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והארץ הייתה תוהו ובוהו



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

מפיק: דן דויטש

מנהלת שיווק: תמר אומנסקי
מנהלת מכירות: דגן פדר

מכירות: מרים רסקין 
ספרנית: תמר רייס

הקאמרטה הישראלית ירושלים
מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון

יועץ: יוסף ברדנשוילי

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

פרופ' שלמה בידרמן
ד"ר יורם בלשר*

פרופ' אבי בן בסט*
רו"ח תלמה ברבש־קנולר

פרופ' בני גיגר*

עו"ד יאיר גרין*
אפרת וימן גרשוני*

אילן דה פריס*
רוברט דרייק

פרופ' משה הדני*

רוני זהבי
יהודה זיסאפל

רות חשין
ניסים לוי

פרופ' מנחם פיש*
אורלי פרומן

 חברי העמותה וחברי הוועד המנהל 

חברי התזמורת

 הצוות האדמיניסטרטיבי 

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

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

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

*חברי הוועד המנהל 

*נגן ראשי **משנה לנגן ראשי

כינור ראשון
מתן דגן*

נטשה שר*
כרמלה ליימן**
יוקי אישיזאקה

דניס ג'רסי
רומן יוסופוב

סופיה קירסנובה

כינור שני
הדס פבריקנט* 
אדוארד רזניק* 

אומרי צח
ארנולד קוביליאנסקי

מיכאל קונצביץ'
קרן שושני

ויולה
מיכאל פלסקוב*

דורון אלפרין
בוריס רימר

אדוארד שובייב

צ'לו
צבי אורליאנסקי*

מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**

קונטרבס
דמיטרי רוזנצוויג*

אלכסנדר אוסיפנקו 

חליל
אסתי רופא*

אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז

בסון
מאוריציו פאז* 

קריסטיונס גריגס

קרן יער
אלון ראובן*

רות ורון

טימפני
קרן פנפימון־זהבי* 

חפשו אותנו

פרופ' שמואל קבילי
רו"ח רענן קופ*

פרופ' אורי קרשון
דפנה שוורץ

ברוך שלו*
דב שפיר

 נגנים אורחים: נעמה נוימן, שירי סיוון, חליל; איליה שוורץ, עידו אזרד, קלרינט; איגור אס, בסון; 
דמיטרי לויטס, דן ורון, חצוצרה; ירון הרינג, אריק ווּל, יעקב שיינדורף, טרומבון; יפעת ולטמן, צ'לו; איריס גלוברזון־הירש, צ'מבלו

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

הנהלת חשבונות: שרית יצחקי



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

תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 28.10.16 בשעה 13:00

מוצ"ש, 29.10.16 בשעה 20:00
יום א', 30.10.16 בשעה 20:00

אשדוד / המשכן לאמנויות הבמה
יום ב', 31.10.16 בשעה 20:30

ירושלים / תיאטרון ירושלים
יום ג', 1.11.16 בשעה 20:00

רחובות / מכון ויצמן למדע, אולם ויקס 
יום ד', 2.11.16 בשעה 20:00

אבנר בירון מנצח
גן־יה בן־גור אקסלרוד סופרן )ישראל(

תומאס הֹוְבּס טנור )בריטניה(
פיטר הארווי בס )בריטניה(

בני הנדל קריין )ישראל(
המקהלה הקאמרית של ריגה "ַאֶוה סֹול" 

)לטביה(

פרנץ יוזף היידן )1809-1732( 
הבריאה 

 והארץ 
 הייתה 
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סדרה זו מוקדשת לעולם בלא שנאה, 
לזכרם של העיתונאי דניאל פרל 

ורבבות נפגעי הטרור העולמי



אבנר בירון / מנהל מוסיקלי ומנצח

עוף וחדשנות מאפיינים את המנצח מ
והחלילן אבנר בירון, המייסד, המנהל 
המוסיקלי והמנצח הקבוע של הקאמרטה 

הישראלית ירושלים. בעבודה שיטתית, 
 מאומצת ויצירתית הקנה לתזמורת 

יוקרה בארץ ובעולם, והופעותיה תחת 
שרביטו זוכות לשבחי הביקורת, לאמון 

המנויים הוותיקים ולהערכתם של 
המצטרפים החדשים. 

העונה הזאת היא עונתה ה-33 של 
הקאמרטה הישראלית ירושלים. מלבד 

 הופעותיה בארץ, הופיעה התזמורת 
גם באולמות מרכזיים בפריס, באמסטרדם, 

 בברלין, בלוצרן, בבאזל, בז'נבה, 
במדריד, בניו יורק, בוושינגטון, בלוס 
אנג'לס, בשיקגו, באלסקה, בבייג'ין, 

בשנחאי, בטביליסי, בירוואן, בסידני, 
במלבורן ובנגקוק. 

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

 השנתיים גם יצירות מסקרנות ונדירות 
מן המוסיקה העולמית שאין מרבים 

להשמיע באולמי הקונצרטים. כמו כן הוא 
מזמין בעבור התזמורת יצירות חדשות 

ממלחינים ישראלים. 

את הקריירה המוסיקלית שלו החל אבנר 
בירון כחלילן בתזמורת הפילהרמונית 

הישראלית ובתזמורת הקאמרית 
הישראלית. לפני כן למד ביולוגיה 

באוניברסיטה העברית והשתלם בניצוח 
באקדמיה למוסיקה בווינה ובמוצרטאום של 
זלצבורג. גישתו למוסיקה ולאינטרפרטציה 

מושפעת מהשכלתו הרחבה במוסיקה 
ובמדע. כחלילן 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 
רשות השידור, התזמורת הסימפונית חיפה 
והסינפונייטה באר שבע, והוא מוזמן לנצח 

על תזמורות ברחבי העולם. כמו כן כיהן 
כמנהל המוסיקלי של פסטיבלים, ביניהם 

"אבו גוש" ו"ימי מוסיקה וטבע בגליל". 

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

הקדנציות של כהונתו הצעיד את האקדמיה 
להישגים מרשימים: הוא יזם את פתיחתה 
של מחלקה למוסיקה מזרחית, הקים את 
 התזמורת הקאמרית של האקדמיה ויסד 

את הפקולטה למוסיקה רב־תחומית. 
בירון נבחר לכהן כחבר הוועדה המתמדת 
של ארגון האקדמיות הגבוהות למוסיקה 

 .)AEC( באירופה

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

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

איינשטיין ליוצרים שתרמו להתפתחות 
התרבות הישראלית לדורותיה.
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צילום: יח"צ, בנג'מין אלובגה 

ן־יה בן־גור אקסלרוד הייתה תלמידתה של פרופ' תמר רחום ג
בבית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה באוניברסיטת תל אביב, 
ובשנת 2013 השלימה תואר שני בברוקלין קולג' של ניו יורק. באותה 

שנה זכתה במקום הראשון בתחרות הבינלאומית לזמרים צעירים 
ע"ש הילדה צאדק בווינה.

ברפרטואר של גן־יה תפקידים באופרות משל מוצרט - ֶסְרִויְלָיה 
לֹוְנָדה בהחטיפה מן ההרמון )עם הקאמרטה,   ברחמיו של טיטוס, ּבְ

יָנה בכך עושות כולן  השנה בפסטיבל האופרה בעכו( וֶדְסּפִ
ובאופרות של רוסיני - ְקלֹוִריְנָדה בלה צ'נרנטולה וֶאְלִויָרה 

בהאיטלקייה באלג'יר. כמו כן גילמה את ַאְלִמיֵרָנה ברינלדו של 
הנדל, טמירי בסמירמידה של יוזף ִמיְסִליֶוֶצ'ק, ָנֶנָטה בפלסטף של 

ורדי, התפקיד הראשי בתאיס מאת מסנה, ַמְרָפה בכלת הצאר 
של רימסקי־קורסקוב, ֶתֶרז בהשדיים של תרזיאס מאת פולנק, 

ובאופרות של קורט וייל - לוסי בראון באופרה בגרוש וג'ני בעלייתה 
ונפילתה של העיר מהגוני. גן־יה הופיעה בתיאֶטר אן דר וין בווינה, 

באופרה הגרמנית בברלין, בבתי האופרה של טולוז ושל סנטיאגו 
דה צ'ילה, בפסטיבל גליינדבורן באנגליה, בפסטיבל אקס־אן־פרובנס 

בצרפת ובפסטיבל רביניה שבארצות הברית. 

