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 מבוא

יקה ברצון, אוהבים אותה ורוצים להתקרב וזר המאזינים למספר זה מיועד לכל ילדה וילד ולכל נערה ונע

ו נרק כאשר א ויקה היא אמנות הצלילים, ואלה קיימים עבורנזאליה ולהבינה טוב יותר. כיוון שהמו

משובצות בו  ועים אותם, מיועד הספר למעשה להיות מעין מלווה או מדריך להאזנה נבונה. למטרה זומש

רה ול גם לשמש את המוד. הספר יכואליהם ניתן להוסיף עוד ועשנבחרים, קה זיהצעות רבות של קטעי מו

בהיות הספר קצר ותמציתי, מטבע הדברים אין הוא מוסר שפע מידע, המצוי ממילא בספרים רבים 

כן הוא מביא מבחר  וכמ .העיקריים לכל תקופה ולכל סגנון יםהאופייני םבקוויאחרים, אלא מתרכז 

יה השונים, ובהם בעיקר הצד האנושי של היוצר, דיקה מצדזאמנות המו ת אתומקראות קצרות המרא

עם זאת, יריעתו רחבה מאד והוא דן מטבע הדברים יש בו דגש על מוזיקה של צרפת.  .המאזין והמבצע

ת שבכתב, החל מתקופות קדומות ועד ופה והן מסור-ת שבעלואירופית, הן מסור-יקה אירופית וחוץזבמו

  ו.ל זמננלתקשורת ההמונית ש

לצד  במאה העשרים.יקולוגים של צרפת זמגדולי המו יהה( 1111-1111) ז'אק שאייהמחבר הספר, 

בשנים מסוימות הוא שימש  .יקליוזהמדעית הענפה היה תמיד קרוב ללבו במיוחד נושא החינוך המ ועבודת

ו מהפכה מהותית, צאריקלי של זבר החינוך המועבהנהגתו ו ,יקה בצרפתזמפקח הכללי על לימודי המוכ גם

 .מוש באמצעים מתודיים חדשיםית מודרניות ושועולם המושגים, הקניית גיש רענוןתוך שבירת מוסכמות, 

ים של המאה בעזכיתי להימנות על תלמידיו באוניברסיטת הסורבון בפאריס. בעת ביקורו בארץ בשנות הש

ח על החינוך המוזיקלי בישראל. הוא ציון אורגד, שהיה אז המפק-המלחין בןהקודמת הפגשתי אותו עם 

 יזם את תרגום הספר והטיל עליי את המשימה. מהדורתו העברית של ספר זה היא אפוא פרי יזמתו. 

ב ובכל עת מן הטלהם מגישים  הו והטלוויזיהרדישאל כל הילדים,  ן: "הספר מכווועל ספראמר המחבר 

מבלי ללמוד להכירה, אך אי אפשר גם להכירה  תהואמנות זו, אי אפשר לאהוב א .יקהזמן הגרוע שבמוו

הספר כולל הצעות להאזנה. קטעי מוזיקה מוקלטים " .העיקרית של ספר זה וזו מטרת .תהומבלי לאהוב א

מצויים היום בכל עת לכל דורש במרשתת ובאמצעי ההפצה האחרים: תקליטורים, רדיו וכו'. כל קורא וכל 

 קשו. מאזין יוכל אפוא למצוא בקלות את מבו

, וזאת מוסיקההיה עדיין מקובל לכתוב  1111-אשר לכתיב של שם הספר: כאשר יצא הספר לאור ב

, הן בהתאם להגייה והן בהתאם להחלטת מוזיקהבניגוד להגייה המקובלת. אנו כותבים את המלה 

 האקדמיה ללשון העברית. 

כך יאהב יותר את מה ווהב א אוגש לקורא הישראלי הצעיר כדי שאכן יכיר יותר את מה שהוהספר מ

רא הישראלי ויקה היהודית והישראלית כדי שהקזהוספנו לספרו של שאייה פרקים על המו .א מכירושה

 .ב אותהואת מורשתו שלו וילמד לאהגם יכיר 

 אבנר בהט        
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 המוזיקה מהי? 

ללשון המדוברת, כלומר  מהו, היא שפה בדןיקה היא אמנות הצלילים". יותר נכוזהמו"נהוג היה לומר כי 

י, באם אני דובר יַאהיא מעמידה את הצלילים לרשות הרעיונות. אם אני הוגה למשל את הצליל  הכמו

 ,אני – Iעברית, אנגלית או גרמנית, משמעותו תהיה בהתאם: בעברית קריאת כאב, באנגלית שם הגוף 

ל לבדו יפעל בתור שכזה, עם המצלול, יקה הצליזבעוד אשר במו, j ובצרפתית האות ,היצ  ב   – ובגרמנית

ולמקמם  שלעצמםכלצלילים  ןלהאזי אפואיקה מלמדת אותנו זהמו .ון המיוחדים לווהגוהגובה, המשך 

סכמות ושאינו קשור כלל עם מ יקליזמו ןרעיומבטא  ובתוך מכלול של צלילים אחרים, כאשר הצירוף כול

 הלשון המדוברת. 

בדרך כלשהי. מעצם טבעם הם כפופים לחוקים  ךה סתם כלזחברים זה הצלילים אינם מת ןואכ

, הוא ןאו בלא יודעי ןיקאי מגיע אפוא אל התוצאות הרצויות בהתאם לדרך שבה, ביודעיזמוגדרים. המו

 מצרף את הצלילים בהתאם לאותם חוקים. 

ה, להביע א תוכל לעולם, כשלעצמ. היא ליקה משפיעה ישירות על חושינוזהמוהמדוברת,  ןבניגוד ללשו

, התווכח על נושא זה יום 11-ינה בסוף המאה הו, אשר חי בוןרעיונות מוגדרים. המלחין הנודע יוסף הייד

אני גר בבית השלישי מן הגדר שלך כי  ושיחו: "נסה נא לומר למישהו באמצעות הצ'מבל-ן, וכך אמר לבדאח

  . של שנבראון". הלה נאלם דום, כמובן

, עזים מאד לפעמים, כגון כאב, שלווה, התלהבות וכדומה, ת לבטא רגשותמסוגליקה זמת זאת, המוולע

 , אם הוא מקשיב בתשומת לב ראויה. ןוכך לעורר אותם רגשות אצל המאזי

 

  :האזנההצעות ל

וראו אם הסיווג שלכם  אופיים הולכמה מהם מבלי לדעת מ והקשיב .גדרופי מורשימת קטעים בעלי א להלן

 . נויתאם לזה של

 )סולו לצ'לו(. קץ הימיםרביעיית  –נוקטורנו; מסיאן  –; שופן מנחת פאון –ע חולמני: דביסי . קט1

 22סונטה לפסנתר אופוס  –פרק מרש האבל; בטהובן  –סונטה לפסנתר  –: שופן מרש אבל –. קטע קודר 2

 פרק ב'.  –"ארואיקה"  3סימפוניה מס'  –פרק ב'; בטהובן  –

קונצ'רטו לפסנתר  –)הפרק "תהלוכת הזקנים"(; ראבל  פולחן האביב –נסקי . קטע קצוב ומסעיר: סטרווי3

סימפוניה  –הונגר סימפונייטה;  –מרש מתוך "אהבת שלושת התפוזים"; רוסל  –פרק הסיום; פרוקופייב  –

 פרק הסיום עם סולו חצוצרה. – 2מס' 

 )קצב הקטר(.  113פיק פסי –; הונגר מחול המוות –סנס -; סןהתרנגולת –. קטע תיאורי: ראמו 4

; קטע המתאר תמונות בתערוכההקטע "שמואל גולדנברג ושמיל" מתוך  –. דיוקן מוזיקלי: מוסורגסקי 5

 עשרה( של קופרן. -דמות מתוך אחת הסויטות )הרביעית או השתים

 

ונותנת להן אופי  ות המליםעיבה את משמחמריקה זשרת, המוותה קשורה למלה, כלומר בהיותה מיובה 

 האווירה שלהן מתבהרת ביתר שאת.  ךתר. מבחינים אז אמנם פחות בפרטי המלים, אווחשי ימ

 : שיר של שוברט, שומאן, ברהמס, דביסי או ראבל.האזנה
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שר: למשל שיר וומ ןא מולחושיר כשה ותיר אותושם שמטביעה עליך הקראת שיר עם זה שמוה את הרוהשו

 בד. תיו בלוי שהאזנת לו תקרא תחילה את מלנשלפ

. היא מציגה תחילה (יש מאות כאלה)לפוגה של באך  וזינאהלעוגב או לצ'מבלו.  פוגה של באך: האזנה

יעבד  ו,כך, ישנה אות-יחזור המלחין אחר ועלישי, נאפיי ייקלזפסוק מו –ל יחיד, כלומר ובק ו,נושא" לבד"

 ושימו וכל הופעה נוספת של לב ונסו לגלות-הקשיבו לנושא זה בתשומת .אותו ויפתח אותו במשך כל הקטע

  .יקהוזחוץ לממרר מבלי להזדקק לשום גורם שושזה מע יןינלב לע

 

ג איכותי. אך וכל צורך לקבוע ביניהם דיר ןאיומשלימים זה את זה והם כשרים  וכל המבעים השונים הלל

 ןתעלם מהלה ומופיעות בה א ןה ןכאשר אי ,יקהזנות במוולמשל לחפש תמ ;לערבבם זה בזה ןמאידך אי

 קיימות בה בבירור.  ןכאשר ה

. לא תעלו על דעתכם לפתוח ואנו מבצעים אותה במו ידינ ןכאשר אי יקהזלמו ןלדעת להאזיצריך גם 

לא תעלו על ? יקהוזאת הרדיו ולשמוע משדר דראמה תוך כדי שיחה; מדוע עושים זאת כה תכופות עם מ

לעתים ו –שה ומצע המלה; מדוע עושים זאת ללא בבר באודעתכם, פרט למקרה חירום, להפסיק שידור מד

  ?יקהוזביחס למ –שה זאת התחנה המשדרת עצמה וע

א תשומת הלב, ולה ולה בלבד ובמל ןמשמעות זו, יש להאזי ןת משלה. כדי להביויקה, יש לה משמעוזהמ

 , היא תהיה תמיד בבחינת רעש רקע ללא ערך. ןמנות. שאם לא כוגם אם יהא זה רק לעתים מז

 

 א וסיפורי מב ניש

, אולי מהם שנייםהנה  ו.ככל שיהי קטנים, אותם אוהביםקה כיוון שאנו וזיעל המ סיפורים םמגישי ואנ

  .לקח מלמדותבתור שכאלה, הן  גםאגדות אולי מעשיות, אך 

 

זה שהפך אחר כך  – ואת בנ לגלותצפוי, הופתע -בלתי באופןאחד אל ביתו  יוםבו וליאופולד מוצרט, בש

 ןעל קצות אצבעותיו ומנג מתרומםמבלו, 'עומד לפני הצ – קטנטןצרט הגדול, אך באותה עת היה והיות מל

  .יחדיו צליליםשני  גם ולעתיםצליל ואחר עוד צליל 

 הצליליםאתה רואה, אבא; אני מחפש את " , וולפגנג?" שאל האב, והילד ענה:שםמה אתה עושה "

 .זה את זה" אוהביםש

 

    . ןוולפגנג ומריא וילדיוופולד מוצרט ליא – 1תמונה 

 . הספריה הלאומית, Carmontelle 1124תחריט לפי 

  הנודעיקאי זהמו-א הילדופאריס. מוצרט ה

  בהיותושבכל הדורות. הוא החל להלחין 

  קונצרטיםע כבר נתן ביל שובג םחמש שני בן

  מריאן.  ואחותולד ופוליא ויבא םע
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וינה. ערב אחד, בעברו לפני בית עלוב, ל של לצאת לטיולים ארוכים בשכונות העניות הגדול היה רגי בטהובן 

פנימה ראה אשה כורעת לפני עריסה ריקה. יש כאב שבפניו אין  ובהיכנסבכי.  תהתייפחושמע מעבר לדלת 

לידו והחל  בהתיישבראותו פסנתר עלוב בפינת החדר,  ךאדם יכול אלא לשתוק. בטהובן לא אמר דבר, א

 לנגן. הוא ניגן ארוכות. וכאשר נפרד מן האשה, כבר יבשו דמעותיה. 

 

 האנשים  ןת ביוא ידידיקה הוזיהמ

 אוהבים ואנ האםיקה. זמה טוב לאהוב את המו משום. הנה האנשים, ידידות בין הצליליםת בין ודייד

 הקטנים "הצלילים לגילוי האדםכיצד הגיע  יודעיםאותה ממש אלא כאשר  אוהביםאין  ךאותה? בוודאי! א

 היטב את סיפור תולדותיה.  יודעיםכאשר  –זה את זה"  האוהבים

 .לכםלספר  מתכוונים ור זה, סיפור יפה ונפלא זה, אותו אנוסיפ

(Jose Bruyr "הוצאת קה והמלחיניםזיהמו "Fernand Mathan) 

 

 

 המוזיקה לתקופותיה

דיו, הקולנוע, מוזיקת הרקע בחנויות הגדולות , התקליט, הרההטלוויזי: המוזיקה נוכחת בכל מקוםכיום 

לה מפיקים אותה בהם היתה כלואה מזה זמן רב ואשהיא בוקעת ממכשירים  :זו מוזיקה משומרת ך, א'וכו

תקליטים, פסקולים, שידורים חוזרים. היא יכולה גם להיות משודרת ישירות בביצוע  – לפי רצון הצרכנים

באמצעות  אותםשר קהלם אינו רואה אותם, או שהוא רואה מוזיקאים שאינם רואים את קהלם וא

משנים את קולם  (כי הזמרים הקלאסיים אינם עושים זאת)ידור ב. זמרי ה(ה)טלוויזימכשירים אחרים 

( יקת "פופ"וזמ) פופולאריתמסוימים של מוזיקה  בסוגיםכאשר הם מופיעים בציבור;  במיקרופוןהטבעי 

בקלות מסוגלים  הללו; רמקוליםבאמצעות  מצלולםהמשנים גם הם את  ו'(כוגיטרה חשמלית )יש כלים 

 לסיבוביעשה מאמץ כלשהי פרט  שהמוזיקאימבלי  מלאכותיתלהחריש את אוזן הציבור ב"עצמת צליל" 

 . הכפתור

, מצוין הוא, גם כאשר לצילום בדומה ךלתת מוזיקה לעתים מצוינת ולעתים דוחה. א יכולכל זה 

 והמוזיקה האמיתית, המוזיקה החיה, היא ז. מציאות-דמויאלא  הואהאדם החי, אין אין הוא כמו  לעולם

הם עצמם  ואשר, ללא תחבולות ושומעשאתה מבצע בעצמך או שמבצעים לפניך אמנים שאתה רואה 

 . ךאלי ישירות ופונים בנוכחותך, חשים ךרואים אות

 להיות, לא הפך 1111-ב מצאושה )פטפון(ל ו" קיימת רק זמן קצר מאד: המקבקופסהיקה וזאך "המ

 הרשמקול.המצאת  בעקבות ,1151נגן לקראת -אלא עם המצאת התקליט המאריך איכותמכשיר בעל 

שנה, ברור כי הדרך  41.111-קיימת קרוב לוודאי מזה כ שהמוזיקה כיוון תר.והיא אף חדישה י והטלוויזיה

 זו.כה וצר ביותר בתקופה ארקו וןמייצגת רק שלב אחר תכופותקולטים אותה כה  ובה אנש

 ינחשבים לקוסמים. אצל רוב עמ היויקאים וזוהמ קסם חלכויקה זמות נחשבה המוופות קדובתק

כדי  וב אובקרנות כדי להתפלל לגשם, כדי להבטיח ציד ט ותוקעים, מקישים בכלים רוקדיםהטבע שרים, 

 ,הציבורשל  התלהבות לעוררכדי  ורספאלה פעמים אין  מוזיקות חוזרות. לעתים ללוחמים ניצחוןלהביא 
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פ" ויקה הקרויה "פוזכך תפקיד חברתי מכריע. המ ומשחקת פעולותיופרט על ההמבטלת את בקורת 

, הראשונייםמה, בפנותה רק אל האינסטינקטים וד לתוצאהשואפת כיום להגיע  "פופולארי"(קיצור של )

 ת מעודנת. וקה אל רמתה הפחוזימה שמחזיר את המ

 

  .קטע מוזיקה מאפריקה השחורה: האזנה

. פרט לתפקידה החברתי הנזכר לעיל, היא משמשת יקה קונצרטיתזנה מואי עמי הטבעיקה של זמוה

ת שמחה, עצב, ולביטוי רגש)וגם ליחיד  (תינת קצב לעבודהנלמשל, ב)י, גם לקבוצה ודכאמצעי ביטוי יס

תה. לעתים הם חוזרים על וא המבצעים אך בעיקר אלה ,; נמעניה הם גם אלה המאזינים לה('ואהבה וכ

א וזה ה)לעתים הם מאלתרים או מעטרים את השירים האלה, גם עם מלים  רת,ומן המס ושירים שלמד

 . וב רק כאשר היא לבדוגן טנלן אפריקני העיד על עצמו כי הוא מליח :גם בכלים בלבדו (ר הפיוטומק

 

 

  השחורה המאגית באפריק היקזמו  – 2 התמונ

 

ּ ףוח   éBaoul –ה ל  ּואהשנהב, שבט ב 

 ם זה של תזמורת כפר אפריקני מעטר תקליט של וציל

 דיות,ויקות של חברות סזמו

 של אפריקה השחורה.  םאלה קיימות בשבטים רביו

 

 

 

 

 3 התמונ

 ת, ולאמנ ןהמטרופוליט מוזיאון ּורקית מפ  ומשר-כד

 . 1111לכלי ננינה,  Crosby Brown. אוסף קיור-וני

 , ןמשרוקית בצורת פסל של חליל-דכ

 . הדרומיתמלפני בוא האירופים לאמריקה 

 

 

 

 

 :האזנה

 זה, למשל תקליט  מסוגלתקליט  ןלהאזי

 יאנים מאמריקה. דחליל של האינ נגינת
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ר ומזמ קרויים מזמוריה הנוצרית; ההכנסייפה במסגרת ויקה הדתית באירזהמו התארגנה בינייםהבימי 

 הראשוןס וגרגורי לאפיפיור, כיוון שמייחסים גרגוריאני ו מזמורא (plain chant ; cantus planus)אחיד 

שהקצב  םכך משו קרויזה  מזמור. הללו המזמורים קובץשל  וארגונו ואת סידור ("נשית לספהימאה ש)

 ת הדתית. והנפשי של הדבק זהריכויותר מכל את  מוסרים פסוקיושל  הזורמת והנעימההרגוע שלו 

 

 . גרגוריאניר ומזמ :הנהאז

 

הנגינה בכמה קולות של מנגינות  ו, אמנות השירה ארבקוליותהמזמור הגרגוריאני התארגנה ה יסודעל 

 במוזיקהבעיקר  ם,ת הרמונית. אמנות זו, אשר התפתחה במשך כאלף שניושונות המתחברות לאחד

ואחר כך  הגדולים גיםהחקה הדתית של וזיהמ חגיגיותשימשה תחילה כאמצעי להדגיש את  ,המערבית

 יקה שימושית. זהיא חלק בלתי נפרד מכל מו ם. כיוהחילוניתיקה וזעברה גם למ

 

 

  4תמונה 

 ספר תפילות  ךעמוד מתו :וריאניגרגמזמור 

 . )באיטליה(בקתדרלה של סיינה 

 ר של המיסה. טספר מעו ךעמוד מתו

 הספר גדול מאד כדי שזמרים רבים 

 גם ממרחק.  םוהתוויים יוכלו לקרוא יחדיו את המל

 

 

 

 

 

 

 

 

 יקה:זבה הכל מתבטא במושיקה כדי ליצור סוג מיוחד, האופרה, זוהמו התיאטרוןנתאחדו  11-במאה ה

לתרגם את הרגשות והפעולות של  –יקה הציבה לעצמה אז מטרה חדשה ז. המו'פעולה, רגשות, מחול וכו

 רמטית. דמויות האופרה, המתבטאים בזמרה ובמחול: זו המוסיקה הד

 

בו משובץ קטע שאין להאזין לעולם לקטע אופראי מבלי לדעת תחילה במה מדובר במחזה במקום : האזנה

. כדי להבינו יש לדעת כי במיתולוגיה העתיקה מאת לולי אלצסטה, האריה של קארון באופרה לדוגמאזה. 

