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

מפיק וספרן: מורן מגן
מנהלת שיווק: תמר אומנסקי

מכירות: דגן פדר
מנהל במה: ואלרי אקסיונוב

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

הקאמרטה הישראלית ירושלים
מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון

יועץ: יוסף ברדנשוילי

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

יצחק אלרון*
פרופ' שלמה בידרמן

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*

ניסים לוי
פרופ' מנחם פיש*

 חברי העמותה וחברי הוועד המנהל 

חברי התזמורת

 הצוות האדמיניסטרטיבי 

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

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

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

 התזמורת מודה לבנותיו של 
עקיבא עצמון ז"ל על השאלת הכינור 
בעל הצליל המיוחד שבו הפליא לנגן 
כאשר לא היה עסוק בהקמת המדינה.

*חברי הוועד המנהל 

*נגן ראשי **משנה לנגן ראשי

כינור ראשון
מתן דגן*

נטשה שר*
כרמלה ליימן**

דניס ג'רסי
רומן יוסופוב

סופיה קירסנובה

כינור שני
אנדראה האלם*

אטיין מנרי* 
אדוארד רזניק** 

אומרי צח
מיכאל קונצביץ'

קרן שושני

ויולה
מיכאל פלסקוב*

דורון אלפרין
בוריס רימר

אנדריי שפלניקוב

צ'לו
צבי אורליאנסקי*
יפים אייזנשטדט*

מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**

קונטרבס
דמיטרי רוזנצוויג*

אלכסנדר אוסיפנקו 

חליל
אסתי רופא*

אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז

בסון
מאוריציו פאז* 

קריסטיונס גריגס

קרן יער
אלון ראובן* 

נגנים אורחים: יאן ספיטקובסקי, ויולה; רות ורון/מייקל סלטקין, נועם פרסקו, קרן יער; יזהר קרשון, עוגב

חפשו אותנו

כנר עמית כבוד: אריק קוביליאנסקי 

פרופ' שמואל קבילי
רו"ח רענן קופ*

פרופ' אורי קרשון
ברוך שלו*
דב שפיר



כתיבת התוכנייה בני הנדל עיצוב חגית מימון

קֹונָרד ואן ַאלֶפן מנצח )הולנד( 
ַמַגלי ֶלֶז'ה סופרן )צרפת(

יוהאן ברנהרד באך )1749-1676( 
סוויטה מס' 1 לכלי קשת בסול מינור 

יוהאן כריסטיאן באך )1782-1735( 
שני שירים אנגליים: 
"נא ראו, בנעם, הס"

"עלם חמד אך אכזב"

יוהאן לודוויג באך )1731-1677( 
סוויטה לכלי קשת בסול מז'ור

הפסקה

יוהאן כריסטוף פרידריך באך )1795-1732( 
סינפוניה לכלי קשת ברה מינור 

וילהלם פריֶדמן באך )1784-1710( 
אדג'ו ופוגה ברה מינור 

יוהאן סבסטיאן באך )1750-1685( 
קנטטה רי"ב 199: "דם לבבי שותת"

ירושלים / המינהל הקהילתי, הגבעה הצרפתית
יום ו' 8.5.15 בשעה 10:00 )קונצרט עם תהליך העבודה(

 
זכרון יעקב / אלמא מרכז אמנויות

מוצ"ש, 9.5.15 בשעה 21:00

תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות
יום א', 10.5.15 בשעה 20:00

יום ו', 15.5.15 בשעה 13:00
מוצ"ש, 16.5.15 בשעה 21:00

ירושלים / תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון
יום ג', 12.5.15 בשעה 20:00

רחובות / אולם ויקס במכון ויצמן
יום ה', 14.5.15 בשעה 20:00
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תר החדשות הדרום אפריקני IOL א
כותב בגאווה בלתי מסותרת על 

המנצח קונרד ואן אלפן, שנולד בשנת 
1963 בפרטוריה ופיתח קריירה בינלאומית: 

"]הוא[ ניחן ביכולת להעניק פרשנויות 
רעננות ליצירות מוכרות. הוא מעצב להן 

קול המבטא את ליבתן."

בהיותו בן 26 היגר ואן אלפן להולנד ושימש 
שם נגן קונטרבס בתזמורת הסימפונית של 
תזמורת הרדיו של הילברסום ובאקדמיית 

בטהובן באנטוורפן. בה בעת השתלם בניצוח 
בהדרכת המנצח האסטוני ֶארי קלאס 

נצי. והאיטלקי־צרפתי רוברטו ּבֶ

בשנים 2009-2005 שימש ואן אלפן כמנצח 
הראשי של התזמורת הפילהרמונית של 

קיסלֹובֹוְדְסק שברוסיה, והצלחתו שם זיכתה 
אותו בפרס מטעם משרד התרבות הרוסי על 

תרומתו לפיתוח האמנויות בדרום רוסיה. 

משנת 2009, שבה נתמנה ואן אלפן 
למנהלה האמנותי ולמנצחה הראשי של 
"סינפוניה רוטרדם", עלה בידו למצב את 

התזמורת במקום בולט בין תזמורות הולנד. 
תחת שרביטו "סינפוניה רוטרדם" מגישה 
שתי סדרות קונצרטים קבועות במוזיאון 

האתנוגראפי ֶוֶרְלְדמוֵּזיאוּם ברֹוטרדם 
או של אמסטרדם ומשמשת  ובקֹונֶצְרְטֶחּבַ

גם כאחת מתזמורות הבית של אולם 
הקונצרטים דה דלן )De Doelen( ברוטרדם. 
התזמורת מקיימת סיורים בארצות השפלה 

וברחבי אירופה, והיא סיירה גם בברזיל, 
במקסיקו, בקולומביה וברוסיה.

קונרד ואן אלפן / מנצח

וס
 ב

יר
ז'י

רו
ם: 

לו
צי

קונרד ואן אלפן משמש כמנצח אורח 
בתזמורות רבות בהולנד, אך גם בבולגריה, 

בבריטניה, בגרמניה, בדנמרק, בדרום 
אפריקה, במקסיקו, בפולין וברוסיה, 

שם הוא נהנה משיתוף פעולה קבוע עם 
הפילהרמונית של מוסקווה.

סולנים רבים ניגנו בניצוחו, ובהם הכנר 
 הבריטי דניאל הֹופ, הכנריות ההולנדיות 
ינין ַיְנֶסן וסימון ַלְמְסָמה, הכנר האוסטרי 
נימין ְשִמיד, הכנר הטייוואני־אוסטרלי  ּבֶ

ְסִקי,  ֵריי ֶצ'ן, הכנר הרוסי ניקיטה ּבֹוריסֹוְגֶלּבְ
הצ'לנית ההולנדית קירין פירֶסן והפסנתרן 

ָראוִּטיָגם. ההולנדי רונלד ּבְ

 הקלטות של תזמורות בניצוחו של 
 קונרד ואן אלפן יצאו בחברות 

"בריליאנט רקורדס", "ַטֶלנט רקורדס", 
ל ועוד, והן כוללות   "ֶטַלְרק", ִסיּבֶ

 יצירות משל אלגר, בטהובן, גריג,
  דבוז'אק, ויואלדי, וילה לובוס, 

רודריגו ושוסטקוביץ'.