גן־יה זכתה במלגות מקרן רונן, מן העמותה הישראלית לאמנויות 
הזמרה ומקרן התרבות אמריקה־ישראל. 

ומאס הובס, יליד ֶאְקֶסֶטר שבאנגליה, החל את חינוכו ת
המוסיקלי כנגן חצוצרה. בגיל 16 הצטרף למקהלת הקתדרלה 

בעירו, ולאחר מכן נטל שיעורי זמרה אצל הטנור הלירי איאן 
פרטרידג'. הוא השלים את לימודיו בשירה אמנותית בקולג' 

המלכותי למוסיקה בלונדון ובאקדמיה המלכותית למוסיקה בלונדון. 
במהלך לימודיו זכה במלגות והיה לחבר באגודה הפילהרמונית 

 המלכותית, באופרה הקלאסית הלונדונית ובאקדמיה שליד 
פסטיבל אקס־אן־פרובנס בצרפת.

היום הובס מופיע ביצירות מן המאות ה-16, ה-17 וה-18, על בימות 
 אופרה, באולמי קונצרטים ובפסטיבלי מוסיקה. הוא מרבה 

להופיע עם האנסמבל "קולגיום ווקאלה" של ֶגנט בניצוח פיליפ 
ֶהֶרֶוֶגה ועם אנסמבל "פיגמליון" בניצוח רפאל פישון.

בין תפקידיו האופראיים: טלמכוס בשובו של אוליסס של 
 מונטוורדי, אפולו באורפאו של מונטוורדי, פרנדו בכך עושות 
 כולן של מוצרט והתפקיד הראשי באלברט הרינג של בריטן. 

 בין הופעותיו הקונצרטיות: יצירות של באך - האוונגליסט 
 בשני הפסיונים, המיסה בסי מינור, המגניפיקט ואורטוריית 

 חג המולד; יצירות של הנדל - ישראל במצרים ומשיח, 
 וכן - הרקוויאם של מוצרט והמיסה בדו מז'ור של בטהובן. 

זאת הופעתו הראשונה עם הקאמרטה.

תומאס הובס / טנורגן־יה בן־גור אקסלרוד / סופרן



זמר האנגלי פיטר הארווי הוא מייסדו ומנהלו של "קונסורט ה
מגדלנה", המבצע בעיקר מוסיקה קולית מאת באך. בנוסף לזה 
השתתף בלא פחות ממאה הקלטות, הנפרשות על פני שמונה מאות 

שנות מוסיקה. עיקר התמקדותו - בכל זאת - בתקופת הבארוק. 

 בשנת 2000 השתתף הארווי ב"מסע הצליינות", סדרת הופעות 
שבהן ביצעו סולני באך האנגלים ומקהלת מונטוורדי בניצוח סר 

ג'ון אליוט גרדינר את מכלול הקנטטות של באך, במלאת 250 
שנה למותו. עם הרכב זה גילם הארווי בפרומס של לונדון את 

ישוע ביוהאנס פסיון. את התפקיד הזה מילא גם עם הקאמרטה 
הישראלית ירושלים בעונה 2013/14. 

 בהקלטות עם קונסורט גבריאלי בניצוח פול מקריש השתתף 
 פיטר הארווי במתאוס פסיון של באך, באורטוריה שלמה של 
הנדל, בתפילות הערבית של מונטוורדי ובבריאה של היידן. 

הקלטה זו זכתה בפרס גראמי לשנת 2008.

בין ההרכבים האחרים שעמם הופיע הארווי: רביעיית פרסל, 
קט,  קינגס קונסורט, אנסמבל הבארוק הלונדוני, אנסמבל רטרֹוסֶפּ

תזמורת עידן הנאורות, הסימפונית של ה-BBC, התזמורת הלאומית 
המלכותית הסקוטית והאנסמבל למוסיקה עתיקה של קיימברידג'. 

פיטר הארווי מופיע עם הקאמרטה זה שנים, כמעט בכל עונה.

 ני הנדל שידר ב"קול ישראל" במשך כשלושים שנה. היום ב
הוא מנחה כנסים וטקסים במכוני מחקר ובמוסדות תרבות 

ומשמש קריין אמנותי באירועי ספרות, תרבות ומוסיקה. בין היתר 
הופיע עם הסימפונית ירושלים רשות השידור בהמלך דוד של 

הונגר, עם הקאמרטה הישראלית ירושלים במוסיקה למחזה 
אגמונט של בטהובן, עם אנסמבל פניקס במחזה דניאל, עם 

אנסמבל מיתר בהומאז' לאלזה של יוסף טל ועם טריו עתר - 
בסיפור פשוט של עגנון. 

הוא השתתף בפסטיבל ישראל, בקול המוסיקה בגליל העליון 
ובפסטיבל השירה במטולה. בפסטיבל מאסטרו בעין הוד ביצע 

את הפואמה המוסיקלית גבירת טירת שאלוט של לורד טניסון 
בתרגומו ובהלחנתו של משה זורמן.

את דרכו האמנותית החל הנדל בשנת 1969 כשחקן וזמר באחת 
 ההפקות הראשונות של החאן הירושלמי - "כלאדם" בבימויו 

 של אריה זקס. בשנת 1970 היה לשחקן בתסכיתי ילדים ונוער 
בקול ישראל וב-1979 השתתף בדיבוב סדרת ההנפשה המיתולוגית 

"היה היה - האדם" של הטלוויזיה החינוכית.

בני הנדל מתרגם פרוזה ושירה, ובחמש השנים האחרונות הוא כותב 
את תכניות הקונצרטים של הקאמרטה.

בני הנדל / קרייןפיטר הארווי / בס־בריטון
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מקהלה הקאמרית ָאֶוה סֹול נוסדה ב-1969 בידי המנצח ה
הלטבי ִאיַמְנְטס קֹוַקְרס, מנצחם של פסטיבלים רבים ורקטור 

 האקדמיה הלטבית למוסיקה בין השנים 1990-1975. בייסוד 
המקהלה הקים קוקרס לא רק גוף מבצע מקצועי, כי אם גם מעבדה 

שסייעה בידו להגשים את חזונו המוסיקולוגי־חינוכי: מיזוג בין 
המסורת הלטבית העתיקה, שדוכאה בעת עשורי הכיבוש הסובייטי, 

לבין חדשנות מוסיקלית, כיאה לשלהי המאה העשרים.

ואכן, מקהלת "אווה סול" בהדרכת קֹוַקְרס ובניצוחו, הציגה 
 בהופעותיה את השירה המקהלתית העממית הלטבית, שלא 
הייתה מוכרת לרבים עד אז. על טיב הביצוע זכתה בפרסים 

ֶרֶצן שבהונגריה  בתחרויות בינלאומיות: בָאֶרצֹו שבאיטליה, בֶדּבְ
 ובטֹולֹוָסה שבספרד. בשנת 2000 העביר קֹוַקְרס את תפקיד 
 הניהול לבנו, אוְּלִדיס קֹוַקְרס, ומשנת 2013 המנצח הראשי 
 הוא ַאְנְדִריס ֵוְיְסָמִניס, ומנצח המשנה הוא יוְּרִג'יס ָצּבוִּליס, 

מתלמידיו הבולטים.