של הסטיקס,  הינישלתפקידו היה להעביר את נשמות המתים מגדה אחת  ;השאול קארון היה הספן של
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ג לקבור את המתים עם מטבע כסף המכאן גם הנו ;נהר השאול, ועבור שרות זה הוא תבע מהם מטבע כסף

 לצורך זה. 

 

יקה לא רק את רגשות הדמויות אלא גם את רגשותיהם שלהם: זו זשאפו המלחינים לבטא במו 11-במאה ה

 . 'כוו, שופן, ליסט ןשומא וחיניה נמנעל גדולי מלוהיה מבשרה  ןהרומנטית, אשר בטהוב המוזיקה

 

 
 

  מוסיקה רומנטית  – 5תמונה 

 . Kriehuber 1142"בוקר אצל ליסט", ציור של 

 חוז אשראה.איקה. ליד הפסנתר ליסט, זתיארו לעצמם הרומנטיקנים את המו ךכ

 מאזינים בריכוז תפוסי שרעפים.  . הם(עומד משמאל)נכיר את ברליוז  המאזינים בין 

 

 . ןמאת שופ נוקטורונ:  זנההא

 

יקה זיקה חדשה, ביניהם כאלה שבהם המווזים רבים של מגמתנסים כיום בסו ולבסוף, במאה העשרים אנ

יותר. יש המכנים זאת  ולה רק צירופי צלילים מחושבים פחות אואינה מבטאה עוד דבר והיא עשויה כ

 יקה. וזים רבים אחרים של מגוגם ס ובימינ נוצריםלזכור כי  עלינו, אך ויקה בת זמננזמו

 

של המאה  הקונצרטיתיקה וזאת ההיבטים השונים של המ הממחישותא דוגמאות וניתן למצ: האזנה

קה זייקה במתכונת מסורתית יותר ושל מוזב להשמיע בזו אחר זו דוגמאות של מוו. טהעשרים
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השכחת כל הסוגים  ךתו וזמננ-יקה בתזמציגים תכופות כסוג היחיד של מוהיו תה ואוונגרדית", א"

 האחרים. 

 

לביטוי של  ולהנאה א נועדוהן  כלומר, פעילותת ויקוזמהן  הללו המוזיקותפרט לחריגים נדירים, כל 

 ןמאבדות חלק מאיכות ןה .אליהם הם פונים כדי לשתפם ברגשותיהםששל אלה ואותן  העושיםהאנשים 

עשייה עצמית לרשותנו תקליטים מצוינים, של  החשיבות, גם אם מכאן. יקה סבילהזמוהופכות ל ןכאשר ה

 צה. ובקב ו, לבד איקהזשל מו

 

 
 

  זמננו-יקה בתוזהצלילים למ חישוב –  2תמונה 

קורס בקומפוזיציה "מודרנית" באוניברסיטה של קליפורניה ע"י המלחין ז'אן קלוד אלוא. שימו לב לניגוד 

 אל התמונה הקודמת. 

 

 מר שפט

 (1111-1114יה לצרפת בשנים נבין גרמ)ימש במשך מלחמת העולם הראשונה דיהמל ש 'ורז'ופר זסה

משני המחנות היריבים,  פצועיםבן, והתרפאו, ללא כל אבחנה, כמ ובשצבאי  חולים-כרופא בבית

פר על סא מוה (Vie des Martyrs)נים" והמע-פרו "חיי הקדושיםסכאחד. ב וצרפתים גרמנים

, תהיינה אשר תהיינה. בפרק המלחמותהצער, משופעות כל  , למרבהואשר בו ול היה עדשבל סה

א ו", אודותיה נדבר להלן, ההזו של בטהובן המכונה "ארואיק)השלישית"  הסימפוניההנקרא "

וש נפני א להחזירוגל סיה מהד שייקה, ולו רק לרגע קצר, הדבר היחזפר לנו כיצד היתה המוסמ

 . המלחמותפרי  ןת שהות הטרגיוהיא אחת מהרעהשנאה, גם  ךוגר בתוסלפצוע של האויב שהיה מ
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לשם הביאה עמה תמיד  ותסניוכקר בבוקרו היו האלונקאים מורידים את שפט אל אולם הטיפולים ומדי ב

 וים. ספור מכגל 

בל או מניעים אחרים והם סת הטיפולים הטובים, הום המוותרים על נוקשותם בעקבייש פצועים גרמנ

שבועות  ךבמש .זה היה מקרהו של שפטכלא  ךאת מה שעושים למענם, א כלשהים בהברת טובה ימקבל

יפוק סל אות של כ שהוכיחבלו, מבלי סדי להקל על כ כךדי להצילו ממוות ואחר כעשינו מאמצים מרובים 

  כלשהי.או מבלי שהביע לנו תודה 

קצת יותר "די לומר למשל: כיו הגשמיים, כורק לצר ךבה השתמש אוהוא ידע מעט מאד צרפתית, 

הראה לנו תמיד אותם פנים קפואים, אותו מבט  כךיש חום היום?" פרט ל"צמר גפן מתחת לרגל, אדון!" או 

י אדם זה היה נבון כלנחש  יכולנווימים סלפי אותות מ .הצבע חסרותחיוור, נוקשה, מתחת לגבותיו 

   .דוודאגה מתמדת לשמירה על כבוהטת ולמראית עין שנאה ל ושלטה ב ךיל, אכומש

ף ובודו העצמי כדי לדכא את תגובותיו הטבעיות של הגכמי שמפעיל את כבאומץ,  וא נשא את כאביוה

איני נזכר כלל ששמעתיו זועק, מה שהיה אגב נראה לי טבעי ביותר ולא היה משנה כהוא זה את  .הפצוע

  ו.נעצים המכה בגרז-הוא נאנח בלבד, אנחה עמומה, חרישית כשל חוטב .דעתי על מר שפט

תחנונים  בקולאמר ומאד  הסמיקהוא ; ול רגלשלפתוח את הפצעים  יכד להרדימורכנו טצהם אחד וי

 קשה. והמתנכרת והנ ורר חזר אל גישתות!" מרגע שהתעולא לכר ון?כמעט : "לא לכרות, אדון, נכ

תה טינה מתמשכת. ואחר פרט לא ופעם לבטא משה-וגל איסעם הזמן חדלתי להאמין כי יהיה מ

  צפויות. -יבות בלתיסעמדתי על טעותי בנהו

וימת. אולי סר רבים אחרים, דאגה מוכאשר אדם שורק קלות בין שיניו משמעות הדבר עבורי, כמו עב

 ר למשימות רציניות. סלשרוק בין שיני, ובעיקר כאשר אני מתמ ךת יש לי צורובולעתים קר ךזה הוגן, א אין

. הבטתי רק ..מה כלשהייר נעוראשון שפט כשאני שורק לי בפיזמל הסל השיימתי את החבישה סאחד  בוקר

לפתע היתה לי תחושה מוזרה כי המבט שקבע בי שינה את טבעו  ךקתי כלל בפרצופו, אסולא ע וברגל

  הרמתי את עיני. ו

י יפוק, חייכו פני הגרמני, חייכו עד לבלסת וורנים חמימוצא מן הכלל: נינוחים, קוש דבר ירח, התןאכו

שהיתה  וגל היה לאלתר הבעה זסוכלל מ ךהפנים שהראה לנו בדר יתוולא יכולתי להאמין כי עם  הכר.

 טחת. ורגישה וב

  "המלה? ורק, זואומרים... ש ך? אתה איוןימפוניה שלישית, נכסזו "ר נא, אדון", לחש, ואמ"

 ראשית, חדלתי לשרוק. ואז עניתי: 

לבל. מעל לתהום נמתח לפתע גשר ונשארתי דומם ומב , ואז"ימפוניה השלישיתסכן, אני חושב שזו ה"

  עדין. 

קפוא שאין להשיבו, מבטו  ן כאשר חשתי מחדש בנפול עלי צלייעד ופר והזיתי בסשניות מ ךהדבר נמש

 העוין של מר שפט. 

 (Mercure de Franceהוצאת ) מתוך "חיי הקדושים המעונים"  – למדיה 'רג'וג
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 ית פה ומוסיקה עממ-מוסיקה שבעל

 הפליאוליתית מהתקופהא והויקה נמצא בפירנאים הצרפתיים זהעתיק ביותר של תולדות המו הממצא

ש בעור וק בסלע בעמקי מערה, המראה אדם לבור חקוצי ו. זההנוצרים(שנים לפני ספירת  15.111בערך )

 יקלית. וזבקשת מ ום בנגניעדר איל מאחורי הרוקד םקרנייחיה עם 

 

 

 

  1נה ותמ

 שנים.  35,111יקאי מלפני זומ-קוסם

 . Breuil ל ידישנתגלה ע( Ariege) St. Gironמערת שלושת האחים", ליד "ציור חקוק בעמקי 

 

  

 

 

  1תמונה 

  .ויקלית בימינזקשת מו

  Ebrie טחוף השנהב, שב

 . כאןזהו הכלי המתואר 

 והוא זהה לחלוטין עם  1142-הכלי צולם ב

  .ת שלישת האחים"הכלי הפרהיסטורי המצויר ב"מער
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דכם י ותה במולבנ וכלואתם תוקה יבאמרואצל שבטים רבים באפריקה  ןיקלית קיימת עדייזהקשת המו

  :לנגן בהו

של עץ  הקצוותקבע אותו בשני וקח ענף של צמח מטפס, למשל סיב של כסא מקלעת או אפילי חבל 

לקבוע בו את המיתר. החזק את חצה את קצהו כדי  ;מכופף ומתוח היטב (למשל, עץ אלסר)גמיש 

הקש במיתר במקל הקשות מהירות  ההשנייהפתוח, וביד  ךהעץ ביד אחת כשהמיתר הגמיש מול פי

חתשמע צליל. חפש את המיקום המתאים ואת  ךוחוזרות. כ הפה הנכון. הצליל ישתנה ויתחזק  ִמְפתַּ

חכאשר תשנה את   ךסודי המופק מן המיתר. כהפה: אלה הם הצלילים העיליים של הצליל הי ִמְפתַּ

בו מקישים, צליל קבוע, וזה של שמנגינה. שומעים למעשה שני צלילים: זה של המיתר  לנגןתוכל 

נים המצליחים לשנות את גובה צלילו עד ג, יש נבידנגעם במיתר בצליל נייד.  ,חלל הפה המהדהד

 כדי נגינה.  ךטון שלם. יש גם המצליחים אפילו לשיר תו

 

  . ע"י משלחות אתנולוגיות רבות הוקלטהיקלית זת המוהקש: האזנה

 

 

 

 הדבר גם לגבי מחולות פולחניים,  ךכ

 יקאי לחיה ומתאר וזמ-הרקדןבהם מתחפש ש

  :הציד ןהתרחשויות מ

 

 1תמונה 

 צבאים ד : ציותי במקסיקורל מסומח

  .תמונה של משרד התיירות המקסיקני

 . 1נה חי זה לציור הפרהיסטורי בתמו להשווה מחו

 א הצבי במקום האיל והרקדן מנגן במרקס בכאן 

  (דלעת ממולאת באבנים שאותה מניעים בקצב)

 יקלית, זבמקום בקשת המו

 היא אותה תמונה.  –שנים  15,111לאחר  –התמונה  ךא

 

 

פה מזה אלפי שנים והיא חלק בלתי נפרד מתרבותם -בעלנמסרת מדור לדור  עמי הטבעיקה של כל וזהמ

ם המנסים לכתוב יי אנשי מדע מערביל ידאלא אם כן ע ,חברה שלהם; מעולם לא הועלתה על הכתבומחיי ה

יקה זו באמצעות זזאת לרוב בצורה רחוקה מאד משלמות. כיום אפשר להכיר מו ועושים םבתוויאותה 

לה התפתחות בלתי  שאפשריקה כתובה, מה זיקה המערבית, אשר הפכה להיות מוזהקלטות. בניגוד למו

 האופייניים.  הקווייקה שלהן תוך שמירת רוב זאת המוו פויה, תרבויות המזרח פיתחצ
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ת במסורת יחד עם דרך ביצוען, אך כל איש מעטר וקבועות העובר תבניותיקה זו יש בדרך כלל זבמו

 –יקאי אינו מבצע באותה דרך את אותו קטע פעמיים רצופות זאותו מו אותן לפי דרכו פחות או יותר;

כך שגם אם התבנית אינה משתנה, דרך ביצועה תמיד אחרת.  –אלה שני בתים שונים של אותו זמר אפילו 

אמריקנים. -אפרויקה העממית של הזרה במוואז של ימינו, שמק'יקת הגזמשהו מדרך ביצוע זו נשתמר במו

עים לחבר מלים חדשות על התבניות המסורתיות, וכך אפשר שמלים על אירו והזמר יכול גם לאלתר א

   .שקרו לאחרונה תתחברנה למזמורים עתיקים ביותר

שמרה  11-המערב. עד המאה ה ארצותשל  במזמורים ובשירים העממייםאופי אלה מצויים גם  יקוו

שלה: שירים, כלים,  המסורתיתיקה וזה המיוחד גם במיעל אופי אירופה ארצות שלהכפרית  ההאוכלוסיי

אמצעי  התפתחותעלם בעקבות ונאשר למרבה הצער הולך היא אוצר אמיתי,  ויקה זז. מומחולות

 הממנו כ המתעלמים (הטלוויזירדיו, תקליטים, )בעיקר אמצעי התקשורת ועירוב החברתי, ההתחבורה, 

ית, תוצרים נמוההקרויים "בידור" בהפצה מסחרית  עירונייםתוצרים  ולהביא במקומ ונוטיםתכופות 

גד שטחיות זו, נהספר תורמים משהו במאבק כ-ובית לפולקלור תהחברופוקפקת ביותר. מ םשאיכותם לעתי

 ולכך יש לעודד אותם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפרובאנס מלווים מחול  מתופפים-. צוות נגניםפתרי בצרכפ רתית של אזוריקה מסוזמו – 11נה ותמ

על  התלויבתוף הגדול  ןביד ימי ומתופפיםם השמאלית, דבי המוחזקהם מנגנים בכלי נשיפה  מסורתי.

 . צווארם

 

ה לעתים בטעות "פולקלורית", אינה מיועדת בעיקרה להאזנה אלא ניקה העממית, המכוזהמו: האזנה

יקה של זלהנאתם של המבצעים אותה. אמנם טוב גם להאזין לתקליטים שלה, בעיקר כאשר מדובר במו
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ולדעת לנגן, לשיר  ךשלב להכיר את אוצר השירים ואו העדה שמהם אנו באים, אד הרבה יותר ט האזור

 תה, רצוי להמחישו על ידי ביצוע עצמי. יולרקוד אותם. אם נלמד פרק זה בכ

 

 מקומייםלשמור על השימוש בהם בעת חגים  וןרצהה משלהם. נם כלי נגיהאזורים רבים ועדות רבות יש ל

ה, על ייחודו של של כל עד הים לשמירה על ייחודנאהוא אחד הת (וכו' החתונה, ברית מיל)או משפחתיים 

 כל אזור. 

נחלת  להיות, אשר בחלקם הפכן מקומיתה גבע ובשפה א קרובותשל שירים, לעתים  גדול אוצרם גיש 

, תולדותיהםאת  בהחיותםלעדה  וא לאזור םאופיינייהם  ובחלקםאחרים,  וכאלה א נוסחהכלל, עם שינויי 

 . ומסורותיהםעברם 

שירים, שונים למדי מאלה שנזכרן לעיל. מחבריהם הם  צראוהיא  םעיצבה לה ג העירונית התרבות

 אבותיהםידענית.  מוזיקהשל  חיקויך ולא פעם ת ושלהם חיבר המוזיקהשאת  חובבים מוזיקאיםלעתים 

ם אנשי גביניהם  ואך הי מקצועיים מוזיקאיםביניהם  והי ;של ימי הביניים טרובדוריםהם ה הקדמונים

 ו, טיב12-בראשית המאה ה ןכס אקיטום התשיעי, דובידור: גי וא ועשעשהיה השיר רק  שעבורם אצולה

מצפון לנהר  טרוברים להם והארי מלך אנגליה. קרא-, או ריצ'רד לב13-אר במאה הוונמשמפנייה, מלך 

 מדרום לו.  טרובדוריםאר ווהל

 

לא תמיד ברור  כיום ךהטרוברים נכתבו עם תווים בימי הביניים, או הטרובדוריםשירים רבים של : האזנה

 שונה למדי.  ךרה לא פעם שזמרים שונים שרים אותו שיר בדרוק ךכיצד יש לשיר תווים אלה. כ

 

 ו. מביניהם צמחובקברטים במועדוניםשרים  ו, שבחלקם היהמקצועייםהפזמונאים  הופיעו 11-במאה ה

הם בראש  ו(בקבר פרה, שרל טרנה, ז'יל וברסנס, ליא)שכמה מהם  הבידורל וזמרי וזיקוהמ פזמונאי

לחן ושא לפוד אחרים אינם אלא כוכבים מסחריים, נויקאים, בעזוראשונה משוררים, פה ושם גם מו

 יקה. זת המוולדומה עם תואין להם מאוהערצה של בני העשרה, 

 

כמה משירי הפזמונאים של ימינו, בעיקר מבין אלה שניסו  הטרובדוריםרצוי להשוות עם שירי : האזנה

 אופי שירה זה. לשמור על 

 

  טרובדור.  – 11תמונה 

 ., Vannes (Morbihan)-קישוט לארגז חתונה מ

  ויאל, אחד מאבותיוב ווה את עצמוא שר ומלוה

 כנראה  הואזה  נפוץר ו. ציוימינ ןר בושל הכינ

 מי הביניים. יר מושל מק ןהעתק נאמ
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 ים העתיקים נהצלילים לפי הסי סולםר ומק

יקה, שהוא כמעט זר המוות מקות, על אודוכמה אגדוב כמה ות אגדה אחת, ולרוחיש לפ התרבויותלכל 

פרת בכתב מן המאה ות כפי שהיא מסוית על מקור הסולמנאגדה סי םיכנפלאי. לפ ותמיד אלוהי א

 ה"ס. נשית לפיהשל

 

יקה שלו אל זיקה צלילים קבועים. הוא שלח את שר המוזטי רצה יום אחד להועיד למו-הקיסר היאנג

בה תעה שאל המערב. שם נמצאה ארץ מובטחת  –ויש אומרים  ,ןאל הצפו –ת הממלכה, יש אומרים וגבול

 המלך מו אלף שנה לפני זמננו, והיה כה מאושר עד שכמעט ושכח את הדרך חזרה. 

טי חזר והביא עמו בשורה גדולה: בעמקי עמק נידח הוא ראה עצי במבוק נפלאים, -אנגוהשר של ה

שני מפרקים ונשף בו, הפיק צליל. והיה זה ממש  ןו עובי. כאשר חתך את אחד הענפים ביתוי אעלכולם ב

 הו. -שנבע בעומק ואשר היה ההואנג ןל קול הדובר ללא תאווה. היה זה גם כקול פכפוך המעישצלילו 

שרה ששה  הוהשנייונחתו על עץ. הראשונה שרה ששה צלילים  –זכר ונקבה  –חול -אז באו שתי ציפורי

עשר ענפי במבוק שענו -מצא עוד אחד ןאוז ןהצליל ההוא. השר שהטה לה ןלילים אחרים, ומוצא כולם מצ

  על כל הצלילים ששמע.  ןיחד עם הראשו

 . הוא הצליח במשימתו. קיםוח, כלומר וצליליות אלה אשר נתכנו לי ןתק-כך הביא אל אדונו מידות

  (יניתסיקה הוזהמ Louis Laloyאה ולל ילוא ילפ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נגן נבל מצרי – 12נה ותמ

  Rijksmuseum van Ondheden, הולנד ןמתקופת הממלכה התיכונה. לייד ןמצבת אב

 . וכדי לשעשע גןהוא מנו, ןכורע על ברכיו לפני איש רם מעלה המסב לשולחהנגן 
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 המוזיקה בימי קדם

. תפקיד זה הוא ךעט הידוע לנו על כמאד בחייהם של עמי קדם, לפי המ חשוביקה ממלאת תפקיד זהמו

  .בהתאם לאשר נאמר על עמי הטבע, לפי דרגת התפתחותם

ותה באגדות רבות. כמעט בכל הדתות ויקה כמתת האלים והמצאתה לזכמעט בכל מקום נחשבה המו

יקאים. היוונים, למשל, מספרים כיצד אפולו גנב את הלירה שלו מהרמס וניצח בתחרות את זמו-יש אלים

 (הפרעונים של מצרים ןכגו). המלכים (כלי נשיפה)האאולוס שלו  םע יר מרסיאס אשר התייצב כנגדוהסט

 (.12תמונה )יקאים שתפקידם היה לשעשעם ולשיר להם שירי תהילה זהחזיקו בחצרם מו

מאורגנת  לרוביקה היתה בכל מקום יסוד חשוב בחיי הדת כמו גם בחיי החברה. היא היתה זהמו

   ת. ּודעּולא רצה להסתכן ולהתיר להשתמש בה ללא מ ואישחה נחשב לנורא בקפידה, כי כו

אנו יודעים על קיומן לפי עדויות  ;יקות אלהזמה על מוויודעים כמעט מא אנופרט ליוון העתיקה אין 

, כלומר ושומרייםמניחים כי בכתבים בבליים  החורבן., לעתים גם על פי שרידי כלים שניצלו מן ותמונות

להיות כר לנו עשויים ובית המ-התקופה ההיסטורית, סימנים מסוימים שאינם חלק מן האלף מראשית

יקה זממש מידע על המו ו. רק היוונים סיפקו לנמסתוריןזה עדיין בגדר  ךיקה, אזמו-יתווסימנים של 

 אלפביתיים שהמפתח לפענוחם נמצא בכתבים םתווישלהם. הם אפילו הותירו לנו כמה קטעים עם סימני 

יווניים אחרים. היו להם גם תיאורטיקנים אשר ניתחו ותארו את שיטת הסולמות שלהם. למרבה הצער, 

תקופתו של פריקלס, המאה )מאות שנה אחרי התקופה הקלסית הגדולה -כולם פעלו כמאה עד חמש

 את תלמודם לתקופה גדולה זו.  ןבביטחושלא ניתן ליישם  ךהחמישית לפנה"ס, כ

גילה כי שלושת  (מאה שישית לפנה"ס)רס ולב. למשל, המתמטיקאי פיתג-יקה בחפץזהיוונים דנו במו

 3, 2של  ךמרעידת מיתרים ביחסי אור התקבלו – והקוורטהינטה וקטבה, הקווהא –היסודיים  המרווחים

יקאי אריסטוקסנוס זיקה תלויה במתמטיקה, בעוד אשר תלמידי המוזכי המו ך. תלמידיו הסיקו מכ4-ו

עדיף על שיפוטה לפי  ןבפני עצמה וכי שיפוטה ע"י האוז כתופעהטענו כי יש להבינה  (ת לפנה"סמאה רביעי)

מאות  ךהתבונה. ויכוח זה לא נסתיים עד ימינו, כי לתיאורטיקנים של יוון העתיקה היתה השפעה רבה במש

  בשנים ועד היום היא לא פגה. 

 

 : יקלית יווניתזאגדה מו – 13תמונה 

 . תבליט על ארון קבורה רומי עשוי ידיקהאורפיאוס ואבר

 המאה השלישית לספה"נ.  ןשיש מ

 נגינתו של אורפיאוס היתה כה מרשימה עד כי הקסים 

  ורעייתאפילו את חיות הפרא. לאחר שאבדה לו  בה

 אברידיקה, הוא ירד אל השאול כדי לבקש שתוחזר אל 

  ותנאי הוצב ל ךנגינתו. א חבכוואף השיג זאת  םהחיי

 ך . הוא עמד בכםלא יביט בה עד שתחזור אל אור היוש

 לבסוף נכנע  ךא ן(זאת מתארת התמונה כא)מה  ןזמ

 היא שבה סופית אל עולם המתים.  ךלתשוקתו לראותה וכ
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של פיתגורס: מתחו מיתר בין שני מסמרים על לוח עץ וחלקו לארבעה  ןהניסיותוכלו לחזור במו ידכם על 

כלומר, הוא רועד בכל ארבעת ). אם תפרטו במיתר השלם (14ציור מס' )ם המסמריאת המרחק ביו שני 

, תקבלו צליל כלשהו. אך אם תחסמו את המיתר באמצעו, תשמעו צליל אחר שהוא באוקטבה גבוה (רבעיו

 ודמו. קיותר מ

יקה, וזה יעזור לכם להבין את ההבדל בין שתי זמרווח זה, האוקטבה, ממלא תפקיד חשוב ביותר במו

כולות. כדי להסביר תפקיד זה היו חסידי פיתגורס אומרים: "כדי ליצור מרווח חשוב, אחלק מיתר האס

  . "ךלשניים ואאמץ לי את המרווח שיתקבל, יהא אשר יהא הצליל שיתקבל כתוצאה מכ

ס, לעומת זאת, היו אומרים: "הכרנו את מרווח האוקטבה לפני שידענו כי הוא וקסנוחסידי אריסט

יקלית יסודית. אם הוא תוצאת זחשים אותו כמציאות מו וה לשניים ואמצנו אותו כיוון שאנתוצאת החלוק

יקלית מתאימה גם זכיח כי המציאות המווהחלוקה לשניים או כל חלוקה אחרת, אדרבא, זה רק מ

אנו צריכים כלל למדוד מיתר בסנטימטרים כדי להבין ולחוש בתופעת  ןלמציאות פיזיקלית. אך אי

   האוקטבה".

יקאים: זאת עושה למשל הכנר כאשר כדי לקבל אוקטבה הוא חוסם את זהיא של המו וז הנמקה

זהו אמצע  ןאכהמיתר באמצעו, וזאת מבלי לדעת כלל למדוד את המיתר ומבלי להיות מודע לכך כי 

ד , בייחוהזולתתמיד אנשים המוכנים לאמץ הנמקה של  דיש עו ך. אךהמיתר, או לפחות מבלי לשים לב לכ

  ם לעשותה. ויקה במקזכאשר מדברים על מו

במרחק של רבע או שלושה רבעים מאורכו, תקבלו  תחסמוהואם במקום לחסום את המיתר באמצעו 

גם אלה מרווחים יסודיים ביותר בחוקיות של  – וקוורטות באוקטבות שונות קווינטות – מרווחים אחרים 

  יקות בעולם. זכל המו

 

  (לודובידו פוליאנו) סרפיתגו של הניסוי – 14נה ותמ

152  ,Lodovico Fogliano, Musicil theorica  

 

   המדודיקאי מציב גשריות על הפס זמו ןנראה כא

 מתחת למיתר ה"מונוקורד" של פיתגורס, ומקשיב 

 לתוצאות הניסוי. הצייר ציין בלטינית את 

 תוצאות המדידה. 

 

       

 

 

גם שירי  ו: שירי העלילה של הומרוס היו מזומרים כמתוהספר ןת מנפרד-בלתיביוון היתה גם  המוזיקה

. כאשר מדברים בספרות על שירה "לירית", הרי זה מפני שחלק גדול מן באירופההעלילה של ימי הביניים 

י עז מעל נ, כלי שבמקורן היה עשוי מיתרים מתוחים בין שתי קר"לירה"השירה היה אכן מזומר בליווי ה
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ל לזמרה גם מפי השחקנים וגם מפי המקהלה, אשר גם והגד ואטרון העתיק יועד בחלקלשריון צב. התי

דומות יותר לאופרה מאשר  (מאת איסכילוס, סופוקלס ואבריפידס)רקדה. הטרגדיות היווניות הגדולות 

הוא, אגב, ניסה במחזותיו "אסתר" ו"עתליה" לשבץ שוב את )למחזה מדובר כמו אלה של קורניי או רסין 

 . (יקה בטרגדיה הצרפתיתזהמו

 – המוזיקלי בתיאטרוןאת זו  ולמצוא ז ךיקה. שתיהן ניסו אחר כוזאט אט נפרדה הספרות מן המ

כלל, לכל אחת  ךיש להן עם זאת, בדר ךא –יקלי וכו' ז, באופרה הקומית, בסרט המובאופרטה, באופרה

 חיים עצמאיים משלה, גם אם אין לשכוח את שכל אחת חייבת לאחרת.

 

 המוזיקהמאידך, רצוי להסתכל בתמונות של  תקליטים.בי גקטעי האזנה מעל  םלפרק זה לא שובצו שו נ.ב.

את  (עצמי עבביצו) תניסיוני ךלהמחיש בדר םאפשר ג .דויפות מא ןשה '(כוו, קרמיקה )אגרטליםהיוונית 

קול, -בצורת נושא ה ובה פהכזמר בטרגדיה העתיקה המדוברת או המזומרת ע"י ייצור מס-תפקיד השחקן

  .העתיק היווני בתיאטרוןכפי שהיה זה 

 

 מוזיקאי גדול נושא דברו אל הילדים

יקה לילדים ובעיקר זכתב הרבה מו ,מנטיתופה הרולי המלחינים של התקומאן, אחד מגדוברט שור

דברי  ךבה עצות מועילות. לפניכם כמה מהן, מתורא גם רשם למענם הולפסנתרנים הצעירים. ה

 לבני הנעורים".  םה שכתב ל"אלבוההקדמ

 

, אך אם הן באות מאליהן, ללא פסנתר, שמח על וחביבאם אתה מוצא מנגינות קטנות בפסנתר, זה נחמד 

לבצע את אשר  צריכותיקה. האצבעות זשל המו הפנימימתעורר בך הרגש  יכי אז אות הוא כ ,כך עוד יותר

 גה הראש ולא להיפך. וה

היית  וליהפסנתר במשך שעות, כא ילפנ ךתמצא את עצמך תכופות לבד ,ערון ים בדמיאם חננוך השמ

ש את ימוכר לך כן תרג-ן בלתייה עדייוככל ששטח ההרמונ .ותיותך בהרמונימימכושף, ברצונך לבטא את פנ

 . הנעוריםל יותר בגישעות אלה הן המאושרות ב קסם. ימאושר בתוך מעגל ירועצמך באופן מסת

ונך, נסה אותו יה מושלם בדמיהיל במחשבה. רק כאשר קטע לפסנתר ועשה הכל להלחין, יכאשר תתח

 לכך על הזולת.  בהתאםא תפעל יאתה חש אותה, ה אםלדת מתוך לבך, ונ הקוזיהמ אםעל הכלי. 

  ותר ממך. י היודעיםך את אלה יחפש בין ידיד

של כל  הצלילים ככל האפשר את כל בהקדםביותר. השתדל להכיר  החשובהוא הדבר  האוזןחינוך 

  . ההקוקיי ,הפעמון, הזכוכית יםשמשמיע הצליליםוזהה את  ןהסולמות. בח

כך  יכ חושבים רבים אנשיםבשביל האצבעות, אך בזה לא די.  אחרים ותרגיליםנגן בשקידה סולמות 

מץ המתא אדם. הרי זה כמו םמכאניי לתרגילים יוםשעות בכל  מקדישים הם מבוגרל ועד גיל ויגיעו אל הכ

  בית יותר ויותר מהר ככל שיוכל. -את האלף ביומו יוםמדי  לדקלם
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ללא  אותם להמהם גםשאתה מנגן בפסנתר, אך עליך להיות מסוגל  הקטעיםעליך לבצע את  אמנם

את ההרמוניה  גםלא רק את המנגינה של קטע אלא  ךבזיכרונכך שתוכל לשמור  דמיונך. חזק את פסנתר

  המלווה אותה. 

  .היטב ובהנאה קטעים קלים; זה טוב ייתר מאשר לבצע גרוע יצירות קשות ןלנגהשתדל 

    .יקאיזתך למווא יהפוךקולות אמצעיים, זה  בייחודהשתדל לשיר במקהלה, 

שונות, ירפא אותך  מתקופותפת והאזנה חיה ליצירות מ ידי-ל, מחוזק עהמוזיקה תולדותלימוד 

  .במהירות משחצנות ויהירות

  .ומרים ללמודג איןלעולם 

 

 

  ה.רדה פן ז'וסק – 15ה נתמו

 . (12-המאה ה)יקאים של תקופת הרנסנס זדולי המוגאחד מ

 ו לעשות זאת בתקופתו, שמו מתורנם ללטינית. גכפי שנה

 

 

 

 

 

 קלסית, ימי הביניים והרנסנס-הרבקוליות הטרום

קרל הגדול,  בתקופתעית, לכך. אך רק במאה התשי מודעים להיותמבלי  קולותעמים רבים שרים בכמה 

לשיר יחדיו כמה קולות שונים המתאימים זה לזה  האמנות, המודעתהרבקוליות  באירופהמתחילה 

 . בהרמוניה

 בדוגמהמנגינה קיימת כדי שתשמע חגיגית יותר.  לקישוטאלא אמצעי הרבקוליות תחילה לא היתה 

היה קיים לפני  העליון הקוללית, ורבקיקה זשל מו לנוהידוע  ביותרהעתיק  הכתובהבאה, שהיא המסמך 

זה  ויחד משנכללת יותר צורה. הקול השני שצורף אליו נתן לן ו(לבד אותו ושיר)השני  הקולשעובד עם 

 . הקולות(כדאי לשיר יחד את שני )נקרא אורגנום 

 

 
 

 . (אינו שלםהתמליל )תרגום: אלהים, מלך השמים, הים וגליו הרועשים, השמש הזוהרת והרקיע הצחיח ... 
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, וכך המקומות בהם נתגלו הממצא Laon ןהמאה התשיעית נכתבה כנראה בעיר לאו ןדוגמה ידועה זו מ

והמסמך העתיק ביותר של הרבקוליות נמצאים שניהם  (פרק א' ורא)יקה זהמו תולדותהעתיק ביותר של 

 בצרפת. 

יקה זבמהירות את שדה המוואחר כבשה  (מיסות, מוטטים)החלה כאמנות דתית בעיקרה  הרבקוליות

לצרף קולות נוספים מעל למנגינות לערך לא שימשה הרבקוליות אלא כדי  12-החילונית. עד למאה ה

אנשי התקופה  משנתפסו. אחר כך, ןלבד ןקיימות קודם לכ ושהי( גרגוריאנייםלרוב מזמורים )קיימות 

לחבר ישירות , החלו הגותית, תקופת האדריכלות 13-לטעמה של אמנות חדשה זו, החל מן המאה ה

 בדלי מנגינות קיימים, אחר תוך המצאת כל הקולות.  ו, תחילה על יסוד תמלילים את רביםובקול

יקליות על הכתב מסבירה היטב את השינוי ההדרגתי הזה. בכתבי היד זשל היצירות המו ןהעלאת ךדר

או שר כל מבצע, רשומים אחד  ןמנג, כלומר, מה ש"תפקידים", ה12-גם במאה ה ןשל ימי הביניים, ועדיי

  . (12תמונה )כלל באיזה כלי יש להשתמש  לצייןליד השני מבלי 

 ךכתובים התפקידים בתכליל, כלומר זה מתחת לזה בדייקנות כ (11תמונה )כיום, לעומת זאת 

 את שיישמע ולשמוע" באזני רוח", הוא יכול ךבכ מנוסהובאם הוא  השלמות ןשהקורא יכול להתרשם מ

  ממש כאשר תבוצע היצירה. 

יקה, חשיבותם של שמות המלחינים, שעד אז זיקה הרבקולית עולה, לראשונה בתולדות המוזעם המו

  הביניים היו צרפתיים: -מלחיני ימי ןביותר בי החשוביםהיתה משנית. 

 הגדול.  ן, הקרוי פרוטיןפרוטי – 12-במאה ה

 אדם דה לה האל.  – 13-במאה ה

 יום דה מאשו. ג – 14-במאה ה

 גיום דיפאי.  – 15-במאה ה

 

 : פרקים מיצירותיהם של הנזכרים לעיל.האזנה

 

 

 . בקוליותרכתב יד של  – 12 נה ותמ

  Baude Cordierתכליל של שיר רבקולי מאת 

 .15-מן המאה ה

 לא רק שהקולות השונים כתובים בנפרד, 

 יוון שמדובר בשיר אהבה, השתעשע המעתיקכאלא 

 תם כך שקיבלו צורת לב. וסידר או
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רנסנס". המלחינים הידועים ביותר "כתקופת ה 12-את המאה ה ןהתרגלנו לציי ,כמו גם בספרות ,יקהזבמו

: ז'וסקיו דה פרה, (מצפון צרפת, בלגיה והולנד של ימינו)פלאמיים -ל, צרפתיםוקודם כ ,ושל הרנסנס הי

מסעות  ודי לאסו. כמעט כולם ערכ ו, אורלנד("ןניאשירת הצפרים" ו"הקרב על מרי"מחבר ) ןנק'קלמנט ז

יקאים תפקידים חשובים. מאוחר יותר מילאו את זבו מלאו המווהאמנויות  ובו פרחשלאיטליה, מקום 

 ואחריוהדתית הוא פלסטרינה  המוזיקהביניהם בשטח  ביותר הנודעבם. ומקומם מלחינים איטלקיים בר

 יקטוריה. והספרדי 

ית המסורתית יצרה הרפורמה של לותר עבור חסידיו, בעיקר בגרמניה ובאנגליה, יקה הקתולזלצד המו

, שירים בעלי קצב אחיד לקהילה כולה, ובמקביל בצרפת את פרקי התהלים של כוראליםאוצר של 

 יקה הדתית. זטים. אוצר שירים זה מילא אחר כך תפקיד חשוב ביותר בתולדות המווההוגנ

בעל  ןהמלחי ן, שהוא לפי רצויהזהב של השיר הרבקול תורסנס הוא יקה החילונית, הרנזבשדה המו

 , חגיגי או שובבי. ןאופי עדי

 

 

 

 . זמננותכליל בן   – 11נה ותמ

 ינסקי. והאביב" מאת איגור סטרו פולחןהתחלת "

 הפעם כל התפקידים כתובים בהתאמה אחד מתחת לשני. 

 אפשר, לאחר התרגלות מסוימת,  ךכ

 כאשר  עלהישמ ךחד ולדעת מה צרילקרוא את כולם י

 מבצעים את היצירה. 

 

 

 

 

 

 ר ומות איש היול להוכימלחין רציני 

יה המבחינות מסוימות מקור אשראה לקלוד דביסי,  וגםידיד  1111-ב ךיה בערהאטי, שסאריק 

 היהג הוימת נוסמ ה. בתקופשםלו  הומור שקנהשמר על חוש וזמר -יונבימי נעוריו פסנתרן במועד

כאב  וכמו זמיר שיש ל"ערות מפתיעות, כגון: הרציניות ביותר העל תכלילי יצירותיו  שוםלר

 הפסנתר".  ךכדי לירוק לתו ה" או "אל תנצל צליל ממושך זשיניים

 הל חולש וזיכרונותי" המכונ הם. אחד מהגנון זסב כתבים גםאלא  היקזותיר לא רק מוההוא 

על  ו, לפיובאוזני השנאמר הערהלגלגנית על ה גובוא תהש ,ה". להלן קטע מתור מאמר זהשכח

 .חייואמן לדעת לארגן את ה
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 האמן חייב לדעת לארגן את חייו. 

. אני אוכל 11:41עד  11:23-מ –אשראה  . 1:11-מה בי. קהיומיומית יפעולותיק של יהנה לוח השעות המדו

 . 12:14-לחן בוהש ןוקם מ 12:11-צהרים ב

עד  15:12: מ נוספת. אשראה  14:53עד  13:11-במעמקי הגן שלי מ ברכיבה על סוס ךטיול מבור

12:11 . 

 

עד  12:21-מ '(מעש, ביקורים, התבוננות, מלאכת כפיים, שחיה וכו-סיף, הרהורים, אי)פעילויות שונות 

11:41 . 

עד  21:11-ל רם מו. אז באה קריאת סימפוניות בק11:21-ומסתיימת ב 11:12-ארוחת הערב מוגשת ב

21:51 . 

 . '(ביום ג) 3:11-מדי שבוע, התעוררות בקפיצה ב 22:31-כלל ב ךלישון בדר ךאני הול

 יבצלעותיד. בלכתי אני מחזיק ואמ . אני רוקד לעתים רחוקות((מעט בכל פעם)אני נושם בזהירות 

 ומסתכל בקביעות לאחורי. 

 מוס. יתמיד בנ ךעל כהבעתי רצינית מאד ואם אני צוחק, איני עושה זאת במתכוון. אני מתנצל 

בשנתי איני עוצם אלא עין אחת. שנתי קשה מאד. מיטתי עגולה ויש בה חור כדי להעביר בו את הראש. 

 לי מדחום אחר.  ןונות יכן הבית את חומובכל שעה מודד ס

עשן, ידידי; אם לא תעשה כן יעשו מישהו אחר ". הוא מוסיף לעצותיו: לעשןד ירופאי אמר לי תמ

 ". ךבמקומ

  אריק סאטי 

 חולה שכחה תזיכרונו

 לדתי צעיר מאד בעולם זקן מאד". "נוהבאה הנודעת מאד:  האמרהאריק סאטי הוא גם זה שטבע את 
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 המוסיקה הקלאסית 

 עשרה -נהועשרה ומחצית המאה השמ-המאה השבע

 והבטיחו המוזיקה את פני לחלוטיןן ועשרה, שתיהו איטלקיות, שינ-, בראשית המאה השבעהמצאותשתי 

הין אלה הבס הממוספר  ו.ז באמנותשל איטליה  עליונותה, את לפחותלמשך מאתיים שנה, למראית עין 

 והאופרה. 

שתפקיד הבס היה  כיווןנקרא כך  (Basso continuoהאיטלקי  ולפי שמ)הבס המתמשך  וא הממוספרהבס 

 סיומו.  ועד ותפקיד הכרחי בכל קטע מראשית

מה שמנגנת יד ) הנמוכים וצליליו עוגב וא צ'מבלו, בדרך כלל ליווימשתתף תמיד כלי  פרממוסבקטע לבס 

ל ע וא קולות ל ידיאו ע מבוצע המלודיהחלק  ו.ל'כלי אחר, בדרך כלל צ דיי-לע מוכפלים (שמאל בדרך כלל

כך סופה.  בהרכב קבוע מראשית היצירה עד אבוב( ולמשל חליל, כנור א) גבוהכלים אחרים בעלי צליל  ידי

  .לערך 1151עד  בשימושחדש שנשאר  סגנון נוצר

 

לדעת כי הוא אכן  ותיווכחהיטב לתפקיד הבס,  תקשיבופר: אם סהאזינו לקטע של בם ממו: האזנה

 .מות קצרות מפעם לפעםילעצור כלל פרט לנש יבה התחיל מבלשמתמשך" מההתחלה ועד הסוף בדרך "

יכול ופה יותר מאוחרת: כאן תראו כי הבס מגוון הרבה יותר הקשיבו, בניגוד לכך, לקטע דומה מתקו

  .לשנות את אופיו במשך הקטע

 

, כאשר תזמורתי ל ידע מלוויםם לדבר, ובה השחקנים מזמרים במקשיקה, זהיא טרגדיה במו אופרהה

 . חשובממלא בה תפקיד  בלטוגם ה על הבמהאת העלילה  מגוללהבימוי 

האופרה והפך לסוג אמנותי  מןדה מאד חשיבותו של הבלט עד שהוצא וגנר, יר, עם 11 -בסוף המאה ה

 יקה.זנרקדת עם מו (פעולה אילמת מבוטאת ע"י התנועה בלבד)בפני עצמו, מעין פנטומימה 

בה מצויים זה לצד זה שירה ש ,מיתופרה קונוצרה אופרה עממית יותר שנתקראה א 11-במאה ה

  ודיבור אך המחול די נדיר בה. 

שנוצרה בפירנצה בשנת  ,מאת ג'קופו פרי יקהדאבריראשונה שתמלילה הגיע אלינו היא האופרה ה

לכבוד נשואי המלך הנרי הרביעי מצרפת עם מריה לבית מדיצ'י. שבע שנים אחר כך חיבר מונטוורדי  1211

  רפיאו". ו"א הראשונהעל אותו נושא את יצירת המופת האופראית 

את  ולהפיץלנדוד  ואופרה, בעיקר איטלקים, כמעט כולם הרבנטוורדי היו מאות מלחיני ולאחר מ

בכל אירופה, אך בכל מקום שרו אותה באיטלקית. לולי, איטלקי שנעשה לצרפתי והיה חביבו של  האופרה

עשר, היה הראשון שהתאימה לשפה אחרת: האופרה הצרפתית נעשתה אז יריבתה של -לואי הארבעה

נקראה "מאבק  11-אחת המפורסמות ביניהן במאה ה ;רבות קותמחלוהאופרה האיטלקית, ומכאן צמחו 

 קומיות.  אופרות, לפי הכינוי שניתן אז לשחקנים האיטלקים כיוון שהציגו (ניםליצנים, מוקיו)הבופונים" 
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 37-הצגת אופרה במאה ה – 11תמונה 

 פאריס. , הלאומיתנטה, הספריה והנסיכה מפיאמ לכבוד בידור", הצגת ן"אבלי

 הבמה.  למרגלות התזמורת ממוקמתלב כיצד  ושימ

ייצג ראמו את האופרה  11-פרסל. במאה ה ה, קמה גם אופרה אנגלית ומלחינה הגדול ביותר היךמאיד

 . להאנגלית ייצג גרמני מלידה, שהתאזרח באנגליה, הלא הוא הנד תהצרפתית ואילו א

. הקנטטות הגרמניות של פרוטסטנטיתית ובין תולקיקה הדתית, בין זגם על המוהשפיעה  האופרה

קטנות  אופרותכמו  עםבנויות לא פ (1151-1215) המלחינים אולי של כל הזמנים גדול, ךבא ןסבסטיא ןיוה

לפי יוחנן  ןיוסבגרמנית: הפ ודולות בלטינית אגליות הוהק יצירותיוהדבר גם לגבי  ךעל נושא דתי. כ

 ולהשתמש ביצירות אלה בכוראל, א הרבה ך. בא', המגניפיקט וכו(אוסמתי) ולפי מתתיה ןיוס, הפ(יוהאנס)

 , קולי אן תזמורתי. מעובדטע יותר קא או כבסיס לוכפי שה

 

 

 

      וז'אן פיליפ ראמ – 11תמינה 

 . Caffieriלפי  A. de St. Aubinציור של 

 יקה, פאריס. זמי למווהלא ית הקונסרבטוריוןיפרס

 הקלאסית.  אומן האופרה הצרפתית-רב

 . 1213בספטמבר  23-ון ב'נולד בדיז
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 . ךהן סבסטיאן באוי – 21נה ותמ

  ארפורט.  מוזיאוןני. ואלמ פורטרט

 יקלית" וזהיפה ביותר של "משפחה מ הדוגמה

 ; השנ מאתיים ךבמש מוזיקאים מארבעיםלמעלה  ובה נימנש

 ( איוומשני נש) ועצמ הגדול ךשל בא ילדיו םעשרי ןמביו

 עי שם. ומלחינים יד םעצמ םה םג וארבעה הי

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   37-נגינה בצוותא במאה ה – 21ה ונתמ

 

  Abraham Bosse ,Lours ן, מוזיאוהשמיעה"חמשת החושים": 

יולה דה גמבה בתפקיד הבס והו גןהקצב, זמרת, מנגנת בלאוטה, זמר צעיר, נ ןלשמאל: נות ןמימי

 . ןסביב לשולחהממוספר. שימו לב לצורת ישיבתם מ

 



 21 

שמע רק נתוך הקשבה לחלק הקולי בלבד,  (Herz und Mund)פה" ואזין למשל לכוראל "לב נאם : האזנה

אך אם נקשיב לו תוך תשומת לב לכל ההקשר, מקהלה  ., כי זהו אכן החלק הקוליעם הרמוניהמזמור 

טית והופך אותו לפרק קישו בפרשנותאותו  עוטףותזמורת, נראה כיצד העשיר באך את המזמור כשהוא 

  .נהדר של כל המבצעים וכך משלב אותו בקנטטה שלו

 

פחות  והיא התפתחות גדולה. הכלי הנפוץ ביותר, זה שכל אחד כמעט ידע לנגן ב םידעה ג יקה הכליתזהמו

תיבת תהודה מקומרת ושחיף  םגיטרה ע ן, היה תחילה הלאוטה, מעינואן יותר, בדומה לפסנתר של ימי

ד ומא םיצאה הלאוטה מן האופנה ואת מקומה תפס הצ'מבלו. קטעים רבי 11-ף המאה הוראת סמכופף. לק

מו, אביותר לצ'מבלו, פרט לר הנודעים המלחיניםפרקי מחול.  םובחלק תיאוריים ם, בחלקונכתבן לצ'מבל

 אסכולה.  םש םהקיוהאיטלקי דומניקן סקרלטי שחי במדריד והיו הצרפתי פרנסוא קופרין 

 

 

        לאוטה – 22 תמונה

 Vittore Carpaccio( 1522-1425ויטורה קרפצ'יו )

 פרט מתוך התמונה "הצגת ישוע בהיכל",

 הגלריה של האקדמיה, ונציה.

 הכלי ניכר בבטנו המקומרת ובשחיף שזוויתו ישרה. 

  ניגנו בו תוך פריטה על המיתרים, כמו בגיטרה של ימינו.

 

 

 

 

 

 

 

חפש נמבלו, האחד עם כותרת תיאורית שאת הצדקתה 'י קטעים לצנמוצע להאזין כאן לש: האזנה

  .י ללא הצדקה תיאורית זוניקה, והשזבמו

 

בדמותו של יוהן סבסטיאן  ואומן שאין גדול ממנ-, שנהיה בעיקר לכלי כנסייתי, מצא בגרמניה רבהעוגב

  .הוא העלהו לגדולה ללא אח ודוגמהו, ףבא

 

 הנשגב שמילא כלי מרשים זה.  גב של באך כדוגמה לתפקידאפשר להאזין לטוקטה לעו : הנהאז

יקה זהמוהיתה  ו: זהממוספרהבס  מוסכמותעל  שומרים, כשהם בצוותאכמה נגנים לנגינה  ולעתים נאספ

 . הקאמרית
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של מנצח  וניצוחוכלים  קבוצותשל שלש  איחודןהתזמורת הקלסית, עם  נוסדה ו, בתקופה זלבסוף

. עם מתכתוכלי הנשיפה מ עץ, כלי הנשיפה ממיתריםבנפרד: כלי ה ןלנג ועת נהגשעד אותה  קבוצות, דיחי

משפחת כלי  –לדה יותר מאוחר ולמשפחה רביעית שנ ן: הם הגרעיםנפניותלעתים גם ה וכלי המתכת ניגנ

 . נקישהה

 

לתקליט של  ךיהיה להאזין תחילה לתקליט של כל אחת מקבוצות כלים אלה ואחר כ ןמעניי: האזנה

 השונות.  בקבוצותבה ננסה להבחין שורת מלאה, תזמ

 

, ג'יג, מנואט, גבוט, דלמחולות התקופה, כמובן: אלמנ)יקה למחול זתחילה היו מנגנים בעיקר קטעי מו

מאוחר יותר חיברו המלחינים קטעים שלא נועדו לריקוד ממש. קיבצו אותם בסדרות  ךא'(, כוובורה 

 . סונטהויותר מאוחר  (= לעקוב suivreעל ומהפ) סויטההמנוגנות ברציפות ומכאן השם המוצדק 

 

הן שמות של מחולות התקופה. אלה  הכותרות: לכל פרק כותרת משלו, ורוב ךלמשל, סויטה של בא: הנהאז

 וות את אלה לאלה. שיהיה לה ןמעניימצויים גם אצל מלחינים שכתבו אכן לריקוד ממש. 

 

 

 

 צ'מבלו   – 11תמונה 

 

מיתרים נעשית ע"י בהפקת הצליל  ךמקלדת, אב בו. מנגנים 11-המאה ה ןטה החל מוהלאם ומקבא בא וה

 כפסנתר.  ולא ע"י הקשה כמוטה ולאב ופריטה כמ
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לות עתיקים והקטעים עצמם אכן פחות ופחות ואט אט פסק המנהג לציין את הקטעים בשמות של מח

 . (, שמרה על המנואט עוד זמן רבאשר, למרות זאת)נטה ואשראתם מן המחולות, בעיקר בסאת שאבו 

. יותר '(מהר, לאט וכו)או את מפעמם  '(בעליזות וכו)ים יאז נתנו להם בכותרות שמות שציינו את אופ

יו, 'אלגרו, אדאג ןמה שמקובל במידה רבה עד היום בשמות כגו ,הג להשתמש באיטלקיתוויותר נפוץ הנ

 . 'אנדנטה וכו

עם קבוצה קטנה של נגנים  וא (רטו סולו'קונצ)ו עם סולו שיח א-התזמורת שימשה גם למעין דו

 . (רטו גרוסו'קונצ)

הכומר "י, דאלויוויו נרטים המפורסמים ביותר של תקופה זו נתחברו ע"י האיטלקי אנטו'הקונצ

 נציה. והאדמוני" מו

 

תוכם גמה אחת מואלדי הוקלטו, אין כל קושי בהשגת דויוון שרבים מן הקונצ'רטים של ווכי: האזנה

ת השנה", אפשר בה בעת להשתעשע ונוע"ר הנקרא והמחז ןם למשל להאזין לאחד מיחרולהאזנה. אם ב

  רף. ווהח ויקליים שבעזרתם מתאר המחבר את האביב, הקיץ, הסתיוזי האמצעים המובזיה

 

 

 הווירטואוזים בעיני קלוד דביסי

 ברביםא ניצל זאת כדי להודיע . הוהיקזמו רמבק גם, קלוד דביסי היה אחרים רבים מלחיניםכמו 

ת התוכניות ר. הנה כיצד הוא מתלונן על שיגהאמנותיים החייםשל  רבים היבטיםאת דעותיו על 

 ביצירות עצמן:  ןהעניי, הבאה על חשבון המפורסמים הווירטואוזיםשיכת הקהל אל מועל 

 

כן מאשר מגפה, אך זה עושה וסת מוים. זה פחיהיתה לנו בשבועות האחרונים הצפה רבתי של מנצחים גרמנ

ל להיות למרות והרבה יותר רעש... אילו הביאו לנו אדונים אלה חידוש כלשהו בתוכניותיהם, זה היה יכ

ימפוני שגרתי צועד לפנינו, וכך ניקח חלק בתרגילים סאותו רפרטואר  זה כך כלל וכלל: ן; אך איןמענייהכל 

יאיטו". "יחישו", אחרים "בן; אחדים מהם ויות של בטהימפונסת לניצוח על הוהרגילים של הדרכים השונ

שא מצוין לשיחה. ורציניים ובעלי מידע יצהירו כי מנצח זה וזה הוא בעל תנופה אמיתית, וזה אגב נ םאישי

מהיכן שואבים אישים אלה בטחון כה רב? האם קיבלו שדר כלשהו מן העולם הבא? אם כן, זו אדיבות 

כנה מרחפת לפעמים באולם הקונצרט, היא ס. ואם נשמתו המןבטהוב ד מצדולקבר מפתיעה מא-מעבר

יקה של העולמות העליונים! והאב זבו לא נשמעת אלא המושודאי חוזרת ועולה במהירות אל העולם 

טיאן באך ודאי אומר לו בחומרה: "לודוויג הקטן שלי, אני רואה בנשמתך סבסל יוהאן והקדמון הגד

 "מקומות מפוקפקים! הנרגזת כי שוב הלכת לשוטט ב

 יתר על כן, ייתכן ואין הם מדברים לעולם...

. סירטואוז על הקהל דומה בהחלט לזה המושך את ההמונים אל משחקי הקרקום שמפעיל הוסהק

, או מר ווכן: מר פלוני ינגן בכינור כשהוא נושא את מר אלמוני על כתפיסתמיד מצפים שיתרחש משהו מ

 נתר בין שיניו...  סאת הפ סכשהוא תופ יים את נגינת הקטעספלמוני י
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 (31-)סוף המאה ה בין באך לבטהובן

. ראשית, היא מקודמתה בחשיבותה נופלת, אינה (כחמישים שנה בלבד), שהיתה קצרה מאד וז תקופה

. וחינני, יותר חביב חמור, פחות מלודי יותר המוזיקלי הביטויאת  ועושהמבטלת את חובת הבס הממוספר 

 צרט. ומ – ובעיקר, ןהייד יוסףסטרים: ונה, שניהם אובה שני אמנים ממדרגה ראש עיםמופישנית, 

 ובתקיפה ז נוצרו, כי במחלוקת שנוישג זה והגלנטית", אך מ "התקופהבשם  וז תקופהלעתים מכנים 

ה, אפשר היה לכנותה יפיולחבוש בה, המסמלים היטב את א ורמז לקפלטים שנהג תוךגם יצירות טרגיות. 

 ". המפודרתקיפה "הת

 

 

 

 פסנתר מימי מוצרט – 14תמונה 

 אוסף כלי נגינה עתיקים של המוזיאון 

 לתולדות האמנות בווינה

 

 

 

 

 

 

 

 

יל שלושים וחמש בהותירו אחריו למעלה משש מאות יצירות. הוא היה גדול ילדי גב 1111מוצרט מת בשנת 

יכול לשמש מופת של ן ותו בן חמש. הוא אכהפלא של כל הזמנים ואת המנואטים הראשונים שלי חיבר בהי

 את כל הסוגים הידועים בזמנו.  ושטיפח ביצירת ן, כיווותקופת

שהפך  (,פורטה-פיאנו)מבלו את מקומו אט אט למחליפו הפסנתר 'בתקופת פעילותו של מוצרט פינה הצ

 ומבל'בו לצת נכתוצרט למקלדת, הראשונו. מיצירותיך של מולאחר שכלולים רבים לפסנתר של ימינ

 את יצירותיו האמצעיות לכלי זה או זה לפי הבחירה.  גןלנ ןבין אלה לאלה נית ;לפסנתר –והאחרונות 

 

 ופסנתר  ומבל'צ:  הנהאז

 

יקה. כך המלה זים שמשתמשים בהם במוגם המשמעויות של עיקרי המושג נתגבשובאותה תקופה לערך 

ברציפות תוך  המנגנים ם(או לכמה כלי)ים לפסנתר קטע צירוףבצורה מדויקת  ואילךסונטה ציינה מכאן 

מכאן ובי הסימפוניה, מלה שקודם לכן שימשה לציון קטע כלי כלשהו גהדבר ל כך ;םישל סדר מסו חוקיות

 דולה לתזמורת בשלשה או ארבעה פרקים רצופים. גסונטה  ןואילך משמעותה המדויקת היא מעי
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הרכב בעל ( הממוספרבס ה, כזכור, את ואשר איבד) יםהמקובליקה הקאמרית הצטרף אל ההרכבים זבמו

 . ול'שני כנורות, ויולה וצ :כלי הקשתרביעיית  –סופית  ועיצב אות ןייחוד וייחוס, שהייד

 

 

 

  ן(דיוית בורירביע) םרביעית מיתרי – 15נה ותמ

 לה ו: שני כנורות, צ'לו וויןמשמאל לימי

 . (צורתה כצורת הכנור אד היא מעט גדולה יותר)

 

 

 רביעיית כלי קשת של היידן או מוצרט.: הנהאז

 

: כלי קבוצותיהעל ארבע  המודרנית התזמורת עקרוןמעתה כלי הנגינה לפי  התלכדו הסימפוניה לנגינת

רב מוגבלים  ןבמשך זמ ואלה האחרונים הי)מיתרים, כלי נשיפה מעץ, כלי נשיפה ממתכת וכלי נקישה 

 עד סופה. והרכב מראשית היצירה  לאותושיטתי  באופןנוהג לכתוב אך בעיקר פסק ה (;לתונפנים בלבד

 ולואם למשל החל אבוב ס ן,לדעת כי בראשו ותיווכחנא תזמור של באך אל תזמור של מוצרט: ו השו

מתחלפים תדיר וכל  םשמר עד סוף הקטע. אצל מוצרט, לעומת זאת, הכליישל מיתרים, הרכב זה י ליוויעם 

 . וע, והוא הכלל עד ימינגלהפסיק בכל ר ולנגינה א ל להצטרףואחד מהם יכ

 

ע כזה וגמה להרכב כלים קבו, מצאנו שם דךראל "לב ופה" של באולכ ואם בפרק הקודם האזנה: האזנ

 צרט. ור של סימפוניה של מותזמ וה אליווב לקטע זה ואז נשוש ןאזינ. (ת מרישא עד סיפאורוכנ)
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אירופה המרכזית, אשר עבד הרבה בפאריס, שהצהיר על הצורך יקאי מוזק, מובשדה האופרה היה זה גל

. מוצרט לא כתב רק דראמות או קומדיות ומגוונים, רבים שוניםים ג. עד מהרה היו לה סוברפורמה

 (מחזה עם שירה –מילולית ) שפילגזינ –מחזמר בגרמנית  ןיקליות באיטלקית כמו כולם, אלא גם מעיזמו

עלת אופי אציל במתרחשות שתי עלילות מקבילות: האחת  ןה ובהידקומ ןדראמות שמעורבת בה ןכו

 מי. וקובין המשרתים, בעלת אופי קל  והאחרתהשחקנים הראשיים  ןוטראגי בי

 

ווכח בכך תוך יבין שתי עלילות מקבילות אלה. אפשר לה יאת הבדל האופן בוסרת כמוקה מזיהמוה: האזנ

 ות השייכות כל אחת לקבוצה אחרת. וישתי דמתה אופרה לוה לשתי אריות מתוך אוהאזנה משו

 

. עד אותה עת הראשוניםהקונצרטים הפומביים  וסדולערך, תחילה באנגליה ואחר כך בצרפת, נ ובתקופה ז

יכול היה כל  ואילך מכאן. המוזמניםאו בחצרות האצולה למען  הפולחן רק בכנסיה בעת המוזיקאיםניגנו 

המלחינים להיות מקבלי  ן חדלובתשלום. כמו כ ובקונצרטיםבחינם  יהי: בכנסלמוזיקה להאזיןא ואדם לב

 הארכיבישוףאצל  וצרט עזב בטריקת דלת את שירותושכר השייכים לצוות המשרתים של האצילים: מ

אחריו. הודות  םהבאישילם לו ביד רחבה, כדי לחיות חיי חופש ועוני, וכמוהו היו רבים ממזלצבורג, אשר 

 יקה, שהיא התקופה הבאה. וזנטיקה בממתה להתפתח הרולעצמאות זו יכולה הי

 

 

 

  "הקונצרט" – 12תמונה 

  Saint-Aubin 11-קונצרט במאה ה

אות ערוכים סהספריה הלאומית, פאריס. הקונצרטים נערכו לרוב בסלונים. המאזינים לא היו יושבים על כ

 . (בעיקר הגברים)האזינו בעמידה כפי רצונם על המושבים הפנויים או אפילו  והתיישבכמו להצגה אלא 

 הנגנים עצמם, שמספרם קטן בהרבה מאשר בתזמורת המודרנית, ישבו לפי רצונם ללא כל כללים קבועים. 
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 קונצרט במאה העשרים. – 17תמונה 

 תזמורת פאריס בניצוח דניאל בארנבוים.

 

 ספריית הקונסרבטוריון

מנהל  עםפר כאן על מריבתו סד. הוא מומשעשעת מא לעתים" וקריאתם ת"זיכרונוז כתב וברלי

תן לא וק, אושל גל האופרות, התלהב מן דתו עדיין תלמיוכרוביני, כאשר בהי רבטוריון, האיטלקיסנוהק

 אהב ביותר מנהלו. 

 

, בהחליפו את פרק שמת זה עתה, רצה כרוביני לציין את הקונסרבטוריוןלמשרת מנהל  ומיד עם התמנות

לא היתה הפוריטניות  ובשהפנימי של בית הספר,  בארגוןהחמרה שלא נודעה כמותה  ל ידין עעלייתו לשלטו

של המורים,  ההצופיינם יק על סדר היום. כדי שלא לאפשר פגישת תלמידים משני המינים מחוץ לעובדי

ב הדגים והנשים מבעד לדלת של רחו-ריכמבעד לדלת של רחוב מו ןהבנייציווה כי הגברים ייכנסו אל 

 . ןהבניימשני צדדים נגדיים של  והרועה; שתי כניסות אלה הי

כדרכי מן הדלת  נכנסתיזה עתה,  שפורסםה, תוך התעלמות מן הצו המוסרי יבבואי בוקר אחד לספרי

הבית עצרני באמצע החצר  ייה כאשר אחד מעובדיהספר ןמתי לכיוודשל רחוב הרועה, הדלת הנשית, והתק

מבעד לדלת הגברית. דרישה זו נראתה לי כה מגוחכת עד כי שלחתי  מקוםאותו ל ולחזורודרש ממני לצאת 

 ועצמ ואת המרגל לבוש השרד והמשכתי את דרכי. הנבל רצה להחניף למנהל החדש בהוכיח הרוחותלכל 

, ורץ לספר זאת למנהל. הייתי שקוע מזה כרבע שעה ובאיוולתתו. הוא לא ניאות להכיר ונוקשה כמ

לם הקריאה ומאת גלוק, תוך שכחה מוחלטת של המאורע, כאשר נכנס כרוביני אל א אלצסטה""בקריאת 

 ווצעד מהרגיל מרושעות, עיניו מהרגיל, שערותיו סומרות מהרגיליה, יותר ו. פניו כפני גוןמלווה במלשי

 קוראים רבים; לאחר שבחנו את כולם נעצר לידי עובד ושלידו ישב השולחן. הם הקיפו את מהרגילמתנדנד 
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אה, אה, אה, אה! זה ": והנה הוא!" כרוביני היה כה זועם עד כי רגע אחד נעתק הדיבור מפי": וקראהבית 

אתה הוא שנכנס בדלת ש... ", ושנהיה מצחיק עוד יותר בגלל רגז ואתה!" אמר לבסוף בהיגוי האיטלקי של

 ש... שאיני רוצה שיעברו בה!" 

 . ואה אנהג בהתאם לאדוני, לא ידעתי על האיסור שלך. בפעם הב –

 בפעם הבאה! בפעם הבאה! מה באת לעשות כאן?  –

 של גלוק. והן רואה אתה, אדוני, באתי כדי ללמוד את יצירותי –

 יה? ימי הרשה לך לבוא ל... ל... לספרוהיצירות של גלוק?  ךעניינמה זה זה ומה זה, ו –

יקה זפי מיטב ידיעתי היפות ביותר במוק הן לוהיצירות של גל (התחלתי לאבד את קור רוחי)! אדוני –

יה של יכאן. משעה עשר עד שעה שלוש הספר ןא ללמוד אותוהדרמטית ואיני זקוק להיתר מאיש כדי לב

 ת ליהנות מזה. ור ויש לי הזכוביחה לצון פתוריוהקונסרבט

 ה... ה... ה... הזכות?  –

 , אדוני! ןכ –

 , אני! ןר לכאואני אוסר עליך לחז –

 כאן למרות זאת! אבוא ל –

אדוני, שמי יהיה אולי ידוע לך יום "כי מחוויר: ומה... מה... מה שמך? שאל אותי, רועד מכעס, ואני בת –

 אחד, אך היום לא תדע אותו! 

 , אני אביא אותו למאסר! (זה היה שמו של השרת)ר אותו; אוטין ועצור, ע... עצ –

מסביב לשולחן,  יל הנוכחים, לרדוף אחרישה , לתדהמתם הרבוומשרת ןאז שניהם, האדו והם החל

בהפכם בדרכם כסאות וכנים, מבלי יכולת להשיגני, ולבסוף חמקתי בריצה, כשאני זורק, תוך פרץ צחוק, 

את המלים האלה לעבר רודפי: "לא תשיג לא אותי ולא את שמי, ואני אחזור לכאן בקרוב כדי ללמוד שוב 

 את היצירות של גלוק!" 

 

 

 ומנטיתהמוזיקה הר

 םג ו, וכך גרמוםאת החברה והביאו את המלחמה לכל מק ושינ "אמפיר"פת הוהמהפכה הצרפתית ותק

 11-הגלנטי". לכל אורך המאה ה ןשטחי, שנקרא "הסגנום ויקה, נעיוזשל המ םשל היבט מסוי ולהיעלמות

בכל  יטויבנתה בשם רומנטיקה ואשר באה לידי ולה של רעיונות שכודגעה הויקה בתנזהשתתפה המו

 , בספרות ובפילוסופיה. האמנויות

האינדיבידואליות. בעוד אשר האמן הקלאסי מבטל את עצמו בפני  ןהרומנטיקה ייסדה את פולח

צה למסור את רגשותיו האישיים, הוא מציב עצמו על ו; הוא רוהרומנטי מוצא בה את ביטוין יצירתו, האמ

יצירתו. ברצותו הוא חולם, מתלהב, מיואש, והקהל עד  את םפריהמַּ  םהבמה, מציג את סבלותיו לראווה וה

. ודמא םגזו, תיאטרלי ומןואינטימי; או להיפך, מוחצ םיכול להיות מופנ הרומנטיקןלכל תהפוכותיו אלה. 

חצי )העיקריים הם הגרמני שומאן והפולני  מיצגיושל למרטין,  אמנותו, המזכיר את הראשוןההיבט 

הצרפתי ל ידי ע גצוו, מיגיקטור הוו; השני, המזכיר את הרומנטיסנתר אומן של הפ-שופן, רב (צרפתי
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ן או גויולוד –יל גדר הרגצא מויקאי יזאוני בדמותו של מוגהיה לרומנטיקה מבשר  ןלכ םברליוז. אך קוד

 . ןבטהוב

פלא -לל אביו שאילץ אותו להיות ילדגבה בילה ילדות אומללה בש, ןדרכו של בטהובן נפתחת בבו

והוא  ולערך נחלשה שמיעת שלושיםיל גב ו.בה למד ובה נשאר כל ימי חייש ,ינהועבר לוכך אחר  .מנוצל

 יקה שלו מבלי לשמוע אותה אלא באזנו הפנימית. ז, כשהוא כותב את המולחלוטיןאת חייו כחרש  םסיי

 םשתיי)ותשע הסימפוניות שלו  כלי הקשתעשרה רביעיות -שלושים ושתיים הסונטות לפסנתר, שבע

 גם, ובאחרונה משתתפת "הפסטורלית" היא והשישית "ארואיקה"השלישית היא ה – םנושאות כינויי ןמה

נכס צאן ברזל של  םמהוות עד היו (מאת שילר" אודה אלי גיל"מקהלה בפרק המסיים והיא שרה את ה

  ישותנו. גחדלות מלעורר את ר ןיקלי ואין הזהרפרטואר המו

  

אנו ו ,ה"אודה אלי גיל" –מומלץ הפרק האחרון של הסימפוניה התשיעית  סימפוניה של בטהובן.: האזנה

 במקהלה.  –מציעים לא רק להאזין לה אלא גם לשיר אותה, ואם אפשר 

 

 ו. צייר שיאבד את ראייתשמיעה פנימיתיקה זפעה הקרויה במותומזמנת להרהר בן החרשות של בטהוב

יקה, לעומת זאת, אפשר ז! במוהתוצאותאת  וותרא עצומותבעיניים  חתוליהיה אדם גמור: נסו לצייר 

ברבים לשיר יחדיו שיר מסוים, אחר כך  ו. נסו נא ניסוי קל ומשעשע זה: התחילבפנימיותנו להאזיןבהחלט 

לשיר בקול  ומן חזרי, בדומיה, ושוב לפי ס"(בלב)"לפי סימן הפסיקו את השירה והמשיכו לשיר "בפנים" 

, םגדולייקאים זמו ובשיר, כך מסוגלים הי מקוםבאותו  כולנות עצמנו רם: עם קצת תשומת לב נמצא א

  .זאת להמשיך לכתוב יצירות יפות מאד ולמרותלהיות חרשים  ,כמו בטהובן או גבריאל פורה

אוסטריה היתה שרויה )וינה וחסיד נלהב של המהפכה הצרפתית, דבר שגרם לו צרות לא מעט ב ובהיות

כאשר נודע לו כי  ."בונפרטה"יש בטהובן את הסימפוניה השלישית שלו להקד ,(במצב מלחמה נגד צרפת

וקרא  (עדייו לזהותה מתחת למחיקה ןנית)הוכתר לקיסר, הוא מחק בזעם את ההקדשה  ןנפוליאו

  .ארואיקה""לסימפוניה 

 

 בטהובן. חרת שלאסימפוניה  ךבהאזנה לפרק מתו ןכל להוסיף להכרתנו את בטהובונ: האזנה
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 לודויג ואן בטהובן – 11ה תמונ

 אוסף ון דה ולדה. Canava  .Jבשנהב מאת   מיניאטורה

 , מוצרט ועוד מתי מעט, ךהוא היה, יחד עם בא

 ת העממית, ולהיות חלק מן האמנ ךיקה. דיוקנו הפזאחד מענקי המו

 . 11-המאה ה כפי שתעיד מיניאטורה זו מסוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ארואיקה" מאת בטהובן. חברת ידידי  (השלישית)של הסימפוניה  (ותרתהכ) דף ההקדשה – 14תמונה 

 , וינה. המוזיקה

  Intitolata Bonaparteכתב בטהובן תחילה  (סימפוניה גדולה) Sinfonia Grandeלאחר הכותרת האיטלקית 

אי  למרות המחיקה. הוא כתב את שמו הפרטי בצרפתית לו ך, וניתן עדיין להבחין בכ(מכונה בונפרטה)

Louis  ויג ולוד -) ולא בגרמניתLudwig  התוספת בתחתית הדף אינה בכתב ידו של בטהובן .ן בטהובןאו. 
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ידועים מאד. אף  (לידר, בגרמנית) ווינה מלחין צעיר ממנו, פרנץ שוברט, אשר שיריוחי ב ןשל בטהוב ובזמנ

 . הרומנטית האופרהר ובר, מבש, פרט אולי לגרמני בינלאומיאחד אחר מבני דורם לא זכה לשם 

 

תם, ויר אשלהם אלא ממש ל ןפולאריים ואפשר לא רק להאזיופש ממ ועשנברט ורבים משירי ש: האזנה

. אם תאזינו לשיר זה מעל גבי תקליט, תבחינו בזרימה המתמדת שבליווי ךהשמ דגלמשל השיר  וכמ

ברט על נושא זה ויות שחיבר שאחר כך להאזין לכמה מן הוריאצ וכלומזכירה זרימת נחל. ת והפסנתר, וז

   ך.ג השמדחמישיית  –הקרויה בשם זה  (שה כליםייצירה לחמ)ה יבתוך החמישי

 

, ולאחר מות םשני שלושהכין בטהובן.  שאותה הרומנטיותשל  ןוניצחוהבא יש התפרצות בדור זאת,  לעומת

 ךהידוע כל כ "של הרנניאזרח ב"קרב  זכויותלה  וכבשה הגדול הניצחונאת  הרומנטיות, נחלה 1131-ב

 הספרות.  בתולדות

 
 

 . האופרה של פאריס –אולם אופרה מקובל  – 11תמונה 

  Lix-ו M.M. Scottכת האופרה של פאריס", ציור של ו"חנ

 אריס. פהספריה הלאומית, 

 ורא)דות פתוחה למרגלות הבמה  ךות המקובלת: התזמורת יושבת על רצפה שטוחה בתומחלוקת המקו

והיא מעין מסד של צליל ואור ביו הזמרים והקהל. כיוון שהאולם בנוי בחצי עיגול, חלק מן  (11תמונה 

 הצופים יושבים בצדדים ויכולים לראות את הבמה רק במצודד. 

 

ואת ברליוז. יש  (וקטורנונל להאזין הצענו תיו)מיצירו ן, את שופןיקה, הזכרנו כבר את שומאזבאשר למו

 ךלד בהונגריה וחי בעיקר בפאריס ובשוויץ ואחר כוי שנמיקאי בינלאווזיסט, מלהוסיף אליהם את פרנץ ל
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עירים צקה בעוזרו למלחינים זיהמו התפתחותד על והשפעה רבה מא ובגרמניה, בויימר. היתה ל

 ידע להבחין.  םונשבכישר

 

 .ברליוז, שומאן, שופין וליסטמיצירות : האזנה

 

ערים, שהתמחה בשטח וני, בעל חיים סו, היה גרמני גאוך לחתנהעיקריים, שנהיה אחר כ חסותואחד מבני 

בן ו, כפי שהיה בטההמוזיקהשל המאה ממש אליל  ההשנייבמחצית  והיה, לחלוטין אותו וחידש האופרה

 גנר. ו: ריכרד  הראשונהלמחציתה 

, יצירותיולמען הצגת  למופת תיאטרוןית בנין וגנר בביירויג השני בנה ודואריה לוושל מלך ב ובתמיכת

: טריסטן ושל המופת יצירותעדיין פעיל בהעלאת  והוא ומהפכנייםחדשים  והי ובניית שעקרונותן יינב

 תבכישרונולהבחין  יודעיםעל הקפדנים שאינם  עוקצניתסאטירה )האמנים מנירנברג -ואיזולדה, הזמרים

, (עשרה-אה השתייםמן המצרפתי  רומאןת ובעקב), פרסיפל (שהעם מכיר בהם היטב בעודחדשניים 

מעלה על הבמה את האגדה ובמשך ארבעה ערבים רצופים  הצגותוהטטרלוגיה הענקית שלו המצריכה 

הביניים המוקדמים שהתרחשו -בה מעורבים אירועים היסטוריים מימישהסקנדינבית של הניבלונגים, 

 הדנובה. ובעמקי הריין 

 

 

 

 

 דות התזמורת של ביירוית – 13תמונה 

תה מעיני הצופים, ותחת לבמה על מדרגות הממשיכות את שיפוע האולם. מסך כפול מסתיר אהתזמורת מ

לקהל מבלי לגבור על  נשמעיםהדות והם  ןהנשואות ישר אל הבמה. הצלילים מתערבבים לפני צאתם מ

 עיגול, כל הצופים נושאים מבטם קדימה. -ת הזמרים. גם אם האולם בנוי בחציוקול
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 טנהויזר. או הפתיחהדהרת הוולקירות  אולונגרין  , כמו למשל הפתיחהקטע של וגנר: האזנה

 

אומן כי גם לאחר שהוכחה יא פנינה של יעילות חזותית ושמיעתית, ולא ושל וגנר בביירוית ה התיאטרון

הצלחתו לא נלמדו לקחיה בבנין בתי אופרה אחרים: נגני התזמורת, בניגוד למקובל במקומות אחרים, 

בהמשך הכניסות הצדדיות יש קירות המונעים כל  ;הם ממוקמים בחלקם מתחת לבמהוהל אינם נראים לק

, מה שנראה לנו כיום מובן מאליו אך היה יוצא ךהאולם מוחש ;ושבים ופניהם אל הבמהיכל הצופים  ;הד

 . (החשמלאור היה זה לפני המצאת )דופן באותה עת 

יקלי שאת כל מבנהו שינה אלא גם בשפת זן המולא רק בשטח התיאטרו ,השפעתו של וגנר היתה עצומה

 יקה עצמה: הוא העשיר את ההרמוניה והרחיב מאד את תפקיד התזמורת ומצלולה. זהמו

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ריכרד וגנר – 11תמונה   . צילום של נאדר.הקטור ברליוז – 11תמונה 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 1122. תצלום משנת יוהנס ברהמס – 14תמונה 
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פח באופרה קודם כל טאשר המשיך ל ,רדיולקי טד המלחינים היחידים שעמד כנגד השפעתו היה האיאח

בעוד אשר וגנר שילב את שירת  (BEL CANTO)נון "השירה היפה" גזיות הקולית בסוואטירוואת המנגינה וה

 הסימפוניה.  במכלולהזמרים 

 

יש סיכוי  .משל ורדיכך אחר ופרה של וגנר מאו לקטעבאקראי להאזין  תול להיומשעשע יכ ןניסיונה: האז

יהיה  ובשלי ום קואזין למעבר של דקלנש (לייםואנסמבלים ק וניים אות, קטעים סימפופרט לכמה ארי)רב 

הפשוט  ולתפקיד בתזמורתל וב הקונה של שילוהש ךיקר לדרעזה לזה. נשים לב בקטעים ת את הווב להשוט

 גיטרה ענקית". "מה לוים היא דרדי, שלעתואצל  לתזמורתשיש  ליווישל 

 

; (יתטמנור-בתר)ית טרומנ-ט, נפתחת בעקבותיו התקופה הנקראת פוס1113-נציה בובו וגנרמות לאחר 

 וים בה בגרמניה ברהמס, בצרפת הבלגי צזר פראנק, ברוסיה צ'יקובסקי, והיא נמשכת עד ימינטבול

 . דרניותוכניות המטלהתפתחויות ה הרומנטיקהבהתאימה את רוח 

 1112עוד משנת  ןה הראשונות יצירותיוס, אשר ואחד ממיצגיה החשובים ביותר היה ריכרד שטרא

של מייסד אחת  הראשונות וגם יצירותי תמשתייכומנטית ור-הבתר ו. למגמה ז1143יקה עד זהוא חיבר מוו

צרפתי -יצריווששל המלחין ה הגדולות יצירותיו ולד שנברג, ואפילו, ארנהמודרנית המוזיקהשל  האסכולות

וכן  סימפוניותד לפעמים, ביניהן חמש ומא המודרניתלשונן  למרות .1155נגר, שנפטר בשנת ור הוארת

 קד". ו"ז'אן ד'ארק על המוד" ו"המלך ד ןה ביותר, מביניהן הידועות אורטוריות

 

 מבחר מיצירות ברהמס, צזר פרנק וארתור הונגר.: הנהאז

 

 תור הונגר, מספר על ראשית דרכו: , ארהעשריםל מן המאה ומלחין גד

 

 כיצד נעשיתי מלחין

היכנס אל העסק "י, אמר לי: יאבי היה מנהל חברה גדולה ליבוא קפה בעיר לה האוור. עם סיום לימוד

את ות מעט מאד; בבוקר תבלה שעתיים בבורסה, אחר הצהרים תחתום על מכתבים ושלנו, יהיה עליך לעש

 ה" . יקזיתרת הזמן תוכל להקדיש למו

ברט, מוצרט וש"מרה מגוחכת. אמרתי לעצמי: ובעל יוון שהייתי צעיר, מלא התלהבות והתנגדתי לכך כי

חליל הקסם", "ער", ישר ה"לחבר את ור קפה ומקבלים לעולם הצעה מעין זו. למכ ווגנר לא הי וא

ם ומין כי אוכל יעת לא היתה לי שום סיבה להא התובחשבון כי בא ואין זה הולך יחד!" קח –פל"! יפרס"

להצעה האבהית... הורי  יסירבתת זאת וגם אל מנגינה קטנה ביותר שלי! למר ומת לב ולואחד להסב תש

יקה, גם אם ידעו כי יהיו חייבים וזלהם ארבעה בנים, הסכימו כי אעסוק במ ונהדרים: אף כי הי והי

 לכלכלני במשך שנים רבות ואולי אף במשך כל חיי. 

. אילו נעניתי לאבי הייתי 1114פה של לה האוור התרוששו לאחר המלחמה של כמעט כל סוחרי הק

 ר של עיר זו... 'ברז-ויח את לחמי ככנר שני בפוליובקושי מר
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 ן ישל המלח ועומקצ

 ": בדתור הונגר "כיצד הוא עורבאותו ספר מספר לנו א

ניתן למסירה... הייתי  ונואי מסתוריותה של היצירה, היא תהליך טמיר, ויקה, התהזזיציה במוומפוהק

 ןקבים אחריהואותן, אני ע ות בו. לאחר שהכרנולרומאן, והנישאים הם הדמוי סונטהאו  סימפוניהוה ומש

ררות את והמע ןת לנגד עינינו. יש ביניהוי דמותן חיוו. קןשלה הפסיכולוגית בהתקדמות, ןתובהתפתח

 וז נאבקות ות אות, נקשרו; הן אוהבוות זו את זמשלימ ותנו. הן נוגדות אות אוחואילו אחרות דואהדתנו, 

  ו.בז

שי את ואים בקו; תחילה אני רובבנייתנתאר לנו בניין ת: ואה משדה האדריכלוו, השו, אם תרצוא

  ו. חנותר בעיני רויותר ומתבהרת י ו הכללית, אך זותבנית

ע" הנחשב, הרצוני, וקצבנוסף ל"מ ך. ארבותינומפי  והאחרות, כללים שלמדנ באמנויות ו, כמויש לנ

  ו. ם אחריותנוא כביכול מחוץ לתחוהנורש, יש גם דחף שה

 ויקה הרי זה כמוזב מולכת .ן שליוהרצ לתחוםא מחוץ וה עבודתיל של ות, חלק גדומר זאת בפשטואם ל

 בד ואניואני ע :פה ביצירתיונה אחת האדריכל והצובעולהציב סולם מבלי יכולת להשעינו אל קיר. אני בעת 

מר והמאזין וא בכורסת במתיישלחן עבודתי, וזב את שוצפוי, אני ע-ל בלתיותי מכשוצר אונן. כאשר עבומת

י מנסה למצוא את נא לספקני?" ואויכול לב ןההיגיולעצמי: "לאחר ששמעתי את מה שקדם, מה לפי 

. צעד יןשל עניק ול חידוש, זינש, יסוד ךשכל אחד מצפה לה, אלא, להיפ השדופה הנוסחה, לא את ההמשך

ל היצירה. שאני מחפש תחילה את המסגרת, את ההיבט הכללי  .יצירתי עד להשלמתה ךצעד מתקדמת כ

המחשבה מפזרת אט אט  .דור מאוערפל עכ וךבת וןנרשם מעין ארמו ךלואה כיצד הונאמר, למשל, כי אני ר

ונבנה:  ךלון זה ההוארמלעתים מאירה קרן שמש אגף של  .ת בבהירות יתרומאפשרת לי לראואת הערפל 

חן ויה שלי. אני בימרי הבנול, אני יוצא לחפש את חודל שלי. כאשר מתבהר הכות המואז להי ךפוקטע זה ה

 י... יתואת פנקס רשימ

אז, ול מטעה. ומסל נה אלופות אני פואני ניגש לעבודה. תכולעתים נדמה לי כי מצאתי את אשר חיפשתי 

ש אחר אלמנטים מתאימים יותר. מחדש, אני מנסה, ות סלי על גבי בחיפען אוטוזר וסמרטוטר, אני ח וכמ

ת מאשליות! והתפכח וי, איזיתח לפנוא פות שהונוחן את הדרכים השודי להבשיל, אני בומל וי נותן לקנא

 ש, ארבע, חמש פעמים... וב שלומץ להתחיל שושיהיה הא ךצרי

 מחדש".  מץ להתחילוהא": ןהכישרואת  ךבה למשאל הגדרתי כובתש

 ארתור הונגר       

 מתוך "אני קומפוזיטור"       

 (1154עברית: יצחק הירשברג )הוצאת עידית,        
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 דר. אתצלום של נ .גבריאל פורה  – 15נה ותמ

 יקה הצרפתית" בראשית המאה העשרים. וזהמ ןני "עידואחד מראש

 

 

 המוזיקה של המאה העשרים

נגד  םה מגמה נוגדת לה שיצאה גנממשיכה בדרכה, נסתמ רומנטיות-וד הבתר, בעהעשריםהמאה  בוא םע

 . הרומנטיקהההגמוניה הגרמנית של 

שיצרו  מורדיםצת וייסודה של קב םנתממשה מגמה זו ברוסיה ע 11-של המאה ה ההשנייכבר במחצית 

המסורות  ןמ םישואב םז יותר מאשר בטהובן והוהוא ברלי םלאומית מקורית, כאשר המופת שלה מוזיקה

 -רימסקיומוסורגסקי, בורודין  והי הללו המוזיקאים ןבי ם. הבולטיםשל ארצ העממיות המוזיקליות

 ב. ורסקוק

 

 

 קורסקוב.-מיצירות מוסורגסקי, בורודין ורימסקי: האזנה

 

לאומית:  מוזיקהרתם העממית כדי ליצור ודוגמתם שימשה מופת ובארצות רבות פנו המלחינים אל מס

 . 'ינסנט ד'אינדי וכווצ'ק, בצרפת נאלבניז, בצ'כיה סמטנה, דבורז'ק וי בספרד

 

  .ריתולקלויקה בהשראה פזשל מו דוגמאות: האזנה
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יקה זגאונים העניקו למו מוזיקאים, כיוון ששלשה דלבבבצרפת היתה התנועה הפולקלורית שולית 

יקה האירופית: גבריאל פורה, זעשרות שנים בראש המו ךמקורי אשר הציב אותה למש ןהצרפתית כיוו

  .ריס ראבלוקליד דביסי ומ

ר לרבים, המוצאים אצלו קלות מלודית בלבד מבלי לראות את הנתיבים פורה עד היום אינו מוּכ

הרמונית  ברגישות וחננחידושיו נהירים אלא לאלה ש ןיקה. האמת היא כי איזהחדשים שפילס לשפת המו

 . שאינה נחלת הכלל

 ממנוהראשונה, וגם ראבל הצעיר  העולם, עם סיום מלחמת 1111את, אשר נפטר בשנת דביסי, לעומת ז

 באמת.  והי ן, שניהם ידועים ומקובלים כחדשנים, כפי שאכ1131-עשרה שנים, אשר נפטר ב-בשלוש

לעתים תיאורית אך תמיד מעוררת, מצרף תכופות את גוני הצלילים בדרך דומה  מוזיקה ודביסי, בכתב

בעוד אשר ראבל יוצר  ,אליהם, בהגזמה כלשהי והשווה אכןירים האימפרסיוניסטים, ולעתים של הצי ולז

ד במקום שדביסי יצר לעתים וים מדויקים ונקיים מאוונים, אך מביא קואווירה באמצעים שונים ומגו

מה מאו ו, אך הם לא ביטלזמננושל  למוזיקה ךד אשר פרצה דרוחדשה מא ןלשו ו. שניהם יצרוןערפול מכו

  .אותו והעשירולהם אלא להיפך המשיכן  שקדמו הרמוניהמהישגי אלף שנות 

 

       מיצירות ראבל ודביסי.: האזנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דר. אשל נ לוםיצ .ד דביסיוקל – 12תמונה 

  וההצלחה של יצירת. אבלריס רמו – 17תמונה  ומעוררת ברכות עוטפת, ושל המוזיקה

 יצירה זו  ךא ם,יבברלרו" פרסמה את שמו ו"ב חדשים,  םאופקי ה, פתחה למאה העשריםמבעצ

 יצירותיו.ן ביותר בי החשובהרחוקה מלהיות   , הראשונה החשובה ומסמלת יצירת שאותם

 מלרמה.  ןסטיפ המשורר", באשראת וןד "מנחת פאוהפרל
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 חת מנצח על א איגור סטרוינסקי – 14תמונה  ינסקי ור סטרוואיג – 11תמונה 

, ול. קריקטורה זנמאת רודולף מיצירותיו.  הלובר, פאריס.  ןפורטרט של אמיל בלנש, מוזיאו

סרת היטב את האופי ומקונצרט, ןבזמ שצוירה

 יקה של מלחין זה. זי של המונהרצו

 

הישגים אלה הועמדו בספק ביצירותיהם של שני מלחינים אשר, בנפרד וללא קשר זה לזה אך באותה עת, 

הבסיס הקבוע של התפתחות ההרמוניה  ,האינסטינקט של הקונסוננסלהתעלם ביודעין וברצון מן החליטו 

 ינסקי ושנברג. ווהיו אלה סטר אפשרויותיה.הזאת, אשר שלושת המלחינים שנזכרו לעיל עוד הרחיבו את 

עם  1111-ב, בא לפאריס בוקורסק-ינסקי, תלמיד של רימסקיווד. סטרוהם ניגשו לכך בדרך שונה מא

ינסקי ידע לגלות את היתרונות הדינאמיים ופעלים, סרגיי דיאגילב. סטרו-שנוהל בידי איש רב הבלט הרוסי

יקה חריפה, זמו (1113)" האביב פולחן", החל מן הבלט ךתוך שימוש חפשי בו. הוא הפיק מכ הדיסוננסשל 

 . והמצלולתקיפה וערה מאין כמוה בזכות הקצב 

, טיפל בדיסוננס תוך (1113 – אותה שנה) הסהרורי ופיירהקנטטה שלו שנברג, לעומת זאת, החל מן 

. מטרתו המוצהרת היתה לחפש ההרמונייםים מבלי להתחשב במפגשיהם וצרף קולהפשטה וניסה 

יקה כשהוא זתם ולחבר את המווי ערך. מאוחר יותר, ניסה למספר אובה יהיו כל הצלילים שוש, תואטונלי

 וז יקהזלמולכן ניתן ו, (סריות)בסדרות הם מאורגנים אז  .צא של מספריהםמסדר את הצלילים כפועל יו

-את כל שנים כוללת, כאשר הסדרה (עשר צלילים-של שנים)יקה דודקפונית זמו ויאלית, אריקה סזהשם מו

 . הכרומטי הסולםעשר הצלילים של 

 

 היצירות של סטרווינסקי ושנברג שנזכרו לעיל.: האזנה
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ווברן. מאז  ןינאיים אלבן ברג ואנטווותה לשנברג כל השפעה, פרט לשני תלמידיו הלא הי ךלער 1145עד 

זמננו ורבים מבטלים את כל מה -קה בתזי, לעומת זאת, הוא נחשב בפי אנשים מסוימים כיוצר המו1145

 שקדם לו או שאינו נובע ממנו. 

קיומם, שהיא ביחסים כפי שהיה צפוי, כיוון ששיטתו של שנברג שללה מגובה הצלילים את סיבת 

יקה קונקרטית ואחר זהטילו ספק בעצם ערכם של צלילים אלה וכד נוצרה מו וההרמוניים, הבאים אחרי

בה לא נותר מאומה מן ההרמוניה שומעובדים במעבדה,  מצורפיםיקה של רעשים ז, מואלקטרונית ךכ

 יקה. זמה מן המשמעות הקודמת של המווהמסורתית ולעתים גם מא

, מה שחוטא לאמת, שכן רבים זמננו-יקה בתוזבל הנוהג לכנות את מה שתואר כאן מכיום נתק

בנימין בריטן, פרנק מרטין, הנרי דוטייה,  :"מודרנית"שונה שגם היא  מוזיקההמלחינים בימינו הכותבים 

 ליבה ואחרים. ואנדרה ז'

 

של דביסי.  הניגוד – ארנולד שנברג – 41תמונה 

של  למצלולב טהי בהקשיבנו ךשזה הראה אי

 סוף ןמהם אי לשאוב נוכל האקורדים

, שנברג היה המייסד של חדשות אפשרויות

ם זאת כדי להשיג ג –שמגמתה היתה  תנועה

 במצלוללא להתחשב כלל  – חדשות אפשרויות

. (ניהודקפוד)כמן מספרים  םהצליליאת  ולצרף

 חשובה קבוצה מהווים ובדרכ ההולכים

 . זמננו-בת יקהזבמו

 

 

 

 

יקה בת זמננו במובן הנכון של המלה, החל ממלחינים זשל המו םלהיבטים השוני יןלהאזמוצע : אזנהה

 יקה קונקרטית, אליאטורית, סטוכסטית וכו'. זועד למלחינים של מו (מסורתיים יותר)נורמליים" "

 

, אך תהתקופשל  והמורגלתיקה היחידה זלשם זה רק כאשר היא נעשית המו ראויה" זמננו-"בת המוזיקה

 .א על חוג מצומצם מאדלאלא בנסיבות מוגבלות מאד ואין היא מקובלת א האין משתמשים ב ;אין זה כך

 מוקדם מדי עדייו לחרוץ את דינה.  ןכמו כ

זמננו", בגלל היותה חסרת נועם, אינה מספקת את כל אלה -יקה הקרויה "בתזהעובדה כי המו

יה, מה גם שיש לצידה מזה כבר מתחרים רציניים היא מבישה ד "יקה של זמננוזהמו"המחפשים את 

 לתואר זה. 
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אמריקני והוא הובא לאירופה בסוף מלחמת -אפרו ואלה הוא הג'אז: מקור ןאחד החיוניים ביותר בי

יקה זהתפתח עד היותו מו ךיקה לריקודים ואחר כזהעולם הראשונה. תחילה היה הג'אז פשוט מו

נתעשר בהישגים  ך, ומאיד(, מיוינסקי, ראבלוסטרו)ינים קלאסיים אגב על מלח ךקונצרטית. הוא השפיע דר

יקה של זמעולם לא נתערבב, פרט לכמה חריגים אינדיבידואליים, במו ך, א(דביסי)של ההרמוניה האירופית 

אולם הקונצרטים. בניגוד לזו האחרונה, הוא נותן קדימות למבצעים על פני המלחינים, יש לו שימושים 

, נתערבו בג'אז ךלער 1121תפוצה גדולה מעל גלי האתר. מאז  ןמיוחדים המיועדים לו וכ, מפגשים ומשל

יקה זלהם דבר עם המו ןלעתים גורמים חיצוניים הקשורים פחות או יותר לאידיאולוגיה ההיפית אשר אי

 . (וכו' "פופ"יקת זג'אז חפשי", מו)"כשלעצמה 

היא משעממת  זמננו-יקה בתזמוצאים כי המואינם מעיזים לומר זאת,  לרובאם  םאנשים רבים, ג

 וז מוזיקהשים וההבנה כאן ודאי בעובדה כי אלה הע-מקורה של אי כך.נעימה. אין לסנוט בהם על -ובלתי

. כביכול הם חלהישככאילו כל אשר נעשה ונתגלה לפניהם או לפני רבותיהם חייב  וחושביםפועלים 

 ושכן אות ך.אין הדבר כ ךמיושן. א "ארכאיזם"ו אלא וכל השאר אינ "של היום"יקאים היחידים זהמו

 . תקופתנויקלית של זהוא המהווה את רובה המכריע של המציאות המו "ארכאיזם"

היא מוכחת בתוצאות שההצלחה בצידן: למשל יצירות  ךבין מגמות סותרות אלה נדירה, א הסינתזה

 .רבות אשראה של הצרפתי אוליביה מסיאן או הפולני פנדרצקי

כל הדורות הללו ואלא כארבעים אלף שנה,  ןניסיו שנותיקה יש מאחוריה לא עשרים או חמישים זלמו

אהדה,  מתוךיש להתקרב אליה  אחרות. למוזיקות וכמ זמננו-בת למוזיקה להאזיןלשוא. יש  ולא פעל

מבלי לגביה  השיפוט חופשעל  לשמור, אך יש עם זאת אותה אוהביםאם  ולינא ולאמצהת להבינה ולנס

 להם כל הצדקה.  ןבמקרה זה ואשר אי ולשתול בנ ןשמעוניילתסביכים שיש מי  שלהיכב

, ןבו תגיע לכלל איחוי עם העבר, דבר החסר לה עדיישם ו. ביכבירות אפשרויותבחובה  טומנת וז מוזיקה

 ותבטיח לה את עתידה.  גדול לניצחון ודאיהיא תזכה 
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 קומפוזיציה אלקטרונית  –  43תמונה 

יקה הסריאלית לצרף צלילים בדרך חזויה מראש, מכונה יכולה להצליח בכך כמו זכיוון שמטרת המו

שמפתחים  ויקה", כמו למשל זזב ממנו. מכאן שניתן לראות כיום "מכונות לחיבור מוואם לא ט ,האדם

 כיום ברבו ובלנשר. 

עשר הטונים של -את שניםיקה הסריאלית, שורת מספרים המייצגים זאלה בוחרות, לפי עקרונות המו

 מקבוצת", כלל המאפשר להן להפיק סדרת פרמוטציות םהסולם הכרומטי ומתאימות לזה "אלגורית

 הצלילים הראשונית. כל אחת מסדרות פרמוטציות אלה מייצגת אלמנט של יצירה סריאלית. 

פורים, רגעים ס ךכאו מתערבת המכונה, בבצעה מאות פרמוטציות לפי חוקים מסובכים מאד במש

  (.1121לס, ות" מאת א. מויקות נסיוניז"מו ציטט מתוך)בו המוח האנושי ייסוג אחור". שבמקום 

 צאה מצדיקה את המאמצים והאמצעים. ובדברים אלה אם הת ןלא צוי

 

 

 מן המוזיקה אל הרעש

ם אפשרות ומחפשים כי םיקאים רביזזמננו", מו-יקה בתזיקת "פופ" או ב"מוזבין אם מדובר במו

קה הקלאסית. האמצעים זיאותה הם מציבים ברצון נגד המוש ,יקה של רעשים"זממש "מול

 מאפשרים להפיצה בקול רועם ללא כל מאמץ.  זמננוהאלקטרוניים של 

על תוצאות מחקר מדעי  1114באוקטובר  23-תון "לה מונד" מהיתחת הכותרת שלעיל דיווח הע

 שינוי זה:  יךוימות של תהלסשדן בתוצאות מ

על  (למשל מאת שטוקהאוזן, בולז או פנדרצקי) זמננולהכיר את השפעותיהן של יצירות בנות  ןעניי"מ

נגנים של  211מחקר מעמיק על מצבם הגופני והנפשי של  ויקאים. שני פסיכיאטרים גרמניים ערכזהמו

 . סימפוניות תזמורותש ושל

ת. והקלט ךרוב לצותה, לרונת רק אמנגוונגרדית ויקה אוז, מתמחה במ'א תזמורת, הראשונה התזמורת

 ג זה. ויקה מסוזאינה מנגנת כלל מ 'ג ותזמורת ויקה זוזתה למומקדישה שליש מפעיל 'ב תזמורת

 ב... -וא  התזמורותת של נגני וגעים למחלוהמספרים המשמעותיים ביותר נ

שינה חמורים, -מנדודיסובלים  22%נפשי,  בטיפוליבים יח 'א תזמורתמנגני  32%, באשר לעצבים, ךכ

 ת עצבים. ואינו מתלונן על בעי 'ג מתזמורתמכאבי ראש קשים. לעומת זאת, אף נגן  32%

-יקה בתזתם במוולר לסבלולים את הקומן הנגנים ת 21%כל שאלה מנחה,  ךבקשר לכ ומבלי שנשאל

 .זמננו

 יכולהרדית נגוויקה האז, אשר הסביר את המחקר הזה, מציין כי המוץג גרמני, נומה טטויקולזמו

את  בהוסיפה: הרעש שהיא מקימה לעתים כה תכופות, לפחותלגרום לחולי על ידי אחד מן ההיבטים שלה 

כהנה וכהנה  ועודסירנות, מנועים  –מאז וארז  –, בהוסיפה המקובליםלים כההגברה האלקטרונית ל

מתוכננת. רבים ות פתאומי וךפות תור בראש, בהביאה את כל הרעשים הללו תכושים חומכשירי רעש הע

! "לתוקפנים דיצירה בת זמננו לפסנתר מכונה "אטיוהמלחינים המבצעים כך תוקפנויות צליליות )

של  ויקה זאת עם זז. נשווה את מטרתה של מוןפסנתרבמקרה זה הם עשרת אצבעותיו של ה התוקפנים
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פשוטו  יםאוזנימחרישות  אלה. (שות שונים"גנו רבקה הקלאסית, שהיא, לפי ראמו, "להנות ולעורר זיהמו

 ן מפריעות לפעולת התקינה של מערכת העצבים, של הלב ושל אברי העיכול. הכמשמעו, 

יבל כגבול העוצמת צד 15 לשארצות רבות קבעו הארגונים האחראים לבריאות הציבור את המידה ב

ש בה מצויים, יבל, זו עוצמת רעצד ההצלילית שמעליו נגרם נזק קבוע לאברי השמיעה. שמונים וחמיש

 רמים לטבח בכבישים? וכביש. האם הרעש אינו אחד הגהלעתים במשך שעות, הנהגים על 

 רונלד ז'קרד         

 

 

 יקה היהודית זהמו

 

יקליות העתיקות ביותר בתבל. יחד עם כתבי הקודש היא זהמסורות המוהיא אחת מ יקה היהודיתזהמו

הקריאה בתורה היא למעשה שירה. כלומר, העברית  נמסרת מדור לדור מזה כשלושת אלפי שנים, שכן

את ההטעמה הנכונה של  ןיקה. טעמי המקרא נועדו לסמזכלשון התפילה נמסרה מאב לבן תוך שירה, עם מו

 התחבירי של המשפט, אך הם מסמנים גם את הנגינה, כלומר את נוסח השירה.  ןההיגיוהמלים וכן את 

יקלית ענפה ומפוארת שהיתה זנסת היא המשך לפעילות מוהכ-היהודית כפי שנשתמרה בבית התפילה

יקלי זמקובלת בתקופת מלכות ישראל בארצו. בספרי התנ"ך אנו מוצאים פסוקים רבים המתארים הווי מו

. כלי נגינה רבים נזכרים עוד בימי (21בראשית, ד', )" ל ביובל "אבי כל תופש כנור ועוגבמפותח, הח

חומות יריחו )את בני ישראל במדבר ועם כיבוש הארץ  וצרה אשר שמשהנדודים, ובעיקר השופר והחצו

 . (בספר יהושע פרק י'

: "... ופגעת חבל (5שמואל א', י', )יקה. כך אומר שמואל אל שאול זנתקשרה מראשיתה עם המואה והנב

שאול הוא  והמה מתנבאים". דוד המנגן בכנור לפני רוכינווחליל  ףותונבל  ולפניהםנביאים יורדים מהבמה 

 יקה. זדוגמה לכוחה המרגיע והמרפא של המו

כבר אודות העברת ארון הברית  ןהמקדש, שכ-עוד לפני הקמת בית המוזיקההיהודי קשור עם  הפולחן

ובנבלים  תובכינורודוד וכל בית ישראל משחקים לפני ה' בכל עצי ברושים "ו: (5שמואל ב', ו' )מסופר 

כל ישראל משחקים לפני ו: "ודוד (1דברי הימים א', י"ג, )אחרת  ובגרסהובמנענעים ובצלצלים",  םובתופי

 ". ובחצוצרותובמצלתיים  םובתופיובנבלים  תובכינורוהאלהים בכל עז ובשירים 

ם חשוב ביותר. מבין הלויים ויקה מקזעם הקמת בית המקדש וקביעת נוהגי הפולחן בו, יוחד למו

. (ידותון), משפחות הימן, אסף ואיתן במוזיקהלבד לשמש בהמשרתים בקודש נבחרו בני שלש משפחות 

לאסף  לכולםהמשוררים  והלויים: "12פעמים רבות נזכרים בני משפחות אלה, למשל בדברי הימים ב', ה' 

 ועמהםרות עומדים מזרח למזבח וכנוובנבלים  םבמצלתייולאחיהם מלובשים בוץ  ולבניהםלהימן לידותון 

נים גים בחצוצרות". מספרים מרשימים אלה המזכירים מאות ואלפי נכהנים למאה ועשרים מחצצר

ה מסופר על בנית יבספר נחמודלו של בית המקדש ועל תזמורות הענק ששרתו בו. בספר עזרא גמעידים על 

בני אותו משפחות ונם הפעם בתזמורות  ידי-לבו ע המוזיקלית המסורת חידושבית המקדש השני ועל 

 ד. ומא גדולות
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 מרוחקותהכנסת, בעיקר בקהילות -רם חרב בית המקדש השני נוצר במקביל לו מוסד ביתעוד בט

 המוזיקהמקדש מעט. כאן נמסרה  ןמש להתכנסות ולתפילה בצוותא, מעייהכנסת ש-מירושלים. בית

צרו נוסחים שונים של התפילה והקריאה ולויות השונות נג. עם התפזרות היהודים בלדורהיהודית מדור 

-המאה ה ןמ םיובכתב תותאם למסורת כל עדה וכל מקום. באירופה החלו לרשום נוסחים אלה בתורה בה

 פה בלבד. -רת שבעלומס וואילו במזרח ז ךואיל 12

  סוןצבי אידל ם. החל בזאת אברהםהשוני םה ומחקר של הנוסחיט, הקלםרק במאה שלנו הוחל ברישו

אוצר נגינות "את  םפרס ך, ואחר כםורש טקליה, םישב בירושלי 1121-1112 םאשר בשני (1131-1112)

נמשכת  ואחריו ועבודה חשובה ז םרבי םחוקרי ךת ישראל. המשיכו בכושל שירת עד םישראל", עשרה כרכי

 ךי של העברית שונה, אומזו, ההיג ונות זומראה לנו כי המנגינות ש םשוני נוסחיםאת וו. השםעד היו

 ת. ות העדלשיר תפיםומש םבהנגנה יש מכניוק ובפיס

 

 

 

  ליבורנו.ב ןבבית הכנסת היש שמחת תורה –סלומון אלכסנדר הארט  – 41תמונה 

 .1114מאת בצלאל ססיל רות "בהוצאת מסדה", מהדורת  האמנות היהודיתהספר ך מתו
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 תהניסיונואחד  –ים ובתו מקראהעמי ט – 41 התמונ

 י המקרא מים את נגינת טעווהראשונים לכתוב בת 

 .1511די יוהאנס רויכלין בשנת על ינעשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     אברהם צבי אידלסון  – 44תמונה 

 יקה היהודית. זחלוץ המחקר של המו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  קריאות בתנ"ך בטעמים במסורות יהודיות שונות.: אזנהה
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עולתם ואילך החלו בפ תהשישיהשירה לא חדלה בישראל מעולם גם לאחר חתימת ספרי הקודש. מן המאה 

התיכון ומאוחר  אירופה והים-הפייטנים, תחילה בארץ ישראל ואחר כך בעיקר בספרד וביתר ארצות דרום

שרים והכנסת. אחרים מ-שרים בביתופיוטים רבים נשתלבו בספרי התפילה והם מ .יותר בעיקר בתימן

אך  ,ו בכתבי יד רביםאך תכנם לרוב מלא כסופים לגאולה בציון. פיוטים אלה הגיעונ ,בחיי הבית והמשפחה

על רבים מהם מצוין בכתובים לפי איזו  –הוכחה לכך  ;אין ספק שנועדו ברובם לשירה ולא לקריאה בלבד

–אך עיקר ההוכחה  (,שירי מפתח שהיו נפוצים מאד שימשו כסימן הכר למנגינות)מנגינה יש לשיר אותם 

פה. לצד ספרי התפילה יש -במסורת שבעל שרים עד היום ומנגינותיהם עוברותולא מעט משירי הפייטנים מ

בו מצויים שירים של ש ,ודי תימןהשירה שנועדו לבית ולמשפחה, כמו למשל הדיואן של י לכמה עדות ספרי

לצד שירים של משוררי  (עזרא, יהודה הלוי, שלמה בן גבירול-אברהם אבן)משוררי "תור הזהב" בספרד 

 תימן והגדול שבהם ר' שלם שבזי. 

 

 עבריים במסורות יהודיות שונות )מומלץ האתר "הזמנה לפיוט"(.פיוטים : אזנהה

 

מה מקור המנגינות לשירים אלה? לעולם לא נוכל לדעת זאת בבירור, אך אין ספק כי נתערבו בהן השפעות 

הרב  והגיוון, יהודי, לשירים. מכאן גם השפע דשבקרבם ישבו היהודים תוך עיצוב צביון מיוח םמן העמי

 של עדות ישראל השונות.  יקהזבמו

בל על חורבן בית המקדש. את שירת החול וכל אמקובל היה לשיר בלבד ולא לנגן, וזאת כאות  בגולה

את  שמחה שחייבו אפילו-רעה. עם זאת, יש מצוות בעיןראו הרבנים  (נגינה ומחול)מה שנתלווה אליה 

חתונה  –א ידע". ואכן בשני חגים אלה ח בפורים "עד דלווכלה" או לשמ ן"לשמח חת ןהרבנים עצמם, כגו

של  הוריטההיסהשני לאורך  כחוט עובריםוהיתר אלה  איסורהותר ליהודים גם לנגן ולרקד.  –ופורים 

והמחלוקת בין  יכוחוהוישראל בגולה כשני קטבים שהנפש מתנודדת ביניהם. זה היה גם אחד מעיקרי 

סחפה  ,ברוסיה טובהבעל שם  דייל ע 11-ת המאה הבראשי שנוסדה ,החסידות תנועתהחסידים למתנגדים. 

יהודים כשמצוותה הראשונית היא לעבוד את השם בשמחה, ושמחה פירושה קודם כל זמר  המוניעמה 

 איןשעד היום  מיוחד צביוןיקה החסידית אימצה לעצמה מנגינות מכל הבא ליד אך נתנה להן ז. המוומחול

הנפש. היא היתה כסם חיים להמוני בית ישראל  בהתרוממותובדבקות  –שירתה  ודרך לזהותו קושיכל 

 שבו חיו.  והרדיפותצמאי הגאולה במשטר הלחץ, הדיכוי 

של העם היהודי, התפתחו תזמורות  ורוב מנינ האחרונותבה ישב במאות השנים שבמזרח אירופה, 

 התיאטרוןוחר יותר הכליזמר היהודים שניגנו בעיקר בחתונות ובשמחות ויחד עם הבדחנים צמח מאלה מא

 היצגי פרשיות מחיי היהודים בעבר ובהווה.  ובשידיש, יהיהודי ב

שחיבר גם מחזות מהווי היהודים  (1111-1141) ןהזה היה אברהם גולדפד התיאטרוןגדול מחברי 

 יקה. ז, כולם עם מו(כוכבא" -, "בר""שולמית)מחזות היסטוריים  וגם (ני למל"והמכשפה", "שני ק)"

רבים בשטח  תכישרונוביניהם  התבלטו 11-אירופה מהגטו בסוף המאה ה-תם של יהודי מזרחיציאעם 

מישה  ,ישה חפץ)באים מקרב יהדות זו  עשריםהנגינה עד שכמה מגדולי הכנרים והפסנתרנים של המאה ה

 . (, ולדימיר הורביץןבינשטייואלמן, איזאק שטרן, ברוניסלב הוברמן, יהודי מנוחין, ארתור ר
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 כליזמרים  – 45תמונה 

 שיר עממי)פידל  ןאידל מיט  – מרזר ריהא

 . יהודי עם הכינור( –ביידיש 

 

  ניגונים חסידיים ונגינת כליזמר.: האזנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהן חיו שמעורבים יותר בתרבות הארצות  מסוימותבאירופה המרכזית והמערבית היו היהודים בתקופות 

 – Mathieu de Gand –הביניים על טרובר אחד כנראה יהודי -וע לנו בימישלהן. יד במוזיקהוגם לקחו חלק 

זיסקינד מטרימברג שהיה יהודי. בתקופת  –וגם על מינזנגר אחר בגרמניה  ;מתיה היהודי""נה והמכ

, וזאת בעיקר יהרנסנס הנאורה יחסית הגיעו היהודים בחצרות אצולה למעמד מכובד ולחופש יחס

בערי צפון  ויקאים יהודיים פעלזותם יחד עם תרבות סביבתם. כמה וכמה מובה פרחה תרבש ,באיטליה

. 1211שפעל בעיר מנטואה סביב שנת  (שלמה מן האדומים")"  סלומונה רוסיאיטליה והגדול שביניהם הוא 

הוא  .סונטה-הוא היה חדשן חשוב במעבר מתקופת הרנסנס לבארוק ויש מיחסים לו את המצאת הטריו

י מחברי הסויטות, וכן חיבר מדריגלים רבים באיטלקית. בהיותו יהודי נאמן, ניסה להכניס נוהיה גם מראש

יקה בסגנון המוטטים הרבקוליים של זמנו לפרקי זלכתוב מו –כלומר  ,"מיפיפותו של יפת באהלי שם"

סדות שהמו כיווןנכשל  ןהניסיוהכנסת. -יקה של ביתזראשון לרפורמה במו ןניסיותהלים בעברית. זה היה 

 כתוביםהרבניים התנגדו לו, אך בספרו "השירים אשר לשלמה" הותיר לנו רוסי כמה פרקי תהלים יפים 

 אותם אנו שרים כיום בהנאה רבה. שבעברית בהטעמה ספרדית, 

 

 : שירים של סלומונה רוסי בביצוע מקהלה. הנהאז
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 באוסטריה 11-במאה ה בהצלחה התחוללה 11-י רוסי בראשית המאה הדהרפורמה שלא עלתה יפה בי

 ותרמ ךהכנסת, ולכ-לבית (בעיקר העוגב) אירופייםיקה אירופית ואפילו כלים זגרמניה עם הכנסת מובו

 היוםעד  רווחזה  נוהג. (1114-1121)לבנדובסקי לואיס ( ו1111-1114) זולצר שלמההמוזיקאים בעיקר 

 יצירותרת לביצוע ואף תזמ םולעתי ועוגבהכנסת מקהלה -יש בבית ןבהשבמערב,  רבות בקהילות

 . ךבמיוחד לכ הנכתבות ליטורגיות

של יהודים  התבוללות ובעקבותיה, אירופהמערב  בארצותליהודים  האמנציפציה, עם 11-במאה ה

של  הגדול. חלקם ומלחיניםהכלליים כנגנים, מנצחים  המוזיקלייםבחיים  השתתפותם גוברתרבים, 

כמלחינים גרמניים  מופיעיםאלא  ביצירותיהםליהדותם  ביטוי ניםנות ואינםכמעט  היהודייםהמלחינים 

 . רובינשטיין(אנטון וניקולאי )או רוסיים  ך(פנבאו, ארי, מאירבוהל), צרפתיים (, מהלרוןמנדלס)

וזו  ארצותיהםשל  המוזיקהגברה עוד יותר השתתפותם הפעילה של היהודים בחיי  העשריםמאה ב

דעים הם והמלחינים הנ ןמבי םהארצות השונות. רבי תבאוכלוסייסי שעור על מקומם היח ןעולה לאי

מר כתבו וליהדותם ביצירותיהם, כל ביטויכמה מהם נתנו  ךא (פלנדורשוין, קג –ב "בעיקר בארה)ם יהודי

ס מיו ו, דרי(1151-1111) וךאלה הם ארנסט בל ןיהודי. הגדולים בי צביוןת נושא או ובעל קונצרטיות יצירות

  (.1111-1111) ןנרד ברנשטייוליאו (1114-1112)

 

 
 

 ארנסט בלוך – 42תמונה 

 נולד בז'נבה ופעל בעיקר בארצות הברית של אמריקה

 

 "שלמה", "ישראל", "עבודת הקודש".  –מיצירות ארנסט בלוך : הנהאז

 

ה פטרבורג שברוסיסנט ב 1111נוסדה בשנת  אירופה-עם התעוררות התודעה היהודית בקרב יהודי מזרח

 לזר סמינסקי, (1121-1121) יואל אנגלהיו המלחינים  המייסדי. בין "יקה יהודית עממיתז"החברה למו
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. יעדם היה לאסוף ולרשום את שירי היהודים וכן לעבדם עיבוד (1122-1111) שלמה רוזובסקיו (1151-1112)

 חקר. אמנותי ולבצעם בקונצרטים. כמו כן עסקה החברה בעריכת קונצרטים והרצאות ובמ

תנועה זו היתה חלק מהתעוררות כללית בעולם לטיפוח השירה העממית ולמחקרה, וגם בארץ נמצא לה 

 ון והיא נמשכת עד היום. סחלוץ בדמותו של אברהם צבי אידל

 

 מעשה בחליל 

עוד  וראשיתם, האדםיקה והשפעתה על נפש זעל כוחה הרב של המו הסיפוריםביהדות  רבים

לפני שאול, אך בעיקר מדגישה כוח זה תורת החסידות, המצווה לעבוד את בסיפור על דוד המנגן 

שהוא רב מכוחן של  ,יקהזעל כוחה של המו .ל שירהוהאל בשמחה, ושמחה פירושה ראש לכ

 . , המובאת כאן בגרסתו של שמואל יוסף עגנוןהחסידית הבאה ההמעשיימעידה  המלים,

 

לב שלא היה  אטוםילד  והיה ל .ית מדרשו של הבעש"ט ז"לבב נוראים בימיםכפרי אחד היה רגיל להתפלל 

לא היה אביו מביאו לעיר מחמת  .דבר שבקדושה שוםצורת האותיות, כל שכן לומר  ויכול לתפוס אפיל

 צום ביוםשלא יאכל  וכדי לשמר ,הכיפורים יוםנטלו אביו עמו על  ,והומצ-שנעשה בר וןכיו .כלוםשלא ידע 

היה לו לילד חליל קטן שהיה מחלל בו תמיד בשעה שהיה יושב בשדה ורועה את  .קדוש מחמת חסרון ידיעה

בבית המדרש ולא  הכיפורים יוםהיה הילד יושב כל  .; נטל את החליל ונתנו בבגדו ואביו לא ידעןהצא

 ".אבא רוצה אני לחלל בחלילי" :בשעת תפילת מוסף אמר לאביו .כלוםהתפלל מפני שלא היה יודע 

 ".אבא הרשני לחלל בחלילי" ר:בשעת תפילת מנחה חזר ואמנתאפק הילד על כרחו. . וגער בונתחלחל אביו 

אחר  .ממנו לא היה יכול מחמת איסור מוקצה ולגער בו אביו בנזיפה והזהירו שלא יעיז לעשות כן, וליט

ש מאוד שראה אביו של תינוק שהוא מבק וןכיו ".יהי מה, הרשני נא לחלל" :תפילