַ ָאנּו
,הּל ַלּו
ַ מעַן נִׁשְמֹותֵיהֶם ׁשֶל
ַ ְ ַקּבְל ֵן־נ ָא ל
.על ִים הַּיֹום
ֲ מ
ַ אׁשֶר אֶת זִכְרָם ָאנּו
ֲ
ּתעֲבֹרְנ ָה
ַ ׁש
ֶ , ָאדֹון,עׂשֵה
ָ
,מּמָו ֶת לְחַּיִים
ִ
ׁשּבַעַת ּבִימֵי ֶקדֶם ל ְַאבְ ָרהָם
ְ ִ אׁשֶר נ
ֲ ַ ּכ
.ּולְזָרְעֹו
קָדֹוׁש
מקהלה
, קָדֹוׁש, קָדֹוׁש,קָדֹוׁש
.אֲדֹונָי אֱלֹהֵי צְבָאֹות
ּׁשמַי ִם וְהָָארֶץ
ָ ה
ַ מְלֹוא
ָ.ּכ ְבֹודְך
.הֹוׁשַע־נ ָא ּבַּמְרֹומִים

Offertorium
Domine Jesu
Chorus
Domine Jesu Christe!
Rex gloriae! Libera animas
Omnium fidelium defunctorum
De poenis inferni
Et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
Ne absorbeat eas Tartarus,
Ne cadant in obscurum.
Vocal Quartet
Sed signifer sanctus Michael
Repraesentet eas in lucem sanctam,
Chorus
Quam olim Abrahae promisisti,
Et semini ejus.
Hostias
Chorus
Hostias et preces
Tibi, Domine, laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
Quarum hodie memoriam facimus:
Fac eas, Domine,
De morte transire ad vitam,
Quam olim Abrahae promisisti, et
semini ejus.
Sanctus
Chorus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra
Gloria tua.
Osanna in excelsis.

ְ בָ ּרּוך
רביעייה קולית
הּבָא
ַ ְ בָ ּרּוך
.בְּׁשֵם אֲדֹנָי
מקהלה
.הֹוׁשַע־נ ָא ּבַּמְרֹומִים

Benedictus
Vocal Quartet
Benedictus, qui venit
In nomine Domini.
Chorus
Osanna in excelsis.

)האֱלֹהִים
ַ ַאג ְנּוס ֵדאִי (ׂשֵה
מקהלה
,האֵל
ָ ׂשֵה
,הַּנֹוׂשֵא אֶת עֲוֹונֹות הָעֹול ָם
.ַמרְּגֹוע
ַ ּתֵן לָהֶם

Agnus Dei
Chorus
Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem.

,האֵל
ָ ׂשֵה
,הַּנֹוׂשֵא אֶת עֲוֹונֹות הָעֹול ָם
.ּתֵן לָהֶם מְנּוחַת נֶצַח

Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem sempiternam.

לחם הערב
סופרן סולו ומקהלה
, ָאדֹון,תמִיד יָאִיר לָהֶם
ָּ אֹור
,עִם קְדֹושֶיך ָ ל ְעֹולָמִים
.כ ִ ּי חַנּון ַאּתָה

Communio
Soprano Solo and Chorus
Lux aeterna luceat eis, Domine,
Cum sanctis in aeternum,
Quia pius es.

, ָאדֹון,מְנּוחַת עֹול ָם ּתֵן לָהֶם
.ּתמִיד יָאִיר לָהֶם
ָ ו ְאֹור־
,עִם קְדֹושֶיך ָ ל ְעֹולָמִים
.כ ִ ּי חַנּון ַאּתָה

 עדה ברודסקי:עברית

Requiem aeternam dona eis, Domine,
Et lux perpetua luceat eis,
Cum sanctis in aeternum,
Quia pius es.
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