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עורכים סדר



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

מפיקה: ענת ריכטר

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

משה מיכלס*
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**
יוּקי אישיזאקה

דניס ג'רסי
רומן יוסופוב

סופיה קירסנובה

כינור שני
הדס פבריקנט* 
אדוארד רזניק* 

אומרי צח
ארנולד קוביליאנסקי

מיכאל קונצביץ'
קרן שושני

ויולה
מיכאל פלסקוב*

דורון אלפרין
בוריס רימר

אדוארד שובייב

צ'לו
צבי אורליאנסקי*

מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**

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
פרופ' דפנה שוורץ*

ברוך שלו
דב שפיר

נגנים אורחים: מיכאל מלצר, יעל שמשוני־מלצר, חליל/חלילית; דמיטרי לויטס, אבישי בן־חור, נתן בירמן, חצוצרה; 
איריס גלוברזון־הירש, עוגב וצ'מבלו; יפעת ֶולטמן, צ'לו

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

הנהלת חשבונות: שרית יצחקי



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

תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 31.3.17 בשעה 13:00

מוצ"ש, 1.4.17 בשעה 20:30
יום א', 2.4.17 בשעה 20:00

זכרון יעקב / אלמא מרכז אמנויות
יום ב', 3.4.17 בשעה 20:00

ירושלים / תיאטרון ירושלים 
יום ג', 4.4.17 בשעה 20:00

תודה לד"ר דוד סתרן על סיועו בתרגום אורטוריית חג הפסחא

אבנר בירון מנצח
אלינור רולף ג'ונסון סופרן )בריטניה(

דיאנה מוּר מצו־סופרן )בריטניה( 
חֹוְרֶחה ַנָברֹו קֹולֹוָרדֹו טנור )ספרד(

ֵדיִויד סֹואר בס )בריטניה(
אנסמבל אקדמיית הקולות האנגליים 

בהדרכת טימותי בראון )בריטניה(

יוהאן סבסטיאן באך )1750-1685(
אורטוריית העלייה למרום 

)הקנטטה "הריעו לאל בממלכותיו"( רי"ב 11

זיו קֹוז'ֹוָקרוּ )1977(
"מאין באת ולאן אתה הולך" לתזמורת קאמרית 

)בכורה עולמית(

הפסקה 

יוהאן סבסטיאן באך 
אורטוריית חג הפסחא רי"ב 249
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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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קֹולֹוָרטוָּרה הלירית אלינור רולף־ג'ונסון השלימה את לימודי ה
התואר השני במוסיקה בקונסרבטוריון המלכותי של סקוטלנד 

ב-2013. במקביל ללימודיה השתתפה באופרות ִריַנְלדֹו, יוליוס קיסר 
ורֹוֶדִליְנָדה של הנדל, ולימים גילמה את איליה באידומניאו, סוזנה 

בנישואי פיגארו ופמינה בחליל הקסם של מוצרט, סופי באביר 
הוורד של ריכרד שטראוס, האומנת בטבעת החנק וטיטניה בחלום 
ליל קיץ של בריטן. באולמי הקונצרטים שרה אורטוריות משל באך, 
הנדל ומוצרט, יצירות של ברהמס וטיפט, וברסיטלים - שירי שוברט, 

שומאן, וולף, בריטן, פולנק ודביסי. 

רולף־ג'ונסון הופיעה בתיאטרון המלכותי של גלזגו, ב"תיאטרון 
הארכיבישוף" ו"התיאטרון הגדול" של פסטיבל אקס־אן־פרובנס, 

ורֹו ובכנסיית  ֹּ במרכז האמנויות "ְסנֵייּפ מֹוְלִטיְנְגס" של פסטיבל אֹולְדב
סנט ג'ורג' בלונדון. ב-2010, בעת השתתפותה בתחרות הנדל בלונדון, 

שיבח מבקרו של כתב העת המקוון Opera Britannia את שירתה 
ותהה אם היא קרובת משפחתו של הטנור האנגלי הגדול אנתוני 

רולף־ג'ונסון. התשובה: אלינור בתו. 

בשנת 2012 הופיעה רולף־ג'ונסון פעמיים עם הקאמרטה: באביב 
במתאוס פסיון של באך, ובחורף במזמורי סנטה צ'צ'יליה של 

פרסל ושל הנדל. 

ָלּּה עשויים לשמוע רק בהקלטות של " ֶשׁ  גֹון קֹוְנְטַרְלטֹו ְכּ
ג'נט בייקר או קת'לין ֶפרֶיר", החמיא הטיימס הלונדוני לדיאנה 

מוּר אחרי אחד הקונצרטים בבירת אנגליה. ובדווחו על השמעת 
קנטטה "אבודה" של סקרלטי האב בסן פרנסיסקו, כתב מבקר 

בטאון המוסיקה הבינלאומי המקוון Bachtrack: "בחמישיית 
הסולנים שהשמיעו את ׳תהילת האביב׳ עם תזמורת הבארוק 

פילהרמוניה, בלטה דיאנה מור הבריטית, שבקולה העמוק היטיבה 
לגלם את ׳האביב׳״. 

דיאנה מור מרבה לשיר באופרות של הנדל: את התפקיד הראשי 
בִריַנְלדֹו גילמה באופרה הפלמית ובבתי האופרה של ורסאי ופראג; 
ה  ְרֶטנֹוֶפּ את ֶסְסטוֹ ביוליוס קיסר בפסטיבל גטינגן, את ַאְרִמיְנדוֹ בַפּ

בפסטיבל אֹולדּבֹורֹו, את ֶמדֹורוֹ באֹוְרַלְנדֹו בבתי האופרה של 
שטוקהולם, סן פרנסיסקו וניו יורק ובפסטיבלי טנגלווד ורביניה.

על בימת הקונצרטים הייתה בין סולני משיח של הנדל בהופעות 
עם הסימפונית של אינדיאנפוליס, חלום ֶגרֹוְנִטיוּס מאת אלגר, עם 
הפילהרמונית המלכותית של לונדון, ובקרן הפלא של הנער מאת 

מאהלר עם תזמורת סינפוניה המלכותית הצפונית. 

זאת הופעתה הראשונה עם הקאמרטה.

דיאנה מוּר/ מצו סופרןאלינור רולף־ג'ונסון / סופרן 



באך \ קונצ'רטו לאבוב בפה מז'ור )במקור לצ'מבלו( 
ויוואלדי \ קונצ'רטו לבסון בסול מז'ור 

K.412 מוצארט \ קונצ'רטו מס' 1 לקרן ברה מז'ור

באך \ אדאג'יו מתוך הקונצ'רטו ברה מינור במקור לצ'מבלו 
K.191 מוצארט \ קונצ'רטו לבסון בסי במול מז'ור

K.447 מוצארט \ קונצ'רטו מס' 3 לקרן יער במי במול מז'ור
הפסקה
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נשפני הפילהרמונית 
של ברלין

הקאמרטה הישראלית ירושלים 

22.4.1721:00
מוזיאון תל אביב )אולם רקנאטי(
רח' שאול המלך 19, תל אביב

"בבורק הוא 
תופעה חסרת 

תקדים" 

פסטיבל אופוס מציג

מנצח: אבנר בירון

  קרן יער
ראדק באבורק

אבוב, קרן אנגלית
דומיניק וולנוובר 

בסון
מור בירון  20% הנחה

 למנויי הקאמרטה



זכות מלגות מקרן בריטן־פירס ומקרן ַסְמִליְנג, זכה הטנור ב
הספרדי הצעיר חורחה נברו קולורדו לסיים את חוק לימודיו 

בבית הספר ִגיְלְדהֹול למוסיקה ולדרמה בלונדון, והוא עדיין משתלם 
אצל דיוויד פולרד, מהמהוללים שבמורי גילדהול.  