 במשך ארבעה וחצי עשורי קיומה, הופיעה מקהלת ָאֶוה סֹול 
בשירת א־קפלה או עם תזמורות קאמריות בארצות הבלטיות 

 ובאירופה כולה, בארצות הברית ובקנדה, בברזיל ובארגנטינה, 
 ביפן, בפיליפינים, בטייוואן, בסינגפור ועם הקאמרטה בישראל. 

רפרטואר המקהלה רחב, והיא מרבה להקליט.

המקהלה הקאמרית של ריגה "ָאֶוה סֹול"

צילום: ריימונדס גדרטסונס

בספטמבר 2016 
ערכה התזמורת 

סיור ראשון בתולדותיה 
לאוסטרליה ולתאילנד

בהנהגתו של מאסטרו אבנר בירון ניגנה 
התזמורת בצליל עשיר ובמקצב הדוק, 
כיאה לרפרטואר שהגישה. התזמורת 

מצוינת ונגינתה אמינה".
Bachtrack, 21.9.2016

 בערב הפתיחה, הגישו בירון ונגניו 
מופע מרתק, שבבסיסו לכידות צליל 

נדירה והקרנה של עוצמה שלווה".
The Australian, 20.9.2016

 התזמורת ניגנה כחטיבה אחת. 
היא לא צעקה, ועם זה הדהדו צליליה 

בין כותלי האולם ונגעו בשומעים 
והביאום לידי התרגשות".

On the House, 19.9.2016



חושבים מוסיקה 1 / חופש היצירה?! 
רוני פורת מנצח • ד"ר דן אלמגור מרצה

קרן הדר סופרן • מוקי זוהר אבוב

מאהלר / ַאַדֶג'טו מן הסימפוניה מס' 5
ברכט/וייל / שירים ממחזות מוסיקליים

ויינברג / קטעים מסינפונייטה מס' 2 לכלי קשת ולטימפני
ריכרד שטראוס / קטעים מן הקונצ'רטו לאבוב

לוין/קראוס / חייל של שוקולד
חפר/זראי / הסלע האדום

אלמגור/קדישזון / צלם אדם

 דן אלמגור, פזמונאי, מחזאי, מתרגם וחוקר ספרות וֶזֶמר, 
 יספר על יצירות ושירים שנאסרו להשמעה בישראל ובעולם, 

ועל הסיבות לאיסורים ולהשמטות. 

סביון: בית התרבות
יום ד', 9.11.16 בשעה 20:30

 ירושלים: תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון
יום ו', 11.11.16 בשעה 11:00

ראש העין: מרכז המוסיקה החדש
מוצ"ש, 12.11.16 בשעה 20:30

עפולה: היכל התרבות
יום ג', 15.11.16 בשעה 20:30

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 18.11.16 בשעה 11:00

שירו לה' שיר חדש 
אבנר בירון מנצח

פרנציסקה גֹוְטָוְלד מצו סופרן )גרמניה(
נטשה שר כינור )ישראל(

מרק לברי / על נהרות בבל 
דבוז'אק / שירים תנכיים 

דבוז'אק / רומנסה לכינור ולתזמורת בפה מינור
בטהובן / סימפוניה מס' 7 בלה מז'ור

רחובות: אולם ויקס במכון ויצמן למדע 
יום ה', 8.12.16 בשעה 20:00

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 9.12.16 בשעה 13:00

מוצ"ש, 10.12.16 בשעה 20:00
יום א', 11.12.16 בשעה 20:00

ירושלים: תיאטרון ירושלים 
יום ג', 13.12.16 בשעה 20:00

הקונצרטים הבאים
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כשעתיים וחצי כולל הפסקה פרנץ יוזף היידן )1809-1732( / הבריאה 

ינויים מרחיקי לכת חלו במוסיקה ש
לאורך חיי היידן. ניתן להמשיל את 
מפעלו לגשר, שקצהו האחד נטוע בעידן 

הבארוק ורגלו האחרת בעידן הרומנטי, 
והוא עצמו היה אושיה בעידן המכונה 

"קלאסי". בן 18 היה היידן במות באך, בשנת 
1750, הנחשבת תום עידן הבארוק, ובן 72 

היה בשנת 1804, שבה השלים בטהובן את 
ה"ארואיקה", מבשרת העידן הרומנטי. 

כמלחין ניחן היידן במעלות מגוונות 
עד מנוגדות: לצד ידע מעמיק של רזי 

הקומפוזיציה, הקונטרפונקט ותכנון הצורות 
והמבנים, הייתה בו יצירתיות ומשובה 

כמו־ילדית, שהניעו אותו שוב ושוב לסטות 
מן המסורתי והשגרתי אל עבר המפתיע 

וההומוריסטי. השילוב הנדיר הזה סימן אותו 
בעיני בני זמנו כגדול המלחינים החיים, עם 
ההסתייגות המובנת: מוצרט - אותה תופעה 

פלאית וקצרת ימים, שעמה חלק היידן – 
 ויש לומר מתוך הוקרה הדדית וידידות 

רבה - את פסגת הפסגות.

 לאורך עשורים השקיע היידן את רוב 
מרצו ביצירת מוסיקה כלית. את שש 

המיסות הגדולות ואת שתי האורטוריות 
הגדולות, "הבריאה" ו"העונות", חיבר אחרי 

שנת 1795, משהשלים את אחרונת 104 
הסימפוניות שלו. אל האורטוריה, סוגה 
ילידת המאה ה-17 באיטליה, שמיהרה 

לפנות את מקומה לאופרה, ואשר השכיל 
הנדל לחבבה על האנגלים, הגיע היידן 

בזכות שני מסעותיו ללונדון, בשנות 
התשעים של המאה ה-18. ב-1790 שוחרר 
ה היידן ממשרת 30 השנים בדוכסות  ּפָ ּפָ
אסטרהאזי, ויוהאן פטר סלומון, אמרגן 

גרמני לונדוני, יזם את הבאתו ללונדון בו 
ברגע שנודע לו כי היידן זמין. 

בעת שהותו הראשונה בלונדון, בשנים 
1790/1, נחשף היידן לביצועים המרשימים 

ורבי המשתתפים של "ישראל במצרים" 
ו"משיח" בפסטיבל הנדל בקתדרלת 

 ווסטמינסטר, ואלה הותירוהו פעור פה. 
יש היודעים לומר, כי ה"הללויה" הביאו לידי 

דמעות, וכי מילט מפיו את ההכרזה "אין 
ספק, הוא הגדול מכולנו!" הביוגרף ג'וזפה 

ני מדווח: "היידן הודה שהמוסיקה   ַקְרּפָ
של הנדל הלמה בו כאילו חזר לראשית 
תלמודו כמלחין". ייתכן שכבר אז גמלה 
בליבו ההחלטה לכתוב אורטוריה גדולה 
על נושא מקראי, אך בשל התחייבויותיו 

לסלומון המשיך לדבוק בהלחנת 
"הסימפוניות הלונדוניות".

 והנה, בתום הביקור הלונדוני השני, 
בקיץ 1795, העניק סלומון לאורחו שי 

מפתיע, שניתן לראות בו גם מעין פיתוי 
להניע את המלחין הנערץ לשוב לאנגליה 

בשלישית. הייתה זאת לברית באנגלית 
ושמה "הבריאה". היה זה מעין קולאז' 
 ששלובים בו פסוקים מֵסֶפר בראשית 

 ומֵסֶפר תהילים*, עם פסקאות נבחרות 
 מן הפואמה האפית "גן העדן האבוד" 

של ג'ון מילטון משנת 1667. סוברים כי 
הלברית הזאת הוצעה להנדל בשנות 

הארבעים של המאה ה-18, אך הוא היה 
עמוס מכדי להלחינה. 

עם שובו לווינה חיפש היידן מתרגם 
ללברית, ואף נמצא לו כזה, בדמות הברון 
גוטפריד ואן סוויטן, מוסיקאי חובב, ספרן 

ספריית הקיסר ופטרון של האמנויות. 
ואן סוויטן התלהב מן הטקסט וניגש מיד 
למלאכה. הוא הלביש את הֶהְלֶחם התנכי־
מילטוני בלבוש גרמני אקוויריתמי**, לא 

לפני שערך בו שינויים – כאן השמטה ושם 
הרחבה ועיבוי. 

במקביל לתרגום לגרמנית הכין ואן סוויטן 
 גם גרסה אנגלית חדשה, מותאמת 

ושוות־קצב לטקסט הגרמני. במה שונה 
גרסה זו מן המקור אין יודעים, כי הגרסה 
הקמאית אבדה, ועמה גם זהות המלקט 

 המקורי. ייאמר רק שלא מעט דוברי 
אנגלית מסתייגים מתרגומיו - הדחוקים 

לעתים - של ואן סוויטן, ובעיקר מתחבירו 
הכמו גרמני. 

הטקסט היה מוכן בסוף 1796, אך לפני 
שהחל היידן בהתאמת מוסיקה לסולנים 



ולמקהלה, השקיע את כל כולו בעיצובו 
המוסיקלי של התוהו ובוהו הבראשיתי, 

שעוד ידובר בו. שנתיים ארכה ההלחנה, 
ועם תומה הכריז המלחין בן ה-66: "מעולם 

לא חשתי אמונה כה רבה בלבי, כבשעת 
הלחנתה של היצירה הזאת. הלא הבריאה 
היא התופעה הנשגבת ביותר שמולה עומד 
משתאה האדם. טבעי שמלאכת התאמתה 

של מוסיקה למפעל כביר כזה תציף את 
העוסק בה ברגשות קדושה וטהרה, ותמלאו 

הוקרה לטובו האינסופי של היוצר ולגודל 
תבונתו וכוחו".

הקטעים התזמורתיים שבאורטוריה 
מציירים תכניתית את בקיעת האור מן 

החושך, את הופעת הפתע של גרמי 
השמיים, את מאפייני החיות למיניהן ואת 

שלל רחשי הטבע. אך בראש ובראשונה 
מדהימה את השומע - עתה כבסוף המאה 
ה-18 - הדרך שבה תאר היידן את הכאוס 

הטרום בריאתי. יש הקוראים לפתיחה 
"פלאית", ויש המכנים אותה "חצופה". 

מכל מקום, קרעי מנגינה עמומי־הרמוניה 
מתפתלים דרך צבירי צליל ספק־טונליים, 

ושוב ושוב האוזן מקבלת פתרונות שלא 
ציפתה להם.

מבנה האורטוריה פשוט ונהיר: בשני 
החלקים הראשונים, מתארים שלושה 
מלאכים - רפאל )בס(, אוריאל )טנור( 

וגבריאל )סופרן( - את היווצרות ששת ימי 
הבריאה. התיאורים "העובדתיים" מושרים 

ברצ'יטטיבים "יבשים" מלווי קונטינואו 
בלבד. אחריהם המלאכים פוצחים בתיאורי 

התפעמות מיפי הבריאה לשלביה. המקהלה, 
כצבא מרום, מצטרפת לשירת ההלל 

ומעצימה אותה. 

בחלק השלישי מתחלפות הזירות. הרקיע 
מפנה את מקומו לגן העדן: אוריאל ממשיך 

לסקר את ההתרחשות, אך הסופרן והבס 
הופכים לחוה ואדם, הזוג האנושי הראשון, 

המצטרפים למלאכים בקילוס הבורא.

הבריאה המילולית־צלילית של הצמד 
ואן סוויטן והיידן תואמת יפה את הראיה 

האופטימית של עידן הנאורות. החטא 
הקדמון והגירוש מגן העדן זוכים לפסקה 
קצרה ומרפרפת בלבד, ממש לפני הסיום: 
"הו זוג ברוך ומבורך לעד, אם לא תתפתו 

למשוגות תעייה, לרצות יותר מן הניתן!" גם 
לטוב מזגו של היידן התאים התמליל הזה.

קונצרט הבכורה, שהושמע ב-30 באפריל 
 1798, וכמה קונצרטים שנוגנו אחריו, 

היו אירועים פרטיים בתכלית, במימונם 
הנדיב של פטרוני אמנות עשירים, ובהם 

 גוטפריד ואן סוויטן עצמו. המממנים 
הזמינו לקונצרטים חברים, בכירי ממשל, 

אצילים מארצות ניכר, מלחינים ועוד 
סלבריטאים. פשוטי העם, שקיוו אף הם 

לחזות ב"בריאה", נותרו לצערם בחוץ. על 
פי דיווחי העת ההיא, נראו התקהלויות 

הנרגנים בסביבות ארמון שוורצנברג כה 
מאיימות, עד כי עשרות שוטרים הוזעקו 

לשמור על הסדר. 

כמה מבעלי המזל שזכו להיכנס לאולם, 
כתבו ביקורות נלהבות. במכתב ל"נויה 

טֹויְטֶשה ֶמרקוּר" כתב מישהו: "שלושה ימים 
עברו מאז אותו ערב מאושר, והוא עדיין 

מהדהד באוזניי ובלבי". 

הכרטיסים לביצועה הפומבי הראשון של 
ָלץ,  היצירה בבורגתיאטר הישן במיכאל־ּפְ

 ב-19 במרס 1799, אזלו זמן רב לפני המועד. 
בסך הכל בוצעה "הבריאה" בווינה בתקופת 

חייו של היידן כארבעים פעמים. הבכורה 
בלונדון, בגרסה האנגלית, כמובן, הייתה 

 בסוף מרס 1800, באופרה המלכותית 
קובנט גרדן. 

היידן רווה נחת מן "הבריאה". במענה 
למכתב התפעמות מיצירתו כתב: "מדי פעם, 

כאשר היה עלי להתמודד עם מכשולים 
למיניהם... לחש לי קול פנימי 'יש כה מעט 

בני אדם מאושרים בעולמנו; צער ויגון 
אורבים בכל פינה; אולי תהיה יצירת כפיך 

מקור שממנו יפיקו הדואגים והכואבים 
 שלווה ונוחם'". מילים אלה טיפוסיות 

 לפרנץ יוזף היידן, איש מאמין וצנוע, ועם 
זה מודע לערכו. 

היידן זכה לשמוע את מלוא התשואות על 
יצירתו. ואולי מגיע גם לנו, דור סקפטי 

וציני, להתבשם, בתוספת שמץ נוסטלגיה, 
מן האופטימיות של היידן, הבאה לידי ביטוי 

במוסיקה שלו, שקל כל כך לאהוב. 

 *בגרסת המלך ג'יימס
**שווה־קצב



Franz Joseph Haydn (1732-1809)
The Creation - Oratorio in three Parts
Text: Gottfried van Swieten )1734-1803(

Part 1
Introduction
The Representation of Chaos

Recitative / Raphael )bass( 
In the beginning God created the Heaven, and the earth; 
And the earth was without form and void; 
And darkness was upon the face of the deep.  

Chorus 
And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 
And God said: "Let there be Light," 
And there was Light.  

Uriel )tenor( 
And God saw the Light, that it was good; 
And God divided the Light from the darkness.

Aria with Chorus  

Uriel 
Now vanish before the holy beams 
The gloomy dismal shades of dark; 
The first of days appears. 
Disorder yields to order the fair place. 
Affrighted fled hell's spirits black in throngs; 
Down they sink in the deep of abyss 
To endless night.  

Chorus 
Despairing cursing rage 
Attends their rapid fall. 
A new-created world springs up 
At God's command.

פרנץ יוזף היידן (1809-1732)
הבריאה - אורטוריה בשלושה חלקים

לברית: גוטפריד ואן סוויטן )1803-1734( | עברית: בני הנדל

חלק א'
פתיחה תזמורתית

תיאור התוהו ובוהו

רצ'יטטיב / רפאל )בס(
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ. ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהּשׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ

ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהוּ וָבֹהוּ, 
נֵי ְתהֹום. ְך ַעל־ּפְ ְוחֹׁשֶ

המקהלה
ִים. נֵי ַהּמָ ְורוַּח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל־ּפְ

ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים: "ְיִהי אֹור!" 
ַוְיִהי־אֹור.

אוריאל )טנור(
י־טֹוב,  ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת־ָהאֹור, ּכִ

ְך. ין ָהאֹור וֵּבין ַהחֹׁשֶ ל ֱאלִֹהים ּבֵ ַויְַּבּדֵ

אריה ומקהלה

אוריאל
עתה נסוגים מפני קרני הקודש 

הצללים הנוגים, העגמומיים של הְשחור:
היום הראשון קם ועולה.
הבלבול סר, והסדר נובט.

ִהּנֵה נסו בבהלה חבורות רוחות־השאול,
ועתה הם צונחים אל מעמקי התהום,

אל־עבר הלילה הנצחי.

המקהלה
יאוש, זעם ומֵאָרה

מלווים את צניחתם המהירה.
עולם חדש צץ ועולה

בצו האלוהים.



רצ'יטטיב
רפאל

ַויַַּעשׂ ֱאלִֹהים ֶאת־ָהָרִקיַע, 
ַחת ָלָרִקיַע,  ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ל ּבֵ ַויְַּבּדֵ

ר ֵמַעל ָלָרִקיַע;  ִים ֲאׁשֶ וֵּבין ַהּמַ
ַוְיִהי־ֵכן. 

סערות עזות מקיצות בזעף;
כמוץ ברוח מתפזרים העננים,

הרקיע ניצת באש שמימית,
ובשאון אימים מתגלגלים הרעמים. 

עתה, מן המצולות, מהביל,
עולה הגשם המחייה־כל,

וכן הברד המחריב־כל,
והשלג, על פתיתיו הקלילים.

סולו ומקהלה
גבריאל )סופרן(

בפלא הנוצר מביט בפליאה
צבא־המרום המהולל,

ואל קמרונות הרקיעים בוקעות 
תהילות הבורא,

תשבחות היום השני.
 

המקהלה 
ואל קמרונות הרקיעים בוקעות 

תהילות הבורא,
תשבחות היום השני.

רצ'יטטיב
רפאל

ִים  ווּ ַהּמַ ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים: "ִיּקָ
ַמִים ֶאל־ָמקֹום ֶאָחד,  ָ ַחת ַהּשׁ ִמּתַ

ה"; ַוְיִהי־ֵכן.  ׁשָ ְוֵתָרֶאה ַהיַּּבָ
ה "ֶאֶרץ",  ׁשָ ְקָרא ֱאלִֹהים ַליַּּבָ ַויִּ

ים";  ִים ָקָרא "ַיּמִ  וְּלִמְקֵוה ַהּמַ
י־טֹוב. ַויְַּרא ֱאלִֹהים ּכִ

Recitative 
Raphael 
And God made the firmament, 
And divided the waters which were under the firmament 
From the waters which were above the firmament. 
And it was so. 
Outrageous storms now dreadful arose; 
As chaff by the winds are impelled the clouds. 
By heaven's fire the sky is enflamed, 
And awful rolled the thunders on high. 
Now from the floods in steam 
Ascend reviving showers of rain,
The dreary wasteful hail, 
The light and flaky snow.

Chorus with Soprano Solo  
Gabriel )soprano( 
The marv'lous work beholds amaz'd 
The glorious hierarchy of Heav'n; 
And to th' ethereal vaults resound 
The praise of God, 
And of the second day.  

Chorus 
And to th' ethereal vaults resound 
the praise of God, 
And of the second day.

Recitative 
Raphael
And God said: "Let the waters 
Under the heaven be gathered together unto one place, 
And let the dry land appear"; and it was so. 
And God called the dry land: "earth", 
And the gathering of waters called "the seas"; 
and God saw that it was good.



Aria 
Raphael 
Rolling in foaming billows 
Uplifted roars the boist'rous sea. 
Mountains and rocks now emerge; 
Their tops into the clouds ascend. 
Thro' th' open plains outstretching 
Wide in serpent error rivers flow. 
Softly purling glides on 
Thro' silent vales the limpid brook. 

Recitative 
Gabriel 
And God said: "Let the earth bring forth grass, 
The herb-yielding seed, 
And the tree yielding fruit after his kind, 
Whose seed is in itself upon the earth"; and it was so. 

Aria 
Gabriel 
With verdure clad the fields appear 
Delightful to the ravish'd sense; 
By flowers sweet and gay 
Enhanced is the charming sight. 
Here vent their fumes the fragrant herbs;
Here shoots the healing plant. 
By loads of fruit th' expanded boughs are press'd; 
To shady vaults are bent the tufty groves; 
The mountain's brow is crown'd with closed wood. 

Recitative 
Uriel 
And the heav'nly host proclaimed the third day, 
Praising God and saying:

Chorus  
Awake the harp, the lyre awake! 
In shout and joy your voices raise! 

אריה
רפאל

מתגלגל בנחשולים קוצפים,
מתרומם בגעש הים הסוער, 

הרים וצוקים נגלים,
פסגותיהם מזדקרים אל העבים.

במישור הפתוח, המתוח,
נהר רחב זורם פתלתול.

מרשרש ולוחש מחליק לו
פלג זך בגיאיות השלווים. 

רצ'יטטיב
גבריאל

א  ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים: "ּתַ
ב ַמְזִריַע ֶזַרע,  ֵעשֶׂ

ִרי ְלִמינֹו,  ה ּפְ ִרי עֹשֶׂ ֵעץ ּפְ
ר ַזְרעֹו־בוֹ ַעל־ָהָאֶרץ"; ַוְיִהי־ֵכן. ֲאׁשֶ

אריה
גבריאל

השדות מופיעים, וַיְרקוּת לבושם 
משמחת כל עין;

הפרחים החינניים והעליזים
מעצימים את המראה המענג.

כאן הצמחים מדיפים ניחוחות;
כאן נובטים צמחי המרפא.

כובד הפירות מכופף את הענפים הארוכים,
והחורש מתקמר כִשמשיה מצלה,
את ההר התלול יער עבות מעטר.

רצ'יטטיב
אוריאל

 וצבאות השמים בישרו כי היום השלישי הנץ. 
הם שיבחו את אלוהים, לאמור:

 
המקהלה

איחזו בנבל, העירו הקתרוס, 
זמרו והריעו בשירת הלל!



הללו את אדוננו, האל רב־הכוח,
כי על שמים וארץ עטה

בגדי תפארת!

רצ'יטטיב
אוריאל

ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים: "ְיִהי ְמאֹרֹת 
ַמִים,  ָ ְרִקיַע ַהּשׁ ּבִ

ְיָלה...  ין ַהיֹּום וֵּבין ַהּלָ יל ּבֵ ְלַהְבּדִ
וְּלָהִאיר ַעל־ָהָאֶרץ; 

ְוָהיוּ ְלאֹתֹת וְּלמֹוֲעִדים, 
ִנים".  וְּלָיִמים ְוׁשָ

וכן ברא ֵאת ַהּכֹוָכִבים.

רצ'יטטיב
אוריאל

במלוא זוהרו עולה עתה השמש 
ושולח קרניו,

כחתן עולץ, ענק גא ושש,
לרוץ במסלולו המדויק.

בִהלוך חרישי ובִהבהוב ענוג
ירח כסוף מהֵלך בשמי הלילה השקט.

את רקיע השמים האדיר מעטר
זהב אין־ספור כוכבים בהירים.

ובני ]מלאכי[ האלוהים
בישרו את בוא היום הרביעי בשירה שמימית,

והיללו את גבורת אדונם, לאמור:

רצ'יטטיב ומקהלה
המקהלה

בֹוד־ֵאל,  ִרים ּכְ ַמִים ְמַסּפְ ָ ַהּשׁ
ה ָיָדיו  וַּמֲעשֵׂ
יד ָהָרִקיַע. ַמּגִ

גבריאל, אוריאל, רפאל
יַע אֶֹמר,  יֹום ְליֹום יַּבִ

ַעת. ֶּה ּדָ ַלְיָלה ְיַחו ְוַלְיָלה ּלְ

In triumph sing the mighty Lord! 
For He the heavens and earth 
Has clothed in stately dress.

Recitative 
Uriel 
And God said: "Let there be lights 
In the firmament of heaven, 
To divide the day from the night…
And to give light upon the earth; 
And let them be for signs and for seasons, 
And for days, and for years. 
He made the stars also.

Recitative 
Uriel 
In splendour bright is rising now the sun 
And darts his rays; 
An am'rous joyful happy spouse, a giant proud and glad, 
To run his measur'd course. 
With softer beams and milder light 
Steps on the silver moon through silent night. 
The space immense of th' azure sky 
Innum'rous host of radiant orbs adorns. 
And the sons of God 
Announced the fourth day in song divine, 
Proclaiming thus His power: 

Chorus with Soloists 
Chorus
The heavens are telling the glory of God. 
The wonder of his works 
Displays the firmament.

Gabriel, Uriel, Raphael 
Today that is coming, speaks it the day; 
The night that is gone to following night. 
 



Gabriel, Uriel, Raphael 
In all the land resounds the word, 
Never unperceived, 
Ever understood.

Part 2
Recitative 
Gabriel 
And God said: 
"Let the waters bring forth abundantly, 
The moving creature that hath life, 
And fowl that may fly above the earth, 
In the open firmament of heaven."

Aria 
Gabriel 
On mighty pens 
Uplifted soars the eagle aloft, 
And cleaves the air in swiftest flight 
To the blazing sun. 
His welcome bids to morn the merry lark, 
And cooing, calls the tender dove his mate. 
From ev'ry bush and grove resound 
The nightingale's delightful notes. 
No grief affected yet her breast, 
Nor to a mournful tale 
Were tun'd her soft enchanting lays.

Recitative 
Raphael 
And God created great whales, 
And ev'ry living creature that moveth. 
And God blessed them, saying: 
"Be fruitful all and multiply! 
]Ye winged tribes, be mulitply'd 
And sing on ev'ry tree! 
Multiply, ye finny tribes, 
And fill each wat'ry deep! 

גבריאל, אוריאל, רפאל
בתבל כולה הדבר נשמע,

מצטלצל בכל אוזן,
ומובן לכול.

חלק ב'
רצ'יטטיב

גבריאל
ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים: 
ִים,  ְרצוּ ַהּמַ "ִיׁשְ

ֶרץ ֶנֶפׁש ַחיָּה,  ׁשֶ
ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל־ָהָאֶרץ, 
ָמִים". ָ נֵי ְרִקיַע ַהּשׁ ַעל־ּפְ

אריה
גבריאל

על כנפיים עזות
מעופף לו גא הנשר ברום,

ומפלח את האוויר במעוף מהיר
אל השמש הלוהב.

את הבוקר מברך שיר עליז של עפרוני,
ודברי אהבה הומה זוג יונים.

מכל שיח וחורש מצטלצל לו
קולו המתוק של הזמיר.

עדיין אין הצער מדכא את חזהו,
ולא לדבר־קינה 

מכוּונת שירתו החיננית.

רצ'יטטיב
רפאל

דִֹלים  ּנִיִנם ַהּגְ ַויְִּבָרא ֱאלִֹהים, ֶאת ַהּתַ
ת.  ל־ֶנֶפׁש ַהַחיָּה ָהרֶֹמשֶׂ ְוֵאת ּכָ

ַוְיָּבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים, ֵלאמֹר: 
רוּ וְּרבוּ... "ּפְ

]וְּרבוּ דרי האויר
ושירו עלי כל עץ!
ִים וְּרבוּ שורצי ַהּמַ

ומילאו כל מצולה,



Be fruitful, grow, and multiply! 
And in your God and Lord rejoice!"[ 

Recitative 
Raphael 
And the angels struck their immortal harps 
And the wonders of the fifth day sung.

Terzetto & Chorus 
Gabriel 
Most beautiful appear, with verdure young adorn'd, 
The gently sloping hills. 
Their narrow sinuous veins distill in crystal drops 
The fountain fresh and bright. 

Uriel 
In lofty circles play and hover thro' the sky 
The cheerful host of birds. 
And in the flying whirl, the glitt'ring plumes 
Are died, as rainbows, by the sun.  

Raphael 
See flashing thro' the wet in thronged swarms the fry 
On thousand ways around. 
Upheaved from the deep, th' immense Leviathan 
Sports on the foaming wave.  

Gabriel, Uriel, Raphael 
How many are thy works, O God? 
Who may their numbers tell? 
Who, O God?

Chorus 
The Lord is great and great his might. 
His glory lasts forever and ever more. 

PAUSE

פרו והתעבו ורבו
ושמחו באלוהיכם!"[

רצ'יטטיב
רפאל

פרטו אז המלאכים על נבליהם האלמותיים
והיללו את פלאי היום החמישי.

טריו ומקהלה
גבריאל

יפות, מעוטרות בירקות רעננה, מופיעות
הגבעות המתעגלות.

מעורקיהן – כבדולח זורם -
בוקע הפלג הצונן.

אוריאל
במעגלים מתרוננות באוויר 

ציפורים עליזות.
ובחוגן, את נוצותיהם הבורקות

השמש מצבע בכל צבעי הקשת.

רפאל
ראה, במים הבהירים שוצפת הדגה,

ומתפתלת באלף נתיבות.
וממעמקי המצולה מתגלגל הלוויתן,

נוסק ועולה על גב הגל הקוצף.

גבריאל, אוריאל, רפאל
מה רבו מעשיך, אלוהם!

מי ימנה מספרם?
מי, אלוהי?

המקהלה
יו, ַמֲעשָׂ ּגָדֹול ְיהָוה ּבְ

ֵנַצח ְנָצִחים. ל ְלְ וְּמֻהּלָ

הפסקה



Recitative 
Raphael 
And God said: "Let the earth bring forth 
The living creature after his kind; 
Cattle and creeping thing, 
And beasts of the earth after their kind."

Recitative 
Raphael 
Straight opening her fertile womb, 
The earth obey'd the word, and teem'd 
Creatures numberless, 
In perfect forms and fully grown.
Cheerful, roaring, stands the tawny lion. 
In sudden leaps the flexible tiger appears. 
The nimble stag bears up his branching head. 
With flying mane and fiery look, 
Impatient neighs the sprightly steed. 
The cattle in herds already seeks his food 
On fields and meadows green. 
And oe'r the ground, as plants, are spread the fleecy, 
Meek and bleating flock. 
Unnumber'd as the sands in whirls arose the host of insects. 
In long dimension creeps with sinuous trace 
The worm.