ינואר 2010 שיבח אתר טיים־אאוט הניו ב
יורקי את מגלי לז'ה לאחר הופעתה 

בתפוח הגדול: "בעלת קולורטורה מַשחררת, 
מרקיעה בקלות אל צלילי הדֹו הגבוהים", 
ותוך רמיזה למשמעות המילולית של שם 

משפחתה הצרפתי )Léger=קל(, סיכם 
"קלה כנוצה". 

מגלי לז'ה, ילידת מושבת האיים הצרפתית 
גוּאֶדלוּּפ שבים הקריבי, החלה את דרכה 
בשירה קלאסית כתלמידתה של הסופרן־

יֶיר, ילידת האי  קולורטורה כריסטיאן ֶאָדה־ּפִ
הקריבי השכן, מרטיניק. משהגיעה מגלי 

אל המטרופולין, התקבלה ללימודים בבית 
הספר הלאומי הגבוה למוסיקה של פריס, 

ה-CNSM, ובשנת 1999 השלימה שם תואר, 
בהצטיינות יתרה. 

מיד אחרי תום לימודיה הזמינה אותה 
אופרת ַנְנט לגלם את "פילין השחקנית" 

באופרה הקומית מיניֹון של אמברואז תומא, 
ומאז החלו ההזמנות לזרום. 

 ב-2000 השתתפה בהפקה האירופית 
של האופרה על עכברים ואנשים מאת 

המלחין האמריקני בן זמננו ַקרלייל פלויד; 
ְרֵתִניס בהלנה היפה  במקביל הייתה ּפַ

של אופנבך בתיאטרון הָשֶטֶלה הפריסאי 
ואורידיקה באורפאוס בשאול של אופנבך 

באופרת ליון. ב"אופרה הלאומית של 
חבל הריין" בשטרסבורג שרה בִאיל ִטיטֹו 

מאת מלחין הבארוק האיטלקי אנטוניו 
ֶצ'סטי, בפסטיבל ֶאקס אן פרובנס גילמה 
רינה בנישואי פיגרו של מוצרט  רּבַ את ּבַ

ובאופרת ליון - את נֹורינה בדון פסקוַּאֶלה 
של דוניצטי. 

עוד יצירות אופראיות שבפי מגלי לז'ה: 
האינדיאנים האצילים מאת ראמו, 

אידֹוֵמֵנאֹו והחטיפה מן ההרמון מאת 
מוצרט, שיקוי האהבה של דוניצטי, כרמן 

ודולי הפנינים של ביזה, המלך בניגוד 
לרצונו והכוכב מאת שבריֶיה, ורתר ותאיס 

מאת מסֶנה, האלמנה העליזה מאת 
ֵלהאר, פורגי ובס מאת גרשווין והאופרה 

הדודקפונית סולם יעקב מאת שנברג. 

בעשור וחצי של פעילותה האופראית 
נבנה והלך המוניטין של מגלי לז'ה כסופרן 
לירי. בנוסף לבתי האופרה שמנינו, הופיעה 
ב"אופרה קומיק" של פריס, בבתי האופרה 

של ֶמץ ושל רוֶּאן, בפסטיבל הבינלאומי 
 )de Beaune( לאופרת בארוק ֶדה ּבֹון

בצרפת, בגראן תיאְטר של לוקסמבורג 
וב"ֵתַאְטרֹו קֹומוָּנֶלה" של בולוניה. כמו כן 
הופיעה ב"סיֶטה דה לה מוזיק" של פריס 

ובלינקולן סנטר של ניו יורק. 

היא שרה תחת שרביטיהם של מנצחים 
רבים, כגון: וויליאם כריסטי, מרק 

מינקובסקי, אליהו ענבל, מישל פַלסון 
 וֶאֶולינֹו ּפידֹו. עם תזמורת הבארוק 
"Le Concert d’Astrée", מייסודה 

 ובהנהגתה של המנצחת הצרפתייה 
עמנואל חיים, סיירה ברחבי אירופה 

בקונצרטים מיצירות הנדל. 

מגלי מרבה להופיע עם הפסנתרנים ֶרמי 
ַקרדינל, ַמרֶסלה רֹוֶג'רי ומיכאל ֵלויָנס 

 ברפרטואר המתפרׂש משופן, דרך פורה 
ועד לפיאצולה.

זו הופעתה הראשונה עם הקאמרטה 
הישראלית ירושלים.

ַמַגלי ֶלֶז'ה / סופרן 

צילום: כריסטיאן ג'נגווירט



כשברהמס והיידן נפגשים 
אבנר בירון מנצח

צ'ארלי סיֵאם כינור )בריטניה(
צבי פלסר צ'לו )ישראל(

מוקי זוהר אבוב )ישראל(
מאוריציו פאז בסון )ישראל(

היידן סימפוניה קונצרטית לכינור, לצ'לו, לאבוב ולבסון 
ברהמס וריאציות על נושא של היידן )סן אנתוני( 

עידו שירום שיר פרידה )בכורה עולמית(
ברהמס קונצ'רטו לכינור ולצ'לו 

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
מוצ"ש, 6.6.15 בשעה 21:00 

כרמיאל: היכל התרבות
יום ב', 8.6.15 בשעה 20:30 

ירושלים: תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון
יום ג', 9.6.15 בשעה 20:00 

רחובות: אולם ויקס במכון ויצמן
יום ד', 10.6.15 בשעה 20:00

זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות
יום ה', 11.6.15 בשעה 20:00

משיח 
אבנר בירון מנצח

הדס פארן־אסיה סופרן )ישראל(
דוד פלדמן קונטרה טנור )ישראל(

ג'פרי פרנסיס טנור )ישראל(
פיטר הארווי בס )בריטניה(

 האנסמבל הקולי הישראלי 
בניהולו המוסיקלי של יובל בן עוזר

הנדל האורטוריה "משיח" 

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 26.6.15 בשעה 13:00 

מוצ"ש, 27.6.15 בשעה 21:00 
יום א', 28.6.15 בשעה 20:00 

ירושלים: תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון 
יום ד', 1.7.15 בשעה 20:00 

זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות
יום ה', 2.7.15 בשעה 20:00

הקונצרטים הבאים



לא פלג היה צריך להיות שמו, אלא "
ים, כי בלתי נדלה היה עושר צירופיו 

הצליליים וההרמוניות שלו." כך התבטא 
בטהובן על יוהאן סבסטיאן באך, שפירוש 

שם משפחתו בגרמנית הוא "פלג".

לבני דורנו אמירתו המהללת של בטהובן 
מובנת, אך לא לבני דורו. אז, בצומת שבין 

התקופה הקלאסית לרומנטית, נחשב יוהאן 
סבסטיאן באך למלחין שהמוסיקה שלו כבר 

מיושנת. אפילו בנו, המלחין קרל פיליפ 
עמנואל, כינה אותו בחיבה מהולה בשמץ 

התנשאות "הפאה הישנה"*. 