ברפרטואר האופראי שלו תפקידים בהמלך הרועה של מוצרט, 
בהפונדקאית של סליירי, בַאְרִמיָדה של היידן, בארמידה של 

רוסיני, בַאְלִזיָרה של ורדי, בלה טרוויאטה של ורדי, בדון קישוט 
של ַמְסֶנה ובָסלֹוֶמה של ָמְריֹוט, וכן באופרות פרה־קלאסיות, כגון 
ִרי, ונוס  ָאה של מונטוורדי, ֶאאוִּריִדיֶצ'ה של ֶפּ הכתרתה של ּפֹוֵפּ
ְרֶסל. הוא הופיע בין היתר עם  לֹואוּ והסערה של ֶפּ  ואדוניס של ְבּ

בתי האופרה של ֶצ'ְלִסי, ַגְרִסיְנְגטֹון וְגֵריְנג' פארק ועם צוותי האופרה 
של פסטיבלי ֶוְקְספֹוְרד וְגַליְנְדּבֹוְרן. 

ברפרטואר הקונצרטי של קולורדו: יוהאנס פסיון של באך בסנט ג'ון 
בלונדון, משיח של הנדל עם אופרת פסטיבל לונדון, קנטטות באך 

בפסטיבלי ברצלונה ואקס־אן־פרובנס, הרקוויאם של מוצרט עם 
הסימפונית של ברמינגהם ותפילות הערבית 1610 של מונטוורדי 

בקתדרלת ֶשִפיְלד. 

זאת הופעתו הראשונה עם הקאמרטה.

דיוויד סֹואר, יליד נוטינגהמשר, השלים את לימודיו בקולג' המלכותי 
למוסיקה ובסטודיו האופרה הלאומית בלונדון. סואר השתתף 

ָאה של מונטוורדי באקדמיה למוסיקה עתיקה  בהכתרתה של ּפֹוֵפּ
של קיימברידג'; בדון ג'ובאני של מוצרט ובלה בוהם של פוצ'יני 

במטרופוליטן אופרה, ניו יורק; בהספר מסביליה של רוסיני באופרה 
האנגלית הלאומית בלונדון; בריגולטו של ורדי ובכרמן של ביזה 
באופרה הוולשית הלאומית בקארדיף; ברומיאו ויוליה של גונו 

בפסטיבל זלצבורג; בַלְקֶמה של דליב באופרת הולנד פארק בלונדון 
ובאונס לוְּקֶרְצָיה ובבילי באד של בריטן בפסטיבל ְגַליְנְדּבֹוְרן. 

על בימת הקונצרטים שר סואר במשיח של הנדל עם תזמורת 
יֶקט, בשאול של  סינפוניה המלכותית הצפונית בניצוח הארי ִבּ
הנדל עם זמרי ה-BBC, בשבע המילים האחרונות של ישו של 

היידן עם תזמורת שאנז אליזה בניצוח פיליפ ֶהֶרֶוֶחה, בתשיעית 
של בטהובן עם הסימפונית של הקולג' הוולשי למוסיקה בניצוח 

סר צ'רלס ָמֶקָרס, במזמורי הרקוויאם של סטרווינסקי עם תזמורת 
ָקה ָסלֹוֶנן, בשבעת החטאים של וייל  פילהרמוניה בניצוח ֶאָסה־ֶפּ
עם תזמורת האֶלה שבמנצ'סטר בניצוח סר מרק ֶאְלֶדר, ובחלום 

ֶגרֹוְנִטיוּס של ֶאְלָגר עם סימפונית ה-BBC בניצוח סר אנדרו דייוויס.

זאת הופעתו הראשונה עם הקאמרטה.

דיוויד סֹואר / בסחֹוְרֶחה ָנָברֹו קֹולֹוָרדֹו / טנור
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נסמבל "הקולות האנגליים" נוסד א
בשנת 2006 בידי המנצח טימותי 

)טים( בראון, מתוך שאיפתו לספק לבוגרי 
המקהלות האוניברסיטאיות של קיימברידג' 

ואוקספורד הזדמנות להמשיך ולשיר 
במקהלה מקצועית. בטרם הקים את 

האנסמבל, ניצח מאסטרו בראון על מקהלת 
קלייר קולג' בקיימברידג' ועל המקהלה 
הקאמרית של אוניברסיטת קיימברידג'. 

האנסמבל השתתף בהפקות אופרה, כגון 
אורפאו של מונטוורדי, סמלה של הנדל, 

דון ג'ובאני של מוצרט, ַאלֶצ'סֶטה של 
גלוק וטנקרדי של רוסיני. בין ההופעות 
הקונצרטיות ניתן למנות את משיח של 

הנדל, את תפילות הערבית לחג המולד 

של מונטוורדי ואת הרקוויאם של פורה, 
עם תזמורת פסטיבל לונדון בניצוח רוס 

ּפֹוְפל, וכן את האורטוריה שלמה של הנדל, 
עם "תזמורת עידן הנאורות" הלונדונית 

ס ועם "תזמורת האקדמיה  בניצוח רנה ָיקֹוְבּ
למוסיקה עתיקה" של ברלין.

את "אקדמיית הקולות האנגליים" יצר טים 
בראון מתוך אנסמבל "הקולות האנגליים" 

במיוחד בעבור הופעתה בארץ, הן כדי 
להעניק ניסיון וחשיפה לזמרים צעירים, 

והן כדי להעצים את הנפח הצלילי של 
המקהלה. לוותיקים שבין חברי האנסמבל 
זו ההופעה השלישית עם הקאמרטה. הם 

שרו עמנו באורטוריית חג המולד של באך 
ב-2009 ובמתאוס פסיון של באך ב-2012.

זמרי המקהלה:

SOPRANO
Janneke Dupré
Helen Lilley
Natalie Mayer-Hutchings
Valeria Mignaco
Cressida Sharp
Joy Wang
Anna-Luise Wagner

ALTO
Franziska Brandenberger
Corinne Hull
Tobias Knaus
Alexander Peter
Vanessa Rau
Alice Webster

TENOR
Adam Begley
William Bosworth
Mark Darling
Christophe Gindraux
Tiago Pinheiro de Oliveira

BASS
James Geidt
Martin Mayrl
Brian Mummert
Breno Quinderé
Zvika Vogel
Calum Zuckert

אנסמבל אקדמיית הקולות האנגליים בהדרכתו של טימותי בראון
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צפונה וקדמה
ִסי ִהיֹוִקי מנצח )פינלנד( ַפּ

יֹוָלה )פינלנד( מקהלת הילדים ַטִפּ
שחר לביא מצו־סופרן

ֵרוִויס  מוצרט מיסה ְבּ
ווהן וויליאמס מגניפיקט

ה "מזרח" פואמה מס' 9 לתזמורת ולמקהלה   מיכאל וֹוְלֶפּ
)בכורה עולמית(

סיבליוס מבחר שירים א־קפלה

כפר סבא: היכל התרבות העירוני
יום ד' , 7.6.17 בשעה 20:30

סביון: בית התרבות
יום ה', 8.6.17 בשעה 20:30

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 9.6.17 בשעה 13:00; מוצ"ש, 10.6.17 בשעה 21:00

יום א', 11.6.17 בשעה 20:00
 ירושלים: תיאטרון ירושלים 

יום ב', 12.6.17 בשעה 20:00
זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות

יום ג', 13.6.17 בשעה 20:00

חושבים מוסיקה 3 / הסוד לחיי נצח
דן רפופורט מנצח • יאיר גרבוז מרצה • מירה עווד זמרת

נקֹו קונטרבס דמיטרי רוזנצווייג קונטרבס • אלכסנדר אֹוִסיֶפּ

מוצרט, לנון ומקרטני, באך, פן וארגוב, גרשווין, ג'ובאני ּבֹוֶטִסיִני, 
זיאד אל רחבני ופיירוז, זונדהיים וברנשטיין

 ההרצאה תעסוק בקנוניזציה: מדוע יש יצירות הזוכות לחיי 
נצח ואחרות נשכחות? מי קובע: הקהל? המומחים? בעלי המאה? 

 הזמן? המקריות? 
יאיר גרבוז צייר, סופר, סטיריקן ומורה לאמנות. יליד ישראל 

)1945(, חי ויוצר ברמת גן. הציג עשרות תערוכות יחיד ותערוכות 
קבוצתיות בגלריות ובמוזיאונים. חתן פרס אמ"ת לשנת 2003.

ירושלים: תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון
יום ו', 23.6.17 בשעה 11:00

סביון, בית התרבות
מוצ"ש, 24.6.17 בשעה 21:00

זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות
יום ג', 27.6.17 בשעה 20:00

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 30.6.17 בשעה 11:00

הקונצרטים הבאים



 יוהאן סבסטיאן באך )1750-1685( / 
כ-30 דקות אורטוריית העלייה למרום )הקנטטה "הריעו לאל בממלכותיו"( רי"ב 11 

ואליות־מה שוררת סביב רי"ב 11 של ד
באך. המחפש אותה ברשימת הקנטטות 

ימצא אותה ָשם תחת הֵשם הקנטטה 
"הריעו לאל בממלכותיו"; והָתר אחריה 

ברשימת האורטוריות ימצא אותה גם שם, 
 תחת השם אורטוריית העלייה למרום. 

 שני התארים יאים לה: "אורטוריה" - 
כי זאת יצירה ליטורגית, ובאך עצמו 

הכתיר אותה בכתב ידו "אורטוריום", וגם 
המונח "קנטטה" כשר: לבאך יותר קנטטות 

ליטורגיות מחילוניות. אולי אורך היצירה 
הוא שהוליד את השניוּת: האורטוריה* 

נתפסת כיצירה ארוכה והקנטטה כקצרה, 
וזו אי שם באמצע. 

אם כך נקרא לה או כך, זאת יצירה 
קונצרטית העשויה קטעי מקהלה, אריות, 

רצ'יטטיבים ודואט קצר. כמובן, נעדרים 
ממנה מותרות האופרה - תלבושות, 

תפאורה, בימוי. משחק יש, בוודאי, אך 
הוא צפוּן באקספרסיביות המוסיקה, בכוח 
ההבעה של הסולנים ובטמפרמנט המנצח.

כשנשאל לא מכבר אחד מגדולי הפרשנים 
והמבצעים של באך, המנצח סר ג'ון אליוט 

גרדינר, מה הוא חש בעלותו לנצח על 
אורטוריית העלייה למרום, ענה, "אני מרגיש 

שבידינו המטלה והזכות להחיות כאן את 
יכולותיו התיאטרליות של האיש שלא כתב 
ולוּ אופרה אחת. את כל עוצמותיו בנרטיב, 

בצבע ובהעמקה פסיכולוגית בחר להשקיע 
בקנטטה, באורטוריה, בפסיון".

הקנטטה/אורטוריה הזאת נכתבה בעבור 
כנסיית תומאס הקדוש בלייפציג בעונת 

1734/5, עונה שבה הלחין באך גם את 
אורטוריית חג המולד וגם את אורטוריית 
הפסחא, שאותה נשמע אחרי ההפסקה. 

כיוון שאת רוב עתותיו ומרצו השקיע באך 
בשנותיו הראשונות בלייפציג )1732-1723( 

בכתיבת קנטטות דתיות לתפילות ימי 
ראשון, הרי שבאמצע שנות השלושים ייחד 

את מאמציו לבניית אורטוריות לחגים. 
הקנטטה הזאת הושמעה ב"חג העלייה 
למרום" ב-19 במאי 1735, וחלקים ממנה 

שאל באך מעצמו: שירת המקהלה בפתח 
היצירה מבוססת על קנטטה ששימשה 

לחנוכת התֹוָמאס־שוֶּלה, בית הספר המסונף 
לכנסייה, ושתי האריות נגזרו מסרנדת 

חתונה משנת 1725, שאבדה. 

המבנה הארכיטקטוני מרשים: אחד 
עשר חלקים ביצירה: ששת הראשונים 

הושמעו לפני הדרשה, והנותרים – אחרי 
תוָמּה. הפתיחה, הסיום והאמצע הם קטעי 

מקהלה מזו'ריים. וביניהם, ארבעת הסולנים 
משמיעים רצ'יטטיבים, דואט ושתי אריות. 

הרצ'יטטיבים הקרויים ֶסקֹו, המלוּוים 
בקונטינואו בלבד, מושמים בפי הטנור, מעין 

ר או אוונגליסט, כבפסיונים. בקטעים  ְמַסֵפּ
אלה מובאת בלשון הברית החדשה** 

עלילתה של עליית ישוע השמיימה. בפרק 
השביעי הבס מצטרף אל הטנור לדואט. 

ומדוע דואט? כי על שני גברים מסופר. שתי 
האריות והרצ'יטטיבים המלוּוים - בכלי 

נשיפה, בכלי קשת ובקונטינואו - מביעים 
את תגובת תלמידי ישו לדרמה המתוארת. 

בעצם, באמצעות תגובתם זו, באך מנסה 
להשיג גם את התעוררות הלב בקרב 

המאזינים בני ימיו, באי הכנסייה. 

שלוש החצוצרות והטימפני ששיבץ 
באך בתזמור, נותנים לאנסמבל כוח, 

עוצמה וחגיגיות בפרקי הקצה המז'וריים 
והריקודיים שופעי ההתלהבות והמרץ. צמדי 
החלילים והאבובים מצטרפים לכלי הקשת 

ולבסו קונטינואו, להעניק מתיקות ותוגה 
לקטעי המהוּרֲהרוּת והרפלקציה הלירית. 

ולסיום, הנה דוגמה כיצד, באמצעות מהלך 
משולש, באך רותם את המוסיקה לשם 

הבעת הדרמה: את האריה דה־קאפו של 
זמרת הסופרן הוא דוחה ממש עד לקראת 
הסוף, להיות הקדמה אנטיתטית מינורית 

לפרק הכוראל־פנטזיה המז'ורי, הסוחף, 
של הסיום. ובקולה הגבוה והעדין הוא שם 

ַקנטוּס כמו־גרגוריאני, רווי מליסמות, 
שניחוח עתיקות בו. ואם באלה לא די, 

הוא באופן חריג ביותר מעלים את הבסו 
קונטינואו ומותיר בליווי רק שני חלילים 
באוניסונו, אבוב אחד וכינורות וויולות, גם 
הם באוניסונו. היעדרו של הבסיס הצלילי 

הנמוך בפרק הזה מדגיש מוסיקלית את 
דרמת היעדרו הגופני של ישוע, שאחרי 
עלותו השמיימה, הוא כולו רוח שאיננה 

זקוקה עוד ל"ארציות" צלילי הבס.