Aria 
Raphael 
Now heav'n in fullest glory shone; 
Earth smiles in all her rich attire. 
The room of air with fowl is fill'd; 
The water swell'd by shoals of fish; 
By heavy beasts the ground is trod. 

But all the work was not complete. 
There wanted yet that wond'rous being, 
That grateful should God's pow'r admire, 
With heart and voice his goodness praise.

רצ'יטטיב
רפאל

ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים: "ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ 
ֶנֶפׁש ַחיָּה ְלִמיָנּה, 

ֵהָמה ָוֶרֶמשׂ,  ּבְ
ְוַחְיתֹו־ֶאֶרץ ְלִמיָנּה".

רצ'יטטיב
רפאל

מיד פתחה האדמה את רחמה,
וילדה, עקב דבר האלוהים,

יצורים לאין מספר,
שלמים בצורותיהם ובכל הגדלים.

בשמחה שואג הארי הצהבהב.
בקפיצות פתאום זונק נמר זריז.

את ראשו המקורנן נושא הצבי המהיר.
ברעמה מעופפת ובמבט יוקד 

צוהל לו סוס מלא חיים.
בני בקר, עדרים, עדרים, ניזונים 

עלי כר ושדה ירוק, 
ואת אדמת האחו מכסים, כצמחים,

כבשים רכים, פועים.
כאבק מתפשט, בהמולה ובסחרור, צבא החרקים הגדול.

ובנחילים פתלתלים על הארץ זוחלים 
מיני רמשים ותולעים.

אריה
רפאל

עתה זוהר הדוּר הרקיע,
הארץ מתגָאה בעדייה.

האוויר מלא בני כנף,
ובמים דגה שורצת.

משא הבהמה מכביד על הארץ.

אך עדיין לא שלמה המלאכה,
מכל זה עוד נפקד היצור,

שיכיר תודה לכוחו של האל,
ויהלל בלב וקול את טובו.



Recitative 
Uriel 
And God created man in his own image. 
In the image of God created He him. 
Male and female created He them. 
He breathed into his nostrils the breath of life, 
And man became a living soul. 

Aria 
Uriel 
In native worth and honor clad, 
With beauty, courage, strength adorn'd, 
To heav'n erect and tall, he stands, a man, 
The Lord and King of nature all. 
The large and arched front sublime 
Of wisdom deep declares the seat. 
And in his eyes with brightness shines 
The soul, the breath and image of his God.
With fondness leans upon his breast 
A partner for him form'd, 
A woman, fair and graceful spouse. 
Her softly smiling virgin looks, 
Of flow'ry spring the mirror, 
Bespeak him love, and joy, and bliss.

Recitative
Raphael 
And God saw ev'ry thing that He had made; 
And behold, it was very good; 
And the heavenly choir in song divine 
Thus closed the sixth day.

Chorus with Soloists 
Chorus 
Achieved is the glorious work; 
The Lord beholds it and is pleas'd. 
In lofty strains let us rejoice! 
Our song let be the praise of God.

רצ'יטטיב
אוריאל

ַצְלמֹו,  ַויְִּבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ
ָרא אֹתֹו,  ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ּבְ

ָרא אָֹתם. ָזָכר וְּנֵקָבה ּבָ
ים;  ַמת ַחיִּ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ ַויִּ

ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחיָּה.

אריה
אוריאל

לבוש רוב הוד והדר,
ניחן ביופי, בכוח ובעוז, 

אל מול השמים ניצב לו איש,
אדון ומלך הארץ.

מצחו הרחב, הקמור, האצילי,
מעיד על היותו מושב החוכמה.

וממבטו הבהיר קורנת
רוחו, היא צלם האל ובבואתו.

אל חזהו נצמדת
מי שנוצרה למענו ומגופו –
אישה, רעייה יפה וחיננית.

ַמְרָאּה, תמים ומחויך,
כיום אביב פורח,

מבשר לו אהבה, שמחה ואושר.

רצ'יטטיב
רפאל

ר ָעָשׂה  ל ֲאֶשׁ ַוַיְּרא ֱאלִֹהים ֶאת ָכּ
ְוִהֵנּה טֹוב ְמאֹד. 

 והמקהלה השמימית, בשירה רמה, 
חגגה את תום היום השישי. 

המקהלה והמלאכים
המקהלה

תמה המלאכה הגדולה,
הבורא מביט בה ודעתו נוחה.

תצטלצל שמחתנו אף היא ברמה,
את תהילת האל יביע שירנו!

Gabriel, Uriel 
On thee each living soul awaits; 
From thee, O Lord, they beg their meat. 
Thou openest thy hand, 
And sated all they are.

Raphael 
But as to them thy face is hid, 
With sudden terror they are struck. 
Thou tak'st their breath away; 
They vanish into dust.

Gabriel, Uriel, Raphael 
Thou lett'st thy breath go forth again, 
And life with vigor fresh returns. 
Revived earth unfolds new force 
And new delights.

Chorus 
Achieved is the glorious work. 
Our song let be the praise of God. 
Glory to his name forever; 
He sole on high exalted reigns, 
Alleluia! Alleluia!

Part 3
Orchestral introduction  
and recitative
Uriel 
In rosy mantle appears 
- By tunes sweet awak'd - 
The morning young and fair. 
From the celestial vaults 
Pure harmony descends 
On ravished earth. 
Behold the blissful pair, 
Where hand in hand they go! 
Their flaming looks express 



גבריאל, אוריאל
רוּ.  ּבֵ ֵעינֵי כֹל ֵאֶליָך ְישַׂ

ִעּתֹו. ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ  ְוַאּתָ
ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶדָך, 

יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון. ּבִ וַּמשְׂ

רפאל
בהסתירך זיו פניך,
ירעד הכל ויקפא.
בהסירך את רוחך,

לעפר תשוב כל הארץ.

גבריאל, אוריאל, רפאל
יבך שוב רוחך, ובהּשִ
חיים חדשים יצמחו.

תתחדש, תצעיר הארץ,
ברוב חן ואון.

המקהלה
תמה, הנה, המלאכה הגדולה,

ל ָהָאֶרץ, ירוּ ַליהָוה ּכָ ׁשִ
ל ְמאֹד  ָגּדֹול ְיהָוה וְּמֻהָלּ

תֹו ֵאין ֵחֶקר. ְוִלְגֻדָלּ
ַהְללוָּיּה! ַהְללוָּיּה!

חלק ג'
פתיחה תזמורתית 

ורצ'יטטיב
אוריאל

מבין עבים ורודים מבקיע
- ניעור בצלילי מתק -

השחר, צעיר ויפה.
ִמְרקיע השמים

הרמוניה צחה זורמת 
מטה, אל הארץ.

ראו את הזוג ברוך־האושר,
כיצד יד ביד יהלך.

ממבטי השניים קורנת

תחושת תודה לוהטת.
שבח הבורא בקול גדול 

ישמיעו פיותיהם עוד מעט. 
יצטרף נא גם קולנו 

ויתמזג בשירתם.

דואט ומקהלה
חוה (סופרן) ואדם (בס)

בטובך, הו אדון, הו אלוהים,
מלאים הארץ והשמים.

עולם מה גדול, מה מופלא,
ידיך בראו.

המקהלה
ברוך כוח האל,

תהילתו תצטלצל לעד!

אדם
כוכב השחר, כמה יפה

תחייך אל הבוקר המפציע!
, חמה, כמה תאירי את היום, וַאּתְ

נשמת היקום ַאּתְ וֵעינֹו!