מ-20 התינוקות שנולדו לבאך ולשתי נשיו 
מריה־ברברה ואנה־מגדלנה נותרו בחיים 

תשעה. ארבעה מהם היו למלחינים ידועי 
שם: וילהלם פריֶדמן )יליד 1710( היה לנגן 
עוגב בערים דרזדן והאֶלה, ויש הרואים בו 

המלחין הרומנטי הגרמני הראשון; קרל 
פיליפ עמנואל )יליד 1714( היה למוסיקאי 

החצר של פרידריך הגדול מלך פרוסיה 
ואחר כך ירש את ִמשׂרת טלמן כמנהל 
המוסיקה של המבורג; יוהאן כריסטוף 

פרידריך )יליד 1732( שימש קונצרטמייסטר 
יֶקּבוּרג, ויוהאן כריסטיאן  בחצר הרוזן של ּבִ

)יליד 1735(, כיהן כנגן העוגב הראשי של 
קתדרלת מילאנו, ולימים, בהיותו מלחין 

אופרות בלונדון, זכה כנראה בקרב בני דורו 
לתהילה לא פחותה משל מוצרט.

 לפי אילן יוחסין ששירטט י. ס. באך 
עצמו לרגל יום הולדתו ה-50, היה ראשון 

הבאכים המוסיקליים ויטוּס באך, טוחן 
ואופה, שלהט נגינת לאוטה ליווה את חייו. 

צאצאיו הקימו משפחות בנסיכויות הקטנות 

של מרכז גרמניה שאוחדו לימים לידי 
מדינת תורינגיה. 

לא כל הבאכים היו מוסיקאים: רבים טחנו 
קמח ואפו לחם כוויטוּס באך הקדמון, 

 אחרים היו אורגים וכורמים, מורים 
וכמרים, נגרים ולבלרים. אך גם אם "רק" 
53 מבני השבט הפכו למלחינים וקנטוֵרי 
כנסיות, למנהלי מקהלות ולזמרים, לנגני 

 עוגב וכל שאר כלי הנגינה ובוניהם, 
התופעה ראויה לציון. 

העובדה שבעידן הפוסט־בארוקי נטה 
פרסום בניו להאפיל על פרסומו, לא 

הצדיקה את התנשאותם. עובדה היא 
שבמשאל הפופולריות של הדורות 
עלה ערכו המשוקלל על ערכם. גם 

העובדה שבניגוד להם, רואי עולם, נשאר 
ספון בפרובינציה שלו, אינה הופכתו 

לפרובינציאלי. גם בלי לנסוע היה מקושר: 
ֶרן בפריס, כתב  הוא התכתב עם קוּפְ

פוגות לנושאים של אלבינוני, העתיק 
למען עצמו ולצורכי עבודה קונצ'רטי של 

ויואלדי והפליא לעשות במסורת הסונטה 
האיטלקית והאוברטורה/סוויטה הצרפתית. 

עם זה הקדיש את עיקר עמלו למוסיקה 
הליטורגית, מטה לחמו: קנטטות ומיסות, 

אורטוריות ופאסיונים, מוטטים ויצירות 
לעוגב, ולחקר רזי ההלחנה וההירמון, 
ציפור נפשו. ציפור נפשו ינקה מגילויי 

המדע של קופרניקוס וקפלר, גלילאו וניוטון 
והפיתוחים הפילוסופיים שהולידו. 

משנשאל קלאוס־רידיגר מאי, מחברו 
של ספר על שושלת באך, מה הטביע 
את חותמו יותר מכל על בני השושלת 

והפכם למוסיקאים, השיב "הלותראניות". 
הרפורמטורים לוֵּתר וֶמַלְנכטֹון החשיבו 
ביותר שירה ומוסיקה והתעקשו כי בכל 

קהילה לותראנית יקומו מקהלה ותזמורת. 
כך נוצרה הדרישה העצומה למוסיקאים. 

ולדרישת הרפורמטורים הצטרף גם הצורך 
של צאן מרעיתם במוסיקה. "מלחמת 30 

השנה, המהומות החברתיות, המגפות ומות 
הילדים בינקותם - כל אלה הצריכו נחמה, 

ואותה מצאו האנשים במוסיקה" אומר מאי. 

נותרה השאלה, כיצד היה יוהאן סבסטיאן 
למלחין המוערך ביותר מקרב שותפיו 

לאילן היוחסין? וגם לכך ניתן אולי למצוא 
תשובת־מה בספרו של מאי: "באך היה 

איש משכיל ביותר", אומר מאי, "ובספר 
השוויתי אותו רבות עם לייבניץ, שראה את 
העולם כהרמוניית חוקים אלוהית מאורגנת 

ומאוזנת; כך ראה זאת גם באך, ועיסוקו 
במוסיקה הוליכֹו אל העמדה שהמוסיקה, 

בחוקיה הקפדניים, בתחכומה וביופיה, היא 
השפה המוליכה אותנו אל האל". 

 השקפה פילוסופית זו וכן הצורך לחנך 
את בניו ואת תלמידיו, הולידו את 

האינוונציות והקונצ'רטי הברנדנבורגיים, 
הפרלודים והפוגות של "המקלדת המושווית 

היטב", את וריאציות גולדברג, את פרקי 
"המינחה המוסיקלית" ואת פרקי "אמנות 

הפוגה". אלה נועדו לשקף את נשגבות האל 
והעולם, ובזכותם הוכתר יוהאן סבסטיאן 
כעמוד התווך של השבט הבאכי, אם לא 

בדורו אזי לדורות.

.Die alte Perücke*

הנחל, מקורותיו, יובליו ומורשתו



מוסיקאים במשפחת באך - עץ יוחסין חלקי

ַפיט/ויטוּס )Vitus/Veit( באך
)כנראה 1619-1555(
טוחן ואופה בֶוכָמר  )Lips/Phillipus( ס ליּפְ

)1620-1522(
בֶוכָמר

ֶונְדל
)1682-1619(

ריְנֶגן בוֹולְפְסּבֵ

)Jakob( יעקב
)1718-1655(

קנטור ברוָּלה

יוהאן כריסטוף
 )1693-1645(

מוסיקאי העיר 
ַארְנְשַטדט 

ניקולאוס אפרים
)1760-1690(

מוסיקאי חצר 
בַמיינינֶגן,

נגן עוגב בַגנֶדְרְסַהיים

יוהאן לודוויג
)1731-1677(

נגן עוגב ומנהל 
תזמורת החצר

בַמיינינֶגן

יוהאן כריסטיאן 
)1782-1735(

 "הבאך של מילנו"
"הבאך של לונדון"

יוהאן ברנהרד )הצעיר(
)1743-1700(

נגן עוגב באֹוְרדרוּף

אנה מגדלנה וילֶקן
)1760-1701(

יוהאן כריסטוף
)1721-1671(

נגן עוגב באֹורדרוּף

יוהאן יעקב
)1722-1682(

מוסיקאי חצר 
בשטוקהולם 

גאורג מיכאל
)1777-1701(

מוסיקאי בָהאֶלה



ַפיט/ויטוּס )Vitus/Veit( באך
)כנראה 1619-1555(
טוחן ואופה בֶוכָמר 

יוהאן כריסטוף
 )1703-1642(

נגן עוגב בַאְרְנשַטדט 
ובַאייזָנאך

יוהאן מיכאל
)1694-1648(

נגן עוגב ופקיד עירוני 
בֵגְהֶרן

גאורג כריסטוף
)1697-1642(

קנטור בְשוַויינפוּרט

יוהאן אמברוזיוּס
)1695-1645(

מוסיקאי העיר 
ַאייזָנאך

יוהאן ֶאגידיוּס
)1716-1645(

נגן עוגב ומוסיקאי 
העיר ֶארפוּרט

יוהאן ברנהרד )המבוגר(
)1749-1676(

נגן עוגב ומוסיקאי חצר 
בַאייזנאך

יוהאן ניקולאוס
 )1753-1669(

 נגן עוגב ובונה כלים 
בעיר ֵיָנה

וילהלם פריֶדמן
)1784-1710(

"הבאך של הָאֶלה"

קרל פיליפ עמנואל
)1788-1714(
 "הבאך של 

ברלין/המבורג"

יוהאן גוטפריד ברנהרד
)1739-1715(

נגן עוגב במילַהאוֶּזן 
ובַזנֶגְרַהאוֶּזן

יוהאן כריסטוף פרידריך
)1795-1732(

"הבאך של ביֶקּבוּרג" 

וילהלם פרידריך ארנסט
)1845-1759(

מנהל מוסיקלי בברלין

מריה ברברה
)1720-1684(

יוהאן סבסטיאן
)1750-1685(

יוהאֵנס )ַהנס(
)1626-1580(

 מוסיקאי ואורג 
שטיחים בֶוכָמר

יוהאֵנס 
)1673-1604(

נגן עוגב בֵאְרפוּרט

היינריך
)1692-1615(

נגן עוגב בַאְרְנשַטדט

כריסטוף
)1661-1613(

מוסיקאי עיר/חצר 
בֵארפוּרט ובַאְרְנשַטדט



נא ראו, בנעם, הס / עלם חמד אך אכזב

והאן כריסטיאן, צעיר בניו של יוהאן י
סבסטיאן, מלחין פרה־קלאסי, מכונה 
 הבאך "המילאנזי" או "האנגלי/לונדוני". 

הוא הבן היחידי שהותיר לנו אופרות. 

כריסטיאן היה בן 15 במות אביו, וכדי שלא 
ייפגם חינוכו המוסיקלי הועבר לברלין, לבית 

אחיו למחצה קרל פיליפ עמנואל, הבוגר 
ממנו ב-21 שנה. פיליפ טיפח את העלם 
והפכו לקלידן מעולה. שנים רבות עשה 

באיטליה, שם זכה להתמנות ב-1760 לנגן 
העוגב של קתדרלת מילנו, דבר שהתאפשר 

לו רק אחרי שהיה לקתולי. באיטליה 
שיכלל את יכולותיו לחבר אופרות, ומשזכו 

להצלחה בטורינו ובנאפולי הגיע שמעו 
ללונדון, ובה השתקע ב-1762. בלונדון יצר 
כריסטיאן סימפוניות וקונצ'רטי, מוסיקה 

קאמרית וליטורגית, קנטטות, שירים 
ואופרות. ב-20 שנותיו שם עמדו לו כוחו 

כאמרגן וכוירטואוז פסנתר )כלי חדש 
בימים ההם( וחיבת המלכה סופי שארלוט, 

הרעייה הגרמנייה של ג'ורג' השלישי. 

לציון מיוחד בתולדות המוסיקה זכתה 
פגישת יוהאן כריסטיאן באך עם מוצרט בן 
השמונה ב-1764. עקב הפגישה המוצלחת 

)והמשעשעת( המליץ לאופולד מוצרט 
לבנו לחקות את סגנון באך האנגלי, וזה 

לא הכזיב: לא רק בסימפוניות מוצרט 
הראשונות, הלונדוניות, השפעת באך הצעיר 

ניכרת, אלא גם ביצירותיו הבשלות. ייתכן 
גם שכריסטיאן הוא שהצית בלב מוצרט את 

החיבה לרעיונות "הבונים החופשיים".

 יוהאן כריסטיאן באך )1782-1735( / 
כ-10 דקות  שני שירים אנגליים 

 אוברטורה / ארָיה / רונדו / 
ֵיה ֶסּפְ לוּר )ג'יג אטי( / פנטזיה / ּפַ

שייה מסוימת היא מנת חלקו של נ
יוהאן ברנהרד באך. רק מילוני מוסיקה 

מקיפים - כגון הגרֹוב - מייחדים לו ערך, 
שכן רוב יצירותיו אבדו. שרדו מעט יצירות 

לעוגב, שתי פוגות, שני שאקונים וארבע 
סוויטות. אלה נקראו בזמנן גם "אוברטורות" 

)פתיחות( אף כי לא פתחו דבר. ארבע 
הסוויטות, בסול מינור, בסול מז'ור, במי 
מינור וברה מז'ור ממוספרות מ-1 עד 4. 

יש עדויות כי גם יוהאן סבסטיאן, בשמשו 
קנטור כנסיית תומאס בלייפציג, השמיע 
את האוברטורות או קצתן עם ה"קֹולגיום 

מוּזיקום", תזמורתו הלא כנסייתית, ב"קפה 
צימרמן" של לייפציג. היום נשמע את 

הראשונה מבין הארבע.

ברנהרד, בן דוד מדרגה שנייה של יוהאן 
סבסטיאן ואף של מריה ברברה, אשתו 
הראשונה, קיבל את תלמודו המוסיקלי 
מאביו, יוהאן ֶאגידוּס, נגן עוגב כנסייתי, 

מוסיקאי העיר ובעל מכולת. בד בבד שר 
במקהלת בית ספרו בוויימאר, שם חבש את 

ספסל הלימודים לצד סבסטיאן. עם תום 
לימודיו היה לנגן עוגב בכנסיית הסוחרים 

של ֵארפורט ואחר כך בכנסיית קתרינה 
 הקדושה של ַמגדבורג. בשנת 1703 הותר 

 לו להיכנס לנעליו הגדולות של דודו 
יוהאן כריסטוף באך כעוגבר כנסיית גאורג 

הקדוש באייזנאך. 

במקביל לעבודתו בכנסייה, התמנה ברנהרד 
להיות נגן הצ'מבלו בתזמורת החצר של 

הרוזן יוהאן וילהלם של אייזנאך, אשר 
הקפלמייסטר שלה היה לא אחר מאשר 
גאורג פרידריך טלמן. וכשעזב טלמן את 
משרתו לטובת משרה בפרנקפורט, ירש 

ברנהרד את מקומו הנחשק. טלמן, שהיה 
אוהד גדול של מלחיני אופרה צרפתים, 

כגון לוִּלי וַקְמְפָרה, השפיע מאוד על סגנון 
המוסיקה של יורשו, וטביעת ידו ניכרת 

ב"אוברטורות" הצרפתיות של יוהאן 
ברנהרד באך. 

הצרפתיות מזדהרת בשמות פרקי הסוויטה: 
 אחרי אוברטורה חגיגית, שבה נגינת 

סירוגין של הכנר המוביל והאנסמבל מציגה 
לא מעט סינקופות, בא פרק איטי, אריה 

)air( רבת המצאות מלודיות וסלסולי 
טרמולו; רונדו עליז ומהיר מפנה את מקומו 
ללוּר )loure(*, מעין ג'יג משולש־משקל אך 
אטי; בפנטזיה שבאה אחר כך ניתן למצוא 

ֵיה  ֶסּפְ אלמנטים פוַּגליים, והפרק המסיים, ּפַ
)passepied = "החלפת רגל" בצרפתית( 

עשוי בהחלט לעורר את מי שהתאפקו עד 
כה מלצאת במחול - לעשות זאת עתה. 

 *השם נגזר משמה של ֶחמת חלילים 
מחבל נורמנדי

 יוהאן ברנהרד באך )1749-1676(
כ-24 דקות סוויטה מס' 1 לכלי קשת בסול מינור 



 יוהאן כריסטיאן באך )1782-1735( / 
כ-10 דקות  נא ראו, בנעם, הסשני שירים אנגליים 

**W. H37 שיר ווקסהול
המחבר לא ידוע

נָֹעם, ַהס, ָנא ְראוּ, ּבְ
ח ִמְפָרשׂ!  רוַּח ְיַנּפַ

ב ּגֵאוּת, ַקל, ָחָלק, ַעל ּגַ
ים ָנׁשוּט! ּלִ י ּגַ ּבֵ ַעל ּגַ

ַמח: ִהּנֵה מוֵּלנוּ  ִנׁשְ
ִמְתַגּלֶה החֹוף,

לֹא ַסַער ַיְפִחיֵדנוּ,
ְולֹא ִאיּוּם ָקרֹוב!

עלם* חמד אך אכזב
 W. H31 שיר ווקסהול

המחבר לא ידוע

ֶעֶלם ֶחֶמד ַאְך ַאְכָזב,
י!  ִלּבִ ה עֹוד ּבְ ְזּכֶ לֹא ּתִ

ְוא, ָ ְך, ַלּשׁ י ּכַ יט ּבִ ּבִ ַאל ּתַ
י! בֹוֵגד ַנַהְגּתָ ּבִ ּכְ

ֶֶּרת ִעו י ּכְ ֶהֱאַמְנּתִ
ִלְנָדֶריָך, ַאְנחֹוֶתיָך;

ַאְך ָעַגְבּתָ ַעל ַאֶחֶרת, 
ְרֶאה, ִהְסִמיקוּ ְלַחֶייָך!

ֵלב אֹוֶהֶבת ה ּבְ ְזּכֶ לֹא ּתִ
ֵאב; ֵהַסְבּתְ ָלּה ּכְ ׁשֶ

ֶות( ֶעְלּבֹוִני )ְילוּד ַהּמָ
ַאְכֵזב.  ִיְתַאְכֵזר ַלְמּ

*המונח swain בשירי עם האנגליים 
 מציין מחזר כפרי ו/או רועה.
**את מספרי האופוסים קבע 

Ernest Warburton המוסיקולוג

See the Kind, Indulgent Gales
Vauxhall Song W. H37 
Author unknown

See the kind, indulgent gales, 
Swelling fill the spreading sails!
Smoothly gliding with the tide
O'er bounding waves we ride!

Gay hope our minds to cheer
Presents the welcome shore,
No tempests now we fear,
No dangers threaten more!

Lovely yet Ungrateful Swain 
Vauxhall Song W. H31
Author unknown

Lovely yet ungrateful swain, 
Strive not to regain my heart! 
Ev'ry tender look is vain, 
Since you play'd a traitors part! 

All your oaths and all your sighs, 
Once I foolishly believed; 
But Pastora's joyful eyes 
And your blushes undeceived. 

Strive not to regain a heart, 
True in love and firm in pain; 
Which )though death should teach the art( 
Can, when slighted, slight again.

את סגנונו של יוהאן כריסטיאן באך נוטים 
לכנות "גלנטי". הוא פשוט מן הסגנון 
הבארוקי, בכך שמופחת בו השימוש 

בקונטרפונקט ובפוליפוניה, הוא מלודי 
מאוד ויש בו העדפה להצגה מובדלת של 

שירת הסולן והליווי. בזה מבחינים גם בשני 
השירים שנציג היום. 

השירים נכתבו בשנות הששים של המאה 
השמונה העשרה בעבור הסופרן פרדריקה 

וַייּכֶסל, תלמידתו של יוהאן כריסטיאן, 
 ונועדו להשמעה בפארק וֹוקסהול שעל 

גדת התמזה, אתר קונצרטים אהוב ביותר 
על הלונדונים של אותם זמנים. 

בשיר הראשון האנסמבל מקדים אקדמה 
אופטימית אך לא נטולת מתח. קבוצת 

משייטים מסיימת את הפלגתה והיא 
עולצת, כי החוף נראה באופק וחרדת 

הסכנות נגוזה. מעניין לראות אלו דימויים 
 בחר באך לעטר בֶמליסמות מסתלסלות 

 מפי הזמרת: הרוח כמובן עולה ויורדת 
וכן עולים ויורדים משברי הים. גם ניפוח 
המפרש זוכה לטיפוח, אך על כולם עולה 
הרכיבה על גב ים: למילה ride מיוחדים 

עשרות תווים, עולים ויורדים כגלים.

השיר השני, במשקל משולש, שקט יותר 
ואופטימי פחות: הבחור האהוב איננו 
יציב. אתמול הבטיח, היום כיחש. וגם 

כאן המליסמות מדגישות את התחושות 
שהמלחין מבקש לעורר: העמדת הפנים 

הבוגדנית של האהוב מובלטת באמצעותן, 
והדגשת המילה again מרמזת שיחס 

עברית: בני הנדלמשפיל עלול להיות לחרב פיפיות.



אלגרו / אנדנטה אמורוזו / אלגרו אסאי

והאן כריסטוף פרידריך באך מכונה י
יֶקּבוּרגאי" על שם חצר  "הבאך הּבִ

ביֶקבורג )Bückeburg( שבה עבד לאורך 
45 שנים. איתרע מזלו ורבות מיצירותיו 

אבדו. עד לסוף מלחמת העולם הראשונה 
היו הפרטיטורות שלו צרורות במכון לחקר 
המוסיקה בביקבורג, אך עם עלות הנאצים 

לשלטון הועברו לברלין, ובסוף מלחמת 
 העולם השנייה נטלו אותן הסובייטים 

כשלל ועקבותיהן אבדו.