*כגון הפסיונים, המיסה הגדולה בסי מינור 
 ואורטוריית הפסחא.

**"הבשורה עפ"י לוָּקס", "הבשורה עפ"י מרקוס" 
ו"מעשי השליחים". מחברי הכוראלים הם ִריְסט 
וָזֶצר )ראו הפירוט בעמוד התרגום(. לא לחלוטין 

מחוּור מי חיבר את מילות שאר הבתים.



יוהאן סבסטיאן באך )1750-1685(
אורטוריית "העלייה למרום" 

קנטטה "הריעו לאל בממלכותיו" רי"ב 11
 תרגום פסוקי הברית החדשה: 

פרופ' פרנץ ֶדליְטש
תרגום קטעי השירה: בני הנדל

מקהלה
ַמְמְלכֹוָתיו, ָהִריעוּ ָלֵאל ּבְ

לֹו,  ּדְ רֹב ּגֻ סוּהוּ ּכְ לוּהוּ, ִקּלְ ַהּלְ
ְפַארֹות עֹוָלמֹו;  חוּ ּתִ ּבְ רֹוְממוּ ְוׁשַ
ַבח ְלִנְפְלאֹוָתיו, ְרׁשוּ ִמּלֹות ׁשֶ ּדִ
ה ַמְקֵהלֹות רֹונֹות ַהְרּבֵ ֵעת ִמּגְ ּבְ

מֹו! ִמיעוּ ִלׁשְ ׁשְ ּתַ יָרה ׁשֶ ִ ְבַקע ַהּשׁ ּתִ

רצ'יטטיב טנור
א ֶאת ָיָדיו   ֵיׁשוַּע ָהָאדֹון ָנשָׂ

ְלִמיָדיו. וֵּבָרך ֶאת ּתַ
ֵרְך אֹוָתם ִנְפַרד ֵמֶהם.  ּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָּ ַוְיִהי ּבַ

)לוקס כ"ד 51-50(

רצ'יטטיב בס
ֵרָדְתָך ּכֹה ְקרֹוָבה? ֱאֶמת ּפְ ֵיׁשוַּע, ּבֶ

ָעה ָ ֱאֶמת ַהּשׁ יָעה ּבֶ ֱאמֹר, ַהִהּגִ
ינֵינוּ? ְהֶיה עֹוד ּבֵ ּלֵק, לֹא ּתִ ְסּתַ ּה ּתִ ּבָ ׁשֶ

ַמּבוַּע  ָמעֹות ׁשֹוְפעֹות ּכְ ְרֵאה־ָנא, ּדְ
נֵינוּ! זֹוְלגֹות ַעל ִחְורֹון ּפָ

ְעּגוַּע! מֹוֵתינוּ ֵמִעיק ּגַ ִנׁשְ ּבְ
ְמַעט ֲעָזָבנוּ.  ל רַֹגע ָונַֹחם ּכִ ּכָ

נוּ! ְפרֹׁש ֵמִאּתָ ב, ַאל ּתִ ֲעמֹד, ִהְתַעּכֵ

אריה אלט
ֵאר, ְמשֹׂושׂ ַחיַּי, ָ הֹוי, ִהּשׁ

ִני! עֹוד ֵיׁש ְזַמן! ׁשֵ ּטְ ַאל ָנא ּתִ
ִהיָרה ֲעִזיָבְתָך ַהּמְ

ֵאב נֹוָרא, ּגֹוֶרֶמת ִלי ּכְ
אן; י עֹוד ּכָ ֵהה ִעּמִ ן, ׁשְ הֹו, ּכֵ

ֵאב אוַּצף וְּדַוי. ַאֶחֶרת ּכְ

Johann Sebastian Bach )1685-1750(
Himmelfahrtsoratorium 
)Ascension Oratorio( 
Kantate "Lobet Gott in seinen Reichen" 
BWV 11

Chor
Lobet Gott in seinen Reichen,
Preiset ihn in seinen Ehren, 
Rühmet ihn in seiner Pracht;
Sucht sein Lob recht zu vergleichen,
Wenn ihr mit gesamten Chören
Ihm ein Lied zu Ehren macht! 

Rezitativ Tenor
Der Herr Jesus hub seine Hände auf und 
segnete seine Jünger, und es geschah,  
da er sie segnete, schied er von ihnen. 
)Lukas 24:50-51(

Rezitativ Bass
Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah?
Ach, ist denn schon die Stunde da,
Da wir dich von uns lassen sollen?
Ach, siehe, wie die heißen Tränen
Von unsern blassen Wangen rollen!
Wie wir uns nach dir sehnen!
Wie uns fast aller Trost gebricht.
Ach, weiche doch noch nicht! 

Arie Alt
Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben,
Ach, fliehe nicht so bald von mir!
Dein Abschied und dein frühes Scheiden
Bringt mir das allergrößte Leiden,
Ach ja, so bleibe doch noch hier;
Sonst werd' ich ganz von Schmerz umgeben. 

Rezitativ Tenor
Und ward aufgehoben zusehends  
und fuhr auf gen Himmel, 
eine Wolke nahm ihm weg vor ihren Augen, 
und er sitzet zur rechten Hand Gottes.
)Apostelgeschichte 1:9 und Markus 16:19( 

Choral
Nun lieget alles unter dir,
Dich selbst nur ausgenommen;
Die Engel müssen für und für
Dir aufzuwarten kommen.
Dir Fürsten stehn auch auf der Bahn
Und sind dir willig untertan;
Luft, Wasser, Feuer, Erden
Muß dir zu Dienste werden.
)Text: Johann von Rist, 1607–1667( 

Rezitativ Tenor & Duet Tenor-Bass
Und da sie ihm nachsahen gen Himmel 
fahren, siehe, da stunden bei ihnen zwei 
Männer in weißen Kleidern, welche auch 
sagten: Ihr Männer von Galiläa, was stehet 
ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, 
welcher von euch ist aufgenommen gen 
Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen 
habt gen Himmel fahren. 
)Apostelgeschichte 1:10-11( 

Rezitativ Alt
Ach ja! So komme bald zurück;
Tilg einst mein trauriges Gebärden,
Sonst wird mir jeder Augenblick
Verhaßt und Jahren ähnlich werden. 



רצ'יטטיב טנור
ר,  ַכּלֹותֹו ְלַדּבֵ  ַוְיִהי ּכְ

הֲֹעָלה, 
ֵאהוּ ָעָנן ִמּנֶֶגד ֵעינֵיֶהם,  ּשָׂ ְוֵהם רִֹאים ַויִּ

ב ִליִמין ָהֱאלִֹהים:  ַויֵּׁשֶ
)מעשי השליחים א' 9 ומרקוס ט"ז 19(

כוראל
ֵעת, פוִּפים ְלָך ַהּכֹל ּכָ ּכְ

ה ְלָך, ְלָך; ֵבל ַרּבָ ּתֵ
ְלָאִכים ְלעֹוָלם ָוֶעד ַהּמַ
ְתָך. ָאִצים ָלסוּר ִלְפֻקּדָ

ׁשֹוִעים, רֹוְזִנים וְּבנֵי טֹוִבים
וִּבים; יָך ַקּשׁ ְלמֹוָצא ּפִ
ֲאִויר וַּמִים, ֵאׁש, ֲעַפר

ר. ָבֶריָך ְלַאְלּתַ ים ּדְ עֹושִׂ
)הטקסט של יוהאן פון ריסט, 1667-1607(

רצ'יטטיב טנור ודואט טנור־בס
נֵי  ֲעלֹותֹו, ְוִהּנֵה ׁשְ ַמִים ּבַ ָ יטוּ ַאֲחָריו ַהּשׁ ַויַּּבִ

ִבים ֲעֵליֶהם. ַויֹּאְמרוּ  ים ִנּצָ י ַבּדִ ים ְלבוּׁשֵ ֲאָנׁשִ
ָמִים?  ָ ַעְמדוּ ְוֵעינֵיֶכם ַלּשׁ ִליל ַמה ּתַ י ַהּגָ ַאְנׁשֵ

ַמִים.  ָ ר הֹוֲעָלה ֵמֲעֵליֶכם ַהּשׁ ֶזה ֵיׁשוַּע ֲאׁשֶ
רֹום:  ר ְרִאיֶתם אֹתוֹ עֶֹלה ַלּמָ ֲאׁשֶ ּבֹוא יָבֹוא ּכַ

)מעשי השליחים א' 11-10(

רצ'יטטיב אלט
הֹוי, ׁשוָּבּה ָנא ַמֵהר ְלָכאן,

סָֹער, י ַהּמְ ֵקט ִלּבִ ַהׁשְ
ל ֶהֶרף ְזַמן ִאם לֹא ֵכן, ּכָ ׁשֶ
ִנים ִיְדֶמה ִלי, ֵסֶבל ַמר. ׁשָ

Rezitativ Tenor
Sie aber beteten ihn an, wandten um gen 
Jerusalem von dem Berge, der da heißet der 
Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem und 
liegt einen Sabbater-Weg davon, und sie 
kehreten wieder gen Jerusalem mit großer 
Freude. )Lukas 24:52, Apostelgeschichte 1:12(

Arie Sopran
Jesu, deine Gnadenblicke
Kann ich doch beständig sehn.
Deine Liebe bleibt zurücke,
Daß ich mich hier in der Zeit
An der künft'gen Herrlichkeit
Schon voraus im Geist erquicke,
Wenn wir einst dort vor dir stehn. 

Choral
Wenn soll es doch geschehen?
Wenn kömmst die liebe Zeit,
Daß ich ihn werde sehen
In seiner Herrlichkeit?
Du Tag, wenn wirst du sein,
Daß wir den Heiland grüßen,
Daß wir den Heiland küssen?
Komm, stelle dich doch ein!
)Text: Gottfried Wilhelm Sacer, 1635-1699(

רצ'יטטיב טנור
בוּ  ֲחווּ לֹו, ְוַאֲחֵרי ֵכן ׁשָ ּתַ ְוֵהם ִהׁשְ

רֹוב  יִתים, ַהּקָ ַלִים ֵמַהר ַהזֵּ ִלירוּׁשָ
ת, ְוָחְזרוּ  ּבָ חוּם ׁשַ ֶדֶרְך ּתְ ַלִים ּכְ ִלירוּׁשָ

דֹוָלה.  ְמָחה ּגְ שִׂ ַלִים ּבְ ִלירוּׁשָ
)לוקס כ"ד 52, מעשי השליחים א' 12(

אריה סופרן
ְטָך ֵיׁשוַּע, ֶחֶסד ַמּבָ

ִזְכרֹוִני ְמאֹוד. ָצרוּר ּבְ
ְתָך, י נֹוְתָרה ּגַם ִחּבָ ִעּמִ
ֶחֶלד ל עֹוד ֲאִני ּבַ ְוָכְך ּכָ
ָנה ּגֹוֶאֶלת: ֵהא ִלי ַמּתָ ּתְ
ַאֲהָבְתָך ה ּבְ ֵאַדע - ֶאְזּכֶ

רֹום מוְּלָך ַנֲעמֹד. ּמָ ּבַ ׁשֶ ּכְ

כוראל
ל ֶזה? הֹוי, ֵאיָמַתי ִיְקֶרה ּכָ

ּבֹו ר ֶזה, ׁשֶ יָבֹוא יֹום־אֹׁשֶ
מוֹ ֵעינַי ֶאְרֶאה אֹותוֹ ּבְ
רֹב ִזיוֹו? ִתְפַאְרּתֹו, ּבְ ּבְ

ָמַתי ּתֹוִפיַע, יֹום־מֹוֵעד,
יֵענוּ, מֹוׁשִ ַמח ּבְ ּבֹו ִנשְׂ ׁשֶ
יֵחנוּ? ק ִלְמׁשִ ַ ּבֹו ִנּשׁ ׁשֶ
ֵעת! ּבֹוא ִמיָּד, הֹוַפע ּכָ

)הטקסט של גוטפריד וילהלם ַזֶצר, 
)1699-1635



כ-10 דקות זיו קֹוז'ֹוָקרוּ )1977( / "מאין באת ולאן אתה הולך" לתזמורת קאמרית )בכורה עולמית( 

מלחין והמנצח זיו קוז'וקרו פעיל ה
במוסיקה קונצרטית ופופולרית. 

את שירותו הצבאי עשה כפסנתרן, מעבד 
ומנצח בתזמורת חיל האוויר, ואחר כך 
השלים בהצטיינות לימודי תואר שני 

באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. למד 
רמֹוְנט,  קומפוזיציה אצל צבי אבני וחיים ּפֶ

וניצוח אצל יבגני צירלין. הוא השתלם 
בקומפוזיציה אצל המלחין הצרפתי פיליפ 

ֶלרוּ, האיטלקי איוון ֶפֶדֶלה, והארגנטיני־
ִניֶסלֹו  ִניֶסלֹו, ובניצוח - אצל ּפָ ספרדי פביאן ּפָ

והמנצח הצרפתי פייר־אנדרה ָוָלד. 

יצירותיו הושמעו בפסטיבלים "צלילים 
במדבר", "תחרויות האביב", "קול המוסיקה 
בגליל העליון" ו"חג המוסיקה הישראלית", 

וכן בפסטיבל MATA* למוסיקה עכשווית 
בניו יורק, בפסטיבל ISCM** בסלובניה, 

בפסטיבל Young Euro Classic בברלין 
ובפסטיבל ACL*** בהונג קונג. בין מבצעי 
יצירותיו: הסינפונייטה הישראלית באר 
שבע, הקאמרית הישראלית, התזמורת 
הסימפונית הצעירה ירושלים־ויימאר, 

ָרה,  "הרביעייה העכשווית", אנסמבל ֶטְמּפֶ
אנסמבל מיתר, ועוד.

מיטב התזמורות וההרכבים בארץ השמיעו 
את עיבודיו של קוז'וקרו: הפילהרמונית 
הישראלית, הסימפונית ירושלים רשות 
השידור, הסימפונית הישראלית ראשון 

לציון, הסימפונית חיפה, סימפונט רעננה, 
הסינפונייטה הישראלית באר שבע, 

הקאמרית הישראלית, תזמורת נתניה 
הקאמרית הקיבוצית, אנסמבל סולני תל 

אביב ועוד. רבות מן התזמורות האלה ניגנו 
תחת שרביטו. 

בשדה המוסיקה הפופולרית שיתף פעולה 
כמנצח, כמעבד, כמפיק וכפסנתרן עם בכירי 
האמנים בארץ: אלון אולארצ׳יק, מוריס אל 

מדיוני, קובי אפללו, יזהר אשדות, דיוויד 
ברוזה, אורי בשן, גידי גוב, ריקי גל, שלמה 
גרוניך, אביב גדג', דוד ד'אור, אברהם טל, 

דודו טסה, הראל סקעת, יהודה פוליקר, ערן 
צור, לירז צ'רכי, מיקי קם, רמי קליינשטיין, 
יהודית רביץ, ריטה, יוני רכטר ושלומי שבן. 

ב-2015 זכה קוז'וקרו בפרס ראש הממשלה 
לקומפוזיטורים ובעת לימודיו זכה במלגות 

הצטיינות. היום הוא בסגל המורים של 
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, 

וחבר מועצה באיגוד הקומפוזיטורים. 

דבר המלחין על יצירתו
בליל הסדר יש שעורך הטקס מפקיד את 
האפיקומן בידי אחד המסובים, זה מניחו 

על הכתף והמסובים שואלים אותו: "מאין 
באת?", והוא עונה: "ממצרים!", "ולאן אתה 

הולך?", "לירושלים!" והכל עונים: "לשנה 
הבאה בירושלים!" 

במשפחתי הנוהג דומה ושונה: המסובים 
כולם, איש איש בתורו, משיבים על השאלה 

"מאין באת ולאן אתה הולך", כסיכום השנה, 
כחשבון נפש וכהתוויה לעתיד. לרוב, חשבון 
הנפש מתמֶצה בסיפור המגֵלם את תֹכניהם 

של שני שירי הפסח ״עבדים היינו״ ו״מה 
נשתנה״. למוטיבים מתוך שני השירים 

האלה הנחתי להתגנב אל יצירתי. למעשה, 
אותו חשבון נפש שחג הפסח מזמן, הוא 

שהוליד את היצירה. ומשנולדה, נוספו לה 
כמה מהתבוננויותיי על החג הזה, האהוב 

עליי ביותר בלוח השנה העברי. 

בזמן מלאכת הכתיבה, באו ושיטחו עצמם 
על גבי שולחני כמה מוטיבים, רסיסי 

זיכרונות־ניגונים, שהיו בוקעים מפי סבי 
כשנהג לערוך את סדר הפסח. רסיסים אלה 

פגשו על שולחן העבודה מינֵי אמצעים 
מוסיקליים הקשורים לתחנות שונות בחיי. 
הנחתי להם להתערבל זה עם זה, וטיפלתי 

ב"חומרים" מנקודות מבט שונות: רומנטית, 
נוסטלגית, שכלתנית־אנליטית.

המשפט "מאין באת ולאן אתה הולך" צופן 
בחובו גם הצהרת כוונות מבנית: את היצירה 

נכון יותר לכנות תרשים זרימה דרמטי 
מאשר צורה המשתייכת לסוגה מוסיקלית 

ספציפית. התחנות חשובות, אך חשובה מכל 
הדרך, המצטיירת מן "התאים המוסיקליים" 

המשתנים והמתפתחים מתחילת היצירה 
ועד סופה. ההתבוננות על אותם "תאים" 

מנקודות מבט שונות מעניקה להם 
משמעויות חדשות. 

Music at the Anthology* 
Intl. Society for Contemporary Music** 

Asian Composers' League*** 'ץ
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כ-46 דקות יוהאן סבסטיאן באך / אורטוריית חג הפסחא רי"ב 249 

שנה אחרי שעבר באך מֶקֶתן־ַאְנַהְלט כ
ללייפציג, החל שיתוף פעולה פורה 
)ויש לומר מפתיע( בינו לבין איש צעיר 

ממנו במעט, הִליְבִריָתן כריסטיאן פרידריך 
ֶהְנִריִצי. הנריצי היה בעל הכשרה משפטית, 
אך נאלץ לעבוד כמורה פרטי, וכדי להגדיל 

את הכנסתו, בחר לחבר שירים, שעליהם 
יַקְנֶדר". וכאן הנקודה  חתם בשם העט "ִפּ

המפתיעה: שיריו המוקדמים של פיקנדר 
השתייכו ַלסוָּגה ה...איך נאמר?...ארוטית־

ריאליסטית, ובאך, המלחין־מנצח הכנסייתי, 
לא חשש לשתפו ביצירתו. 

העובדה עובדה: שתי קנטטות חילוניות, 
מן הידועות ביותר של באך זכו להתחבר 
בידי פיקנדר: "קנטטת הקפה" ו"קנטטת 

האיכרים". יתרה מזו - באך הסכים להכניסו 
גם אל שער הליטורגיקה, ולימים הזמינו 
לכתוב את הליברית של "מתאוס פסיון". 

הנריצי־פיקנדר חיבר לא פחות משלוש 
גרסאות של רי"ב 249, אורטוריה עם 

היסטוריה: בפברואר 1725 חיבר ליברית 
לקנטטה חילונית, ליום הולדתו של דוכס: 

"קנטטת הרועים", רי"ב 249a; באוגוסט 1726 
חיבר עוד גרסה חילונית, ליום הולדתו של 

רוזן: רי"ב 249b; ובין לבין, ב-1 באפריל 1725, 
כיוון שעמד לחול חג הפסחא, קרא באך 

לפיקנדר, וזה המיר את הליברית החילונית 
ִלי: ההתרחשויות שאירעו לאחר  יְבּ בתוכן ִבּ

צליבת ישו )ראו המסגרת(.

כל זה היה באמצע שנות העשרים של 
המאה השמונה עשרה. ובמהלך שנות 

השלושים נזקק באך, עדיין קנטור כנסיית 
תומאס הקדוש בלייפציג, לאותה קנטטת 

פסחא שוב ושוב... ושוב. אז, עשור ומעלה 
אחרי השמעתה הראשונה, שינה במקצת 

את התזמור, הפך את הפרק המושר הראשון 
מדואט טנור־בס לקטע מקהלה, וויתר על 

שמות הדמויות*. אז גם המיר את הכותרת 
"קנטטה" בכותרת "אורטוריה", שם הגזור 

מן המילה הלטינית orare, שפירושה 
״לדבר״, אך גם ״להתפלל״. 

האורטוריה נפתחת בהקדמה כלית דו־
חלקית: בתחילה סינפוניה חגיגית ועליזה, 

עתירת שירת אבוב, תרועות חצוצרה 
והלמויות תוף, ובהמשך אדג'ו מלנכולי, 

שבו אבוב מתייפח מול אנחות כלי הקשת. 
כשהשירה מתחילה, מתברר שהפתיחה 

הייתה ּבָבוָּאה מקדימה לרגש הדו־קוטבי 
שהאורטוריה מביעה: ישוע איננו, אך ישנו. 

קטעי התוגה המלוּוים באבוב, בחליל או 
בחליליות, מבטאים את הקוטב "הדפרסיבי", 

והחלקים המתרוננים והריקודיים - את 
הקוטב "המאני". 

בימי הביניים, כשרבים מבאי הכנסייה לא 
ידעו קרוא וכתוב, נהגו פרנסי הכנסייה 

להמחיז את סיפורי הברית החדשה, ובחג 
הפסחא זכו הריצה אל קברו הריק של ישוע 

והצחוק למשמע בשורת תחייתו להמחזות 
כאלה, שנקראו "ריצת הפסחא" ו"צחוק 

הפסחא". המאזין למילים "מהרו־נא ובואו" 
ולמליסמות המחקות צחוק בפרק הקולי 

הראשון באורטוריה, פרק ג', ישמע הד 
להמחזות האלה כאן.

*אנחנו החלטנו, מטעמי בהירות, להותיר אותם 
על כנם בדף הליברית, במקביל לציון הקולות.

הנה, בהשמטות־מה, הסיפור 
בברית החדשה שעליו מבוסס 

תמליל האורטוריה: 
ָהָיה ֲחֵבר  מֹו, ׁשֶ "ְוִאיׁש ֶאָחד, יֹוֵסף ׁשְ

א ֶאל  יק... ּבָ ְנֶהְדִרין... ִאיׁש טֹוב ְוַצּדִ ַהּסַ
ּנוּ ֶאת ּגוַּפת ֵיׁשוַּע.  ׁש ִמּמֶ יָלטוּס וִּבּקֵ ּפִ

ָסִדין  הֹוִריָדּה, ָעַטף אֹוָתּה ּבְ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ֶסַלע ]...[  ֶקֶבר ָחצוּב ּבְ ְוִהּנִיָחּה ּבְ

ת ָקְרָבה.  ּבָ ַ ת, ְוַהּשׁ ּבָ אֹותֹו יֹום ָהָיה ֶעֶרב ׁשַ
ִליל ָהְלכוּ  אוּ ִעם ֵיׁשוַּע ִמן ַהּגָ ּבָ ים ׁשֶ ַהּנָׁשִ

ֶבר, ְוָראוּ  ַאֲחֵרי יֹוֵסף. ֵהן ָראוּ ֶאת ַהּקֶ
ָחְזרוּ ֵהִכינוּ  ָחה ּגוָּפתֹו. ַאֲחֵרי ׁשֶ יַצד ֻהּנְ ּכֵ
י  ְבתוּ ַעל ּפִ ת ׁשָ ּבָ ַ ִמים וִּמְרָקחֹות וַּבּשׁ שָׂ ּבְ

בוַּע, ִלְפנֵי ֲעלֹות  ָ ּשׁ ִראׁשֹון ּבַ ְצָוה. ּבָ ַהּמִ
ר ֵהִכינוּ  ִמים ֲאׁשֶ שָׂ אוּ ֶאת ַהּבְ ַחר, ָנשְׂ ַ ַהּשׁ

ָהֶאֶבן ָנגֹּלָה ִמן  ֶבר. ֵהן ָראוּ ׁשֶ וָּבאוּ ֶאל ַהּקֶ
ֶבר ְוִנְכְנסוּ ְלתֹוכֹו, ַאְך לֹא ָמְצאוּ ֶאת  ַהּקֶ

ָבר  ּגוַּפת ָהָאדֹון ֵיׁשוַּע. עֹוָדן ְנבֹוכֹות ַעל ַהּדָ
ְבָגִדים ַמְבִריִקים  ים ּבִ נֵי ֲאָנׁשִ ה, ְוִהּנֵה ׁשְ ַהזֶּ

ינוּ  ַחד ְוִהְרּכִ אוּ ּפַ בוּ ַעל ָיָדן. ֵהן ִנְתַמּלְ ִנּצְ
שֹׂות ֶאת  ן ְמַחּפְ ה ַאּתֶ נֵיֶהן ַאְרָצה. "ָלּמָ ּפְ
נִַים. "הוּא  ְ ֲאלוּ ַהּשׁ ִתים?" ׁשָ ין ַהּמֵ ַהַחי ּבֵ

ֵאיֶנּנוּ ּפֹה, הוּא ָקם ִלְתִחיָּה!" ]...[ 

ֶבר  ן ָחְזרוּ ]הנשים[ ִמן ַהּקֶ  ְלַאַחר ִמּכֵ
ר,  ָבִרים ָהֵאּלֶה ָלַאַחד ָעשָׂ ל ַהּדְ רוּ ֶאת ּכָ ְוִסּפְ

ִדְבֵרי  ֵעינֵיֶהם ּכְ ְבֵריֶהן ִנְראוּ ּבְ ּדִ ]...[ ֶאּלָא ׁשֶ
יָפא ָקם  ֶהֶבל ְולֹא ֶהֱאִמינוּ ָלֶהן, אוָּלם ּכֵ
ִהְתּכֹוֵפף, ָרָאה ֶאת  ׁשֶ ֶבר. ּכְ ְוָרץ ֶאל ַהּקֶ

 ." ֵמּהַ ְיָתה ּתָ ם, ְוָחַזר ַהּבַ ְכִריִכים ְלַבּדָ ַהּתַ

)מתוך הבשורה עפ"י לוקס כ"ג, כ"ד(



יוהאן סבסטיאן באך 
אורטוריית חג הפסחא רי"ב 249

הטקסט מאת כריסטיאן פרידריך ֶהְנִריִצי 
יַקְנֶדר" )1764-1700( שכינה עצמו "ּפִ

עברית: בני הנדל

 סינפוניה

 אדג'ו

מקהלה
ַמֲהרוּ־ָנא וּבֹואוּ, ַרְגַלִים ְזִריזֹות, 

ם!  יֵּׁשוַּע ָנח ׁשָ ַלּבֹור ׁשֶ
ִפיֶכם, אוּ ְצחֹוק ּבְ שְׂ
ְלַבְבֶכם, ֲעִליצוּת ּבִ

יֵענוּ ָקם! י, ִהּנֵה, מֹוׁשִ ּכִ

 רצ'יטטיב )אלט, סופרן, טנור, בס(
ָבִרים ָקֵרי ֵלָבב, מרים המגדלית: ִאְמרוּ, ּגְ

ו, ֵאיפֹה ַאֲהַבְתֶכם ַעְכׁשָ
ם ְלגֹוֲאִלי?  ָחִבים ַאּתֶ ׁשֶ

מרים אם יעקב:
ְבִריִרית! ה ׁשַ ָ ם ִאּשׁ ה ִמּכֶ ַעזָּ

ִהי... ן, ָנכֹון, ִמּנְ שמעון: ּכֵ
יוחנן: ...וִּמּתוָּגה וְּבִכי

ָמעֹות ל ּדְ ַלח ׁשֶ ׁשני הגברים: ְוַגם ִמּמֶ
עֹות ְעּגְ ִניחֹות ִמְתּגַ וִּמּגְ

ָחה ְלָמזֹור לֹו, ָרְקָחה ִמׁשְ
 שתי הנשים: 

ֲעזֹר לֹו! זֹּו ּתַ ינוּ ׁשֶ ִּ ְוא ִקו ָ ְוַלּשׁ

 

Johann Sebastian Bach 
Oster-Oratorium )Easter Oratorio( BWV 249 
Text by Christian Friedrich Henrici 
aka "Picander" )1700 –1764(

Sinfonia
  
Adagio 
 
Chor
Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße,  
Erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt!  
Lachen und Scherzen  
Begleitet die Herzen,  
Denn unser Heil ist auferweckt! 
 