המקהלה
עלי מסלולכם הרחב, בשרו

מה גדול כוח האל, מה רבה תפארתו!

חוה
ואתה ]ירח[, שליטו של הלילה השקט, 

וכל צבא מרום הזוהר, 
את שבחו הפיצו בכל

בשירת מקהלתכם.

אדם
אתם, גרמי שמים רבי־און

המשנים לעולם צורה ומקום,
ערפילים ואדים,

שהרוח אוסף ושב ומפזר ומגרש: 

What feels the grateful heart.
A louder praise of God 
Their lips shall utter soon. 
Then let our voices ring, 
United with their song!

Chorus with Duet: 
Eve (Soprano), Adam (Baritone) 
By thee with bliss, o bounteous Lord, 
The heav'n and earth are stor'd. 
This world, so great, so wonderful, 
Thy mighty hand has fram'd.

Chorus 
Forever blessed be his pow'r! 
His name be ever magnified!

Adam 
Of stars the fairest, 
O how sweet thy smile at dawning morn! 
How brighten'st thou, o Sun, the day, 
Thou eye and soul of all!

Chorus 
Proclaim in your extended course 
Th' almighty pow'r and praise of God!

Eve 
And thou, that rul'st the silent night, 
And all ye starry host, 
Spread wide and ev'rywhere his praise 
In choral songs about.

Adam 
Ye strong and comb'rous elements, 
Who ceaseless changes make, 
Ye dusky mists and dewy streams 
That rise and fall thro' th' air:



Eve, Adam, Chorus 
Resound the praise of God our Lord! 
Great is his name, and great his might.

Eve 
Ye purling fountains, tune his praise, 
And wave your tops, ye pines! 
Ye plants, exhale, ye flowers breathe 
At him your balmy scent!

Adam 
Ye, that on mountains stately tread, 
And ye, that lowly creep; 
Ye birds that sing at heaven's gate, 
And ye, that swim the stream;

Eve, Adam, Chorus 
Ye living souls, extol the Lord! 
Him celebrate, him magnify!

Eve, Adam 
Ye valleys, hills, and shady woods, 
Our raptur'd notes ye heard; 
From morn till ev'n you shall repeat 
Our grateful hymns of praise!

Chorus 
Hail, bounteous Lord! Almighty, hail! 
Thy word call'd forth this wond'rous frame. 
Thy pow'r adore the heav'n and earth; 
we praise thee now and evermore.

חוה, אדם והמקהלה
שבחו כולכם את האל,

כגודל שמו כן עוזו.

חוה
בנועם, בלחש, שבחוהו, פלגים,

עצים, הרכינו צמרותיכם,
צמחים, תנו ריחכם, ופרחים, הפיצו

את שבחו בניחוחותיכם.

אדם
אתם, המטפסים על צוקי רום,

אתם, שעל גחונם זוחלים,
אתם, שמעופכם מפלח את האוויר,

אתם השוחים בנהרות:

חוה, אדם והמקהלה
נשמות כל חי, הריעו לאל,

כל הנשמה, תהלל יה!

חוה ואדם
הוי יער אפל, הוי הר וגיא,

השומעים את תודתנו,
השמיעו קול השכם והערב, 

ומזגו אותו בשבחינו.

המקהלה
הוָּלל, הוי אל, הבורא, לך התהילה! ְתּ

ִמְדָבְרך עולם זה נולד,
רו ארץ ושמים, כבודך יַסְפּ

תתהלל בפינו לעד!

Recitative 
Adam 
Our duty we performed now, 
In off'ring up to God our thanks. 
Now follow me, dear partner of my life! 
Thy guide I'll be, and ev'ry step 
Pours new delight into our breast, 
Shews wonders ev'rywhere. 
Then may'st thou feel and know 
The high degree of bliss 
The Lord allotted us, 
And with devoted heart 
His bounty celebrate. 
Come, follow me! Thy guide I'll be

Eve 
O thou for whom I am! 
My help, my shield, my all! 
Thy will is law to me. 
So God, our Lord, ordains, 
And from obedience 
Grows my pride and happiness.

Duet 
Adam 
Graceful consort! At thy side 
Softly fly the golden hours. 
Ev'ry moment brings new rapture, 
Ev'ry care is put to rest.

Eve 
Spouse adored! At thy side 
Purest joys o'erflow the heart. 
Life and all I am is thine; 
My reward thy love shall be.



רצ'יטטיב
אדם

עתה מלאנו את ראשונת מצוותינו,
לאל הבורא הודינו,

עכשיו, בואי נא רעיית חיי!
אוליכך, וכל צעד

יעורר שמחות בחזותינו,
יציג פלאים בכל אתר.

או אז תראי ותדעי
איזה אושר נשגב
העניק לנו האל.

אותו נשבח תמיד,
לו נקדיש לבבותינו, רוחנו.

אחַרי לכי, אוליכך.

חוה
אישי, למענו נבראתי,

מקלטי, מחסי, חיי!
רצונך הן לי הוא חוק.

האל את זאת קבע,
ולשמוע בקולך 

מסב לי שמחה, אושר ותהילה.

דואט
אדם

רעייתי, תמתי, לצדך
השעות בנועם עוברות.
כל רגע שמחה ואושר,

ואין בהן דאגה.

חוה
אישי היקר, הנה, לצדך

שוחה לבי בשמחות.
לך מוקדשים חיי,

אהבתך שכרי וגמולי.

אדם
הוי בוקר טללים, מה מרנין הוא!

חוה
צינת הערב, מה מחיה היא!

אדם
מה מרווה עסיס הפרי העגול!

חוה
מה ימתק ניחוח הפרחים!

חוה ואדם
אבל בלעֶדיָך / בלעַדִיְך

מה לי טל הבוקר... רוח הערבית...
עסיס הפירות... או ניחוח הפרחים?

 
חוה ואדם

ְך גוברת כל שמחה, ָך / ִעּמָ ִעְמּ
ְך כפליים היא תמתק; ָך / ִעּמָ ִעְמּ

ְך חיי מאושרים;  ָך / ִעּמָ ִעְמּ
ְלָך / ָלְך קודש הם! 

רצ'יטטיב
אוריאל

הו זוג ברוך ומבורך לעד,
אם לא תתפתו למשוגות תעייה,

לרצות יותר מן הניתן, 
לדעת מעבר למידה!

סיום – המקהלה והסולנים
המקהלה

ל־ָהָאֶרץ! ָהִריעוּ ֵלאלִֹהים ּכָ
מֹו! רוּ ְכבֹוד ׁשְ  ַזּמְ

מֹו  ָהִריעוּ ִלׁשְ
קֹול ִרּנָה. ּבְ

ֵנַצח ְנָצִחים!  ם ָהֱאלֹוִהים ְלְ ְמֻהּלָל ׁשֵ
אמן!

Adam 
The dew-dropping morn, O how she quickens all! 
 
Eve 
The coolness of ev'n, O how she all restores! 
 
Adam 
How grateful is of fruits the savour sweet!

Eve 
How pleasing is of fragrant bloom the smell!

Eve, Adam 
But, without thee, what is to me 
…the morning dew…the breath of even, 
…the sav'ry fruit …the fragrant bloom?

Eve, Adam 
With thee is ev'ry joy enhanced, 
With thee delight is ever new; 
With thee is life incessant bliss; 
Thine it whole shall be.

Recitative 
Uriel 
O happy pair, and always happy yet, 
If not, misled by false conceit, 
Ye strive at more, as granted is, 
And more to know, as know ye should!

Conclusion - Chorus with Soloists 
Chorus 
Sing the Lord, ye voices all! 
Utter thanks ye all his works! 
Celebrate his pow'r and glory! 
Let his name resound on high!
The Lord is great, his praise shall last for aye. 
Amen. 
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