ההיסטוריוגרפיה נוטה לפרידריך חסד 
פחוּת מאשר לשלושת אחיו. חוקר מוסיקה 

בן המאה ה-18, קֶרמר שמו, אומר כך על בניו 
 המלחינים של יוהאן סבסטיאן: "שלושה 

הם - כריסטיאן, קרל־פיליפ־עמנואל 
וִּוילהלם־פריֶדמן. את הרביעי, של ביֶקבורג, 

 אינני מונה, כי איננו באך של ממש". 
כנגן הצליח כריסטוף פרידריך. וילהלם 

פריֶדמן, בכור הבנים, אמר עליו שהוא "הנגן 
המעולה ביותר ]מבין ארבעתנו[, היודע 
להציג את יצירות המקלדת של אבינו 

בצורה השלמה ביותר". 

 יוהאן כריסטוף פרידריך, יליד לייפציג, 
הוא בנם של יוהאן סבסטיאן ואשתו 
 השנייה, הסופרן אנה מגדלנה וילֶקן. 

כמו כל אחיו זכה להתחנך בידי אביו, הן 
בתומאס־שוֶּלה והן בבית. אחרי לימודי 
משפטים באוניברסיטת לייפציג הגיש 

 מועמדות למשרת נגן בחצר וילהלם, 
ה, בביקבורג והתקבל.  רוזן ָשאוּמבורג־ליּפֶ

השנה הייתה 1750 והעלם - בן 18. תשע 

 יוהאן כריסטוף פרידריך באך )1795-1732(  
סינפוניה לכלי קשת ברה מינור  כ-8 דקות

פתיחה / אריה מס' 1 / מינוֵּאט / גבֹוט / 
אריה מס' 2 / ּבוֶּרה

ודוויג באך נולד בעיירה המרכז־גרמנית ל
רוָּלה )Ruhla(, לא הרחק מאייזנאך. 

את משייתו מתהום הנשייה הוא חב 
 לסבסטיאן, קרובו הרחוק, שכן 18 מתוך 
24 הקנטטות של יוהאן לודוויג שבידינו 
שרדו בזכות העובדה שיוהאן סבסטיאן 

העתיקן, להשמיען בכנסיית לייפציג. אחת 
מהן, רי"ב 15, "הלא לא תותיר את נשמתי 

בשאול", נחשבה זמן רב כיצירת סבסטיאן, 
ועתה מעריכים כי לודוויג הלחינּה.

 )Jakob( יוהאן לודוויג הוא בנו של יעקב
באך, נגן עוגב וקנטור ברוָּלה. בשנת 1699 

התיישב הבן בעיר ַמיינינגן, בירתה של 
דוכסות ַזקֶסן־ַמיינינגן, שם עבד בתחילה 
 כנגן אבוב וכמשרת בכיר בחצר הדוכס. 
אחר כך פילס את דרכו מעלה למשֹרת 
"קאֶפל־אינספקטור", הממונה על כלי 

הנגינה ועל הלחנת היצירות החילוניות, 
ובסופו של דבר נתמנה לקאפלמייסטר, 
מנהל תזמורת החצר הדוכסית. עבודתו 

בחצר ַמיינינגן הקנתה לו את הכינוי "באך 
המיינינֶגנאי". גם שני אחיו היו מוסיקאים 
פעילים ושני בניו, סמואל אנטון וגוטליב 

פרידריך, היו נגני עוגב וציירי פסטל. בנוסף 
ל-24 הקנטטות של לודוויג שהגיעו אלינו, 

שרדו גם שתי מיסות, קונצ'רטו לשני 
כינורות ולכלי קשת והיצירה שלפנינו. 

סגנונה הבארוקי אינו צריך להפתיע: הלא 
לודוויג וסבסטיאן בני אותו הדור. הפתיחה, 
מארש חגיגי ומדוד, הופכת פתאום לזרזיף 

פוַּגלי, אחר כך היא מאיטה, וחוזר חלילה. 
הארָיה - טוב שאין איש נדרש לַזמרּה. 

היא משורשרת, עד כי אין איפה "לנשום". 
טרילים בארוקיים מקשטים אותה, 

ובפרטיטורה יש מקומות שבהם סימן 
המלחין )כזכור גם אבובן(, שניתן להוסיף 

גיבוי של אבובים לנגינת הכינורות. 

המינואט משולש־משקל עליז וקליל, 
והגבוט )2/2( מסוגנן ואלגנטי. חזרתיות 

מסחררת של מנגינות קצרצרות מאפיינת 
את שני פרקי המחול האלה. ארָיה ב' 
שובבה מארָיה א', והיא מקרבת אותנו 
בנועם אל הפרק המסיים - ּבוֶּרה חביב 
 ונמרץ. "ברק הבארוק" קראו לזה פעם 

בקול המוסיקה.

 יוהאן לודוויג באך )1731-1677( / 
כ-15 דקות סוויטה לכלי קשת בסול מז'ור 



שנים אחר כך נתמנה לקונצרטמייסטר, 
ובביקבורג עבד ויצר עד מותו. 

מוסיקאים איטלקים שעבדו עמו בחצר 
הפגישוהו עם אמנות האופרה האיטלקית 

והקנטטה, ואילו צורכי החצר האחרים 
ניתבו אותו להלחנת יצירות למקלדת, 

מוסיקה קאמרית, אורטוריות, שירים ו-20 
סימפוניות, שמהן רק שמונה שרדו. כָאִביו 

נשא גם הוא זמרת לאישה, ולזוג נולדו 
תשעה ילדים, אשר הבכור שבהם, וילהלם 

פרידריך ארנסט, היה לימים למנהל 
תזמורת החצר של מלך פרוסיה.

הסימפוניה ברה מינור הולחנה בעשור השני 
לעבודתו של כריסטוף פרידריך בביקבורג 

והתווית "טרום־קלאסית" יאה לה יותר 
מ"בארוקית": היא עשויה מלודיֹות מלוּות 

בהומופוניה. פוליפוניה וקטעים פוַּגליים אין 
בה. מתכונת שלושת פרקיה מהיר־איטי־

מהיר, והפרקים הראשונים כרוכים זה בזה. 

ילהלם פריֶדמן, "הבאך של האֶלה", היה ו
הצאצא השני והבן הראשון* של יוהאן 

סבסטיאן ושל אשתו הראשונה מריה 
ברברה. הוא נולד בויימאר, ואביו השקיע 

בבכורו תשומת לב רבה ומאמץ ניכר. 
"הספרון ל]הוראת הנגינה ב[מקלדת בעבור 
 וילהלם פרידמן באך" הוא דוגמה אחת לכך. 

גם הכרך הראשון של "הפסנתר המושווה 
היטב" נועד לקידומו. 

עם מעבר המשפחה לֶקֶתן ב-1717 התחנך 
פריֶדמן בבית ספר לטיני, ואת משרת 
 הקנטור בלייפציג קיבל עליו באך בין 

 היתר בזכות העובדה שבית הספר 
המסונף לכנסיית תומאס יהיה טוב לבכורו. 
ב-1726 נשלח פריֶדמן לעיר ֶמְרֶזבורג ללמוד 

נגינת כינור אצל יוהאן גָראון, מלחין ידוע. 

בגיל 19 נרשם פריֶדמן ללימודי משפטים 
 באוניברסיטת לייפציג ואת המשך 

לימודיו )כולל מתמטיקה, ציפור נפשו( 
 עשה באוניברסיטת האלה, עיר שאליה 

ישוב בהמשך.

אחרי תום לימודיו האוניברסיטאיים היה 
לנגן עוגב נחשב בכנסיית סופיה הקדושה 

בדרזדן, ובשנים 1764-1746 היה נגן עוגב 
בעיר האֶלה. בהאלה נשא אישה ונולדו לו 

ילדים. פרידמן חיבר יצירות רבות למקלדת, 
סימפוניות וקונצ'רטי, קנטטות ומוסיקה 

ליטורגית וקאמרית.

וילהלם פרידמן היה אומלל בהאלה. 
סכסוכים עם שלטונות כנסיית "גבירתנו 

מריה" הניעוהו לחפש עבודה אחרת, וביוני 

1764 עזב את הכנסייה בלא שהייתה לו 
חלופה ומצבו הכלכלי התדרדר. בשני עשורי 

חייו האחרונים נתן קונצרטים פה ושם, 
לימד, מכר מיצירות אביו או הציגן כֶשלֹו. 

ביוגרפים טענו שאישיותו הסוררת היא 
רג  שהייתה לו לרועץ, אך החוקר דויד שוֶּלנּבֶ

מעדיף לנסח: "כווירטואוז עצמאי הכבידו 
עליו כבלי המשרה".

היצירה שלפנינו קרויה בעצם סינפוניה, אך 
כיוון שהיא עשויה שני פרקים, אדג'ו ופוגה, 

זהו שמה. בפרק הראשון, הלירי, חליל ואבוב 
מובילים דיאלוג נוגה עם כלי הקשת, ובפרק 

השני הם נבלעים בתוך האנסמבל המציג 
פוגה נמרצת ורבת קולות. 

*קדמה לו קתרינה דורותיאה, ילידת 1708, גאון 
מוסיקלי וזמרת, שבשל אי־היתכנותן של משרות 

מלחינות מקצועיות בזמן ההוא, הסתכמה 
תרומתה למוסיקה בעזרה לאביה.

 יוהאן כריסטוף פרידריך באך )1795-1732(  
סינפוניה לכלי קשת ברה מינור  כ-8 דקות

 וילהלם פריֶדמן באך )1784-1710( / 
כ-9 דקות  אדג'ו ופוגה ברה מינור, פ' 65 



גדולתו של יוהאן סבסטיאן באך ל
קושרים כתרים זה שתי מאות 

ויותר, ותחנות חייו מוכרות. נייחד אפוא 
כמה מילים לקנטטה ולסוגתה: המילה 
האיטלקית Cantata, כלומר "מושרת" 

עשתה לה ֵשם בראשית המאה ה-17 

באיטליה, שם הייתה כינוי למדריגל 
דרמטי מפי זמר או זמרת מלווה בלאוטה 
או בבסו קונטינואו. בהמשך המאה ה-17 

הפכה למרובת קולות ולעיתים אף בעלת 
מבנה מורכב, ובו שילוב של בתי רצ'יטטיב 
עם אריות. ה"קנטטה ָדה קאֶמרה" הייתה 

חילונית וה"קנטטה ָדה קיֶאָזה" הייתה 
דתית. לאורך המאה ה-18 הפכה הקנטטה 

תיאטרלית יותר, עשויה ריטֹורֶנלו )בית 
חוזר( בתחילה ובסיום ובתווך אריה דו־
 נושאית. הקנטטה הזאת לוותה בדרך 

כלל בכלי קשת. 

 בגרמניה הפכה הקנטטה כלי אהוד 
 בעבודת הקודש הכנסייתית. את 

הטקסטים - מכתבי הברית הישנה או 
 החדשה או בהשראתם - שרו סולנים 

ו/או סולניות ומקהלה, ואנסמבל כלי ועוגב 
ליוו אותם. שיץ וטלמן הרבו ליצר קנטטות 

כאלה, וכמובן - יוהאן סבסטיאן באך, 
שהותיר כ-200 קנטטות, ובהן גם "קנטטת 

הקפה" החילונית, שהשמענו לא מכבר.

הניסוח הגרמני המילולי של שם קנטטה 
מס' 199 של באך הוא "לבי ׂשוחה בדם", 

שהוא תיאור די ַטאטולוגי של מה שלבבות 
עושים. נראה שמחבר המילים, המשורר־

סופר־לבריתן גאורג כריסטיאן ֵלמס 
 )Lehms(, בן זמנו של באך, ביקש להלום 

על אוזן השומע כבר בתחילת יצירתו 
במטפורה עזה שתבטא אל נכון את 

תחושות הצער העמוק, האשם והמיאוס 
העצמי של הקול השר לנוכח חטאיו.

הקול השר כאן הוא זמרת סופרן, ומלווים 
אותה אבוב, כלי קשת וקונטינואו. באך 
 הלחין את הקנטטה במסגרת תפקידו 

 החדש כקונצרטמייסטר תזמורת החצר 
של דוכסות ויימאר, אליו נתמנה במרס 1714. 

 הביצוע היה ב-12 באוגוסט של אותה 
 השנה, ביום הראשון ה-11 לאחר חג 

השילוש הקדוש.

כ-25 דקות יוהאן סבסטיאן באך )1750-1685( / קנטטה רי"ב 199: "דם לבבי שותת" 
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דם לבבי שותת

1. רצ'יטטיב סופרן
כינור 1, כינור 2, ויולה, בסון, קונטינואו

ם ְלָבִבי ׁשֹוֵתת, ּדָ
נֵי־ֵחְטא,  ַעי ּבְ ׁשָ י ְפּ ּכִ

ֵעין ָהֱאלִֹהים ּבְ
הֹוְפִכים אֹוִתי ִמְפֶלֶצת.
ֵאב ּגָדֹול, ָחׁש ַמְצּפוִּני ּכְ

י ֲחָטַאי ִלי ּכִ
אֹול, ְלָין ׁשְ ּתַ

ִריצוּת רֹוֶעֶצת! הֹו, ֵליל ְפּ
ְלָך ֶאְסּבֹל, ׁשֶ ּבְ

ְלָך רוִּחי ִנְמֶחֶצת;  ׁשֶ ּבְ
ה ְוֶזַרע ָהָאָדם, ַאּתָ
ְלָוִתי, עֹוֵכר ֶאת ׁשַ

ִתי! ֻאּלָ מֹוֵנַע ּגְ
י! ֵאב ֵיׁש ּבִ ה ּכְ ּמָ ּכַ
י ַהּלֹא ִצְמאֹון ִלּבִ

ְרֶוה,  לֹא ֶנָחָמה ּתִ
ִנים ִחְוִרים יר ּפָ ַאְסּתִ

ָרִפים ָאף שְׂ י ׁשֶ ִמִמּ
ִרים. ּתְ ּנוּ ִמְסּתַ ִמּמֶ

2. אריה ורצ'יטטיב סופרן
אבוב סולו, קונטינואו
ַוי, מוָּמה ְוֵאֶלם ּדְ ִכיָּה ּדְ ּבְ

ם ֶאת ִיּסוַּרי, רוּ ַאּתֶ ַסְפּ
ִפי ְסכוָּרה. ׁשֹון ּבְ י ַהּלָ ּכִ
ָמעֹות  ְוַלְחלוִּחית ַהּדְ

ִהי ְלאֹות: ִעיד ָנא ִהיא, ּתְ ּתָ
ָרה.  ּפָ י ָצֵמא ַלּכַ ִלּבִ

Mein Herze schwimmt im Blut

1. Recitativo S
Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo 
Mein Herze schwimmt im Blut,
Weil mich der Sünden Brut
In Gottes heil'gen Augen
Zum Ungeheuer macht.
Und mein Gewissen fühlet Pein, 
Weil mir die Sünden nichts
Als Höllenhenker sein.
Verhaßte Lasternacht!
Du, du allein
Hast mich in solche Not gebracht;
Und du, du böser Adamssamen,
Raubst meiner Seele alle Ruh,
Und schließest ihr den Himmel zu!
Ach! unerhörter Schmerz!
Mein ausgedorrtes Herz
Will ferner mehr kein Trost befeuchten,
Und ich muß mich vor Dem verstecken
Vor dem die Engel selbst 
Ihr Angesicht verdecken.

2. Aria e Recitativo S
Oboe solo, Continuo 
Stumme Seufzer, stille Klagen,
Ihr mögt meine Schmerzen sagen,
Weil der Mund geschlossen ist.
Und ihr nassen Tränenquellen
Könnt ein sichres Zeugnis stellen,
Wie mein sündlich Herz gebüßt.



ִכי,  ל ּבְ ְבֵאר ׁשֶ י ּכִ ִלִבּ
ָמעֹות. ן ּדְ ְבׁשָ ֵעינַי ּכִ

 ֵאִלי! ִמי ַהחֹוֵטא 
יוַּכל מוְּלָך ַלֲעמֹד?

3. רצ'יטטיב סופרן
כינור 1, כינור 2, ויולה, בסון, קונטינואו

ִיְמָחל ָהֵאל, ָיחֹן אֹוִתי,
ה ְצָדַעי, ֵאֶפר ֲאַכּסֶ ּבְ

נַי, ַמע ַעל ּפָ ל ּדֶ ָלִגים ׁשֶ ּפְ
ה ם ַאּכֶ ֲעֵלי ָחִזי ָאׁשֵ

ְוָכְך אֹוָמר ָעֵצב, נוֶּגה:
חֹוֵטא ֲאִני, ֵאִלי, ָנא ְמַחל!
ר, ּבָ י עֹוד ֶרַגע ָקט ִנׁשְ ִלּבִ

י ְלָך ּתֹאַמר: ְוָכְך ַנְפׁשִ

4. אריה סופרן
כינור 1, כינור 2, ויולה, בסון, קונטינואו

ֲחֶוה וִּמְתָחֵרט ּתַ ִמׁשְ
מוְּתָך: ֲאִני ׁשֹוֵכב ְלמוּל ּדְ

אֹוַתי ַחּטְ ֲאִני מֹוֶדה ּבְ
ָאּנָא ֱהֵיה ַרחוּם ֵאַלי,
ָך! ֱהֵיה ַסְבָלן ֶאל ַעְבּדְ

5. רצ'יטטיב סופרן
קונטינואו

ֵאר ַהֲחָרָטה  ֵאַלי ִמּבְ
י ַעְלָתה: ל נָֹחם ּבִ ִפּלָה ׁשֶ ְתּ

Mein Herz ist itzt ein Tränenbrunn,
Die Augen heiße Quellen.
Ach Gott! wer wird  
Dich doch zufriedenstellen?

3. Recitativo S
Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo 
Doch Gott muß mir gnädig sein,
Weil ich das Haupt mit Asche,
Das Angesicht mit Tränen wasche,
Mein Herz in Reu und Leid zerschlage
Und voller Wehmut sage:
Gott sei mir Sünder gnädig!
Ach ja! sein Herze bricht,
Und meine Seele spricht:

4. Aria S
Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo 
Tief gebückt und voller Reue
Lieg ich, liebster Gott, vor Dir:
Ich bekenne meine Schuld,
Aber habe doch Geduld,
Habe doch Geduld mit mir!

5. Recitativo S
Continuo 
Auf diese Schmerzensreu
Fällt mir alsdenn dies Trostwort bei:
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6. כוראל
ויולה סולו, קונטינואו

ְדַוי  ְנָך, ּבִ ֲאִני, ּבִ
ל ֲחָטַאי,  ִליְך ּכָ ַאׁשְ
עֹוְרַקי זֹוְרִמים, ּבְ ׁשֶ
וִּבי זֹוְרִעים ֵאיִמים,
ָצֶעיָך י ּפְ ֶאל ַמֲעַמּקֵ

ְמקֹר ְיׁשוּעֹוֶתיָך.

7. רצ'יטטיב
ויולה סולו, קונטינואו

ְפָצֶעיָך  ַעְצִמי ָאִניַח ּבִ
צוּק ֵאיָתן; מוֹ ּבְ ּכְ

ן. ּתַ ְלָוה ּתֻ ם ִלי ׁשַ ּבָ
ֱאמוָּנה ֶהם ֶאׂשּגֶה ּבֶ ּבָ

ֵצא ִרּנָה: וִּמּגרֹוִני ּתֵ

8. אריה סופרן
 אבוב, כינור 1, כינור 2, ויולה, 

בסון, קונטינואו
י, ה עֹוֵלץ ִלּבִ ּמָ ּכַ

יַּס ָהֵאל! י ּפֻ ַעל ּכִ
ׁשוָּבִתי ְזכוּת ּתְ ּבִ

ִתי ֻאּלָ ְפנֵי ּגְ ּבִ
ִלּבֹו לֹא ִיּנֵָעל.

6. Choral
Viola solo, Continuo 
Ich, dein betrübtes Kind,
Werf alle meine Sünd,
So viel ihr in mir stecken
Und mich so heftig schrecken,
In deine tiefen Wunden,
Da ich stets Heil gefunden.

7. Recitativo S
Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo 

Ich lege mich in diese Wunden
Als in den rechten Felsenstein;
Die sollen meine Ruhstatt sein.
In diese will ich mich im Glauben schwingen
Und drauf vergnügt und fröhlich singen:

8. Aria S
Oboe, Violino I/II, Viola,  
Fagotto, Continuo 
Wie freudig ist mein Herz,
Da Gott versöhnet ist,
Und mir auf Reu und Leid
Nicht mehr die Seligkeit
Noch auch sein Herz verschließt.

עברית: בני הנדל
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