Rezitativ )ASTB( 
Maria Magdalena: O kalter Männer Sinn, 
Wo ist die Liebe hin,  
Die ihr dem Heiland schuldig seid?  
Maria Jacobi: 
Ein schwaches Weib muss euch beschämen!  
Petrus: Ach! ein betrübtes Grämen…  
Johannes: …und banges Herzeleid  
Beide Männer: Hat mit gesalznen Tränen  
Und wehmutsvollem Sehnen  
Ihm eine Salbung zugedacht,  
Beide Frauen:  
Die ihr, wie wir, umsonst gemacht! 
 

Aria )S(  
Maria Jacobi: Seele, deine Spezereien  
Sollen nicht mehr Myrrhen sein.  
Denn allein  
Mit dem Lorbeerkranze prangen,  
Stillt dein ängstliches Verlangen.  

Rezitativ )TBA( 
Petrus: Hier ist die Gruft  
Johannes: Und hier der Stein,  
Der solche zugedeckt;  
Wo aber wird mein Heiland sein?  
Maria Magdalena:
Er ist vom Tode auferweckt!  
Wir trafen einen Engel an,  
Der hat uns solches kundgetan.  
Petrus: 
Hier seh ich mit Vergnügen  
Das Schweißtuch abgewickelt liegen! 

Aria )T(
Petrus: 
Sanfte soll mein Todeskummer  
Nur ein Schlummer,  
Jesu, durch dein Schweißtuch sein:  
Ja, das wird mich dort erfrischen  
Und die Zähren meiner Pein  
Von den Wangen tröstlich wischen.  
 
Rezitativ )SA(  
Maria Jacobi, Maria Magdalena: 
Indessen seufzen wir  
Mit brennender Begier:  
Ach, könnt es doch nur bald geschehen,  
Den Heiland selbst zu sehen!  
 



אריה )סופרן(
ֵמְך, שְׂ י ּבָ ּנִ י, ׁשַ מרים אם יעקב: הֹוי ַנְפׁשִ

ְך. ַהּמֹֹור ָהִסיִרי ִחיׁש ִמּמֵ
ְך ַעל־רֹאׁשֵ

ֲעֶטֶרת, ְפָנה ּכַ ֲעֵלי ּדַ
ֶרת. יֻּסֶ ִמיָהֵתְך ַהּמְ ִקיטוּ ּכְ יַּׁשְ ֵהם ׁשֶ

רצ'יטטיב )טנור, בס, אלט(
ֶבר שמעון: ִהּנֵה ַהּקֶ

אן, ָבה ִהּנֵה ּכָ ּצֵ יוחנן: ְוַהּמַ
ָתה ֶאת ַהּבֹור; ּסְ ר ּכִ ֲאׁשֶ

יִעי ֵהיָכן? ַאְך ֵאי ֵיׁשוַּע, מֹוׁשִ
מרים המגדלית: 

ֶות ֵנעֹור! ִמן ַהּמָ
נוּ ַמְלָאְך ַגׁשְ ּפָ

ְך. ר ָלנוּ ּכָ ר ִסּפֵ ְוהוּא ֲאׁשֶ
ׁשמעון:

ַמְחָנה ֵעינַי! ִהּנֵה פֹה שְׂ ָמה ּתִ
ָעַטף ֶאת ּגוּפֹו! ְכִריְך ׁשֶ ַהּתַ

אריה )טנור(
שמעון:

ְך ֵאיָמה ַהּלֵ ֶות ַהּמְ ַהּמָ
ְתנוָּמה, ה ּכִ ִנְדֶמה ִלי ַעּתָ

יִעי ָיֵקל ָעַלי: ְכִריְך מֹוׁשִ ּתַ
יב ֶאת רוִּחי ַעת מֹוִתי ָיׁשִ ׁשְ ּבִ

ֵאִבי ְוִדְמעֹוַתי, ִיְסּפֹג ְכּ
וְּבּנַֹחם ְיַנּגֵב ִמְצִחי. 

רצ'יטטיב )סופרן, אלט( 
מרים אם יעקב, מרים המגדלית:

ּתֹוְך ֲאָנחֹות סֹוֲערֹות
וִּבְתׁשוּקֹות ּבֹוֲערֹות

ּלֵל: ְיַמֵהר ְויֹוִפיַע ִנְתּפַ
יַע! ּמֹוׁשִ ָהֶרַגע ּבֹו ֶנְחֶזה ּבַ

Aria )A(  
Maria Magdalena: 
Saget, saget mir geschwinde,  
Saget, wo ich Jesum finde,  
Welchen meine Seele liebt!  
Komm doch, komm, umfasse mich;  
Denn mein Herz ist ohne dich  
Ganz verwaiset und betrübt.  
 
Rezitativ )B(  
Johannes: Wir sind erfreut,  
Dass unser Jesus wieder lebt,  
Und unser Herz,  
So erst in Traurigkeit zerflossen und geschwebt,  
Vergisst den Schmerz  
Und sinnt auf Freudenlieder;  
Denn unser Heiland lebet wieder!  
 
Chor  
Preis und Dank  
Bleibe, Herr, Dein Lobgesang! 
Höll' und Teufel sind bezwungen,  
Ihre Pforten sind zerstört.  
Jauchzet, ihr erlösten Zungen,  
Dass man es im Himmel hört.  
Eröffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen,  
Der Löwe von Juda kommt siegend gezogen!

אריה )אלט(
מרים המגדלית: 

ִאְמרוּ ִלי, עוּצוּ ִלי ֵעָצה,
ִאְמרוּ, ֶאת ֵישוּ ֵאי ֶאְמָצא,

י ּכֹה אֹוֵהב! אֹותֹו ִלּבִ ׁשֶ
ֵקִני, ּבֹוא, ֶאְחּבֹק אֹוְתָך, ַחּבְ

ִלי ִקְרָבְתָך י ְלָבִבי ּבְ ּכִ
ם וְּמאֹוד ָעֵצב. ְמיֻּתָ

רצ'יטטיב )בס(
ַמח, יוחנן: ִנְצַהל ְוִנשְׂ

י ֵיׁשוַּע ׁשוּב ַחי, ּכִ
וְּראוּ, ִמן ַהּלֵב

ַוי, ָהָיה ְספוּג ּדְ ׁשֶ
ֵאב ל ַהּכְ ִנּטַ

ָחֵזנוּ; ר ְוצֹוֵהל ּבְ ְוהוּא ׁשָ
י ֵנעֹור ָוַחי ּגֹוֲאֵלנוּ! ּכִ

מקהלה
ּ ְפתֹוֵתינו יר ַהּלֵל ַעל שִׂ ׁשִ ּבְ

ְנַהּלֵל ֶאת ֲאדֹוֵננוּ!
אֹון, חוּ ּבְ ָטן, נֻּצְ אֹול, שָׂ ׁשְ
וִּבְמחֹוָזם ָנְפָלה ֵאיָמה. 
יַרְתֶכם, מוְּתֵרי ָלׁשֹון,  ׁשִ

ַמע.  ָ ּשׁ ָרִקיַע ּתִ ּבָ
ֲעֵרי־ָההֹוד, ַתח, ָרִקיַע, ׁשַ ּפְ

ּגוּר־ַאְרֵיה ְיהוָּדה ּגֵֶאה ּבֹו יָבֹוא!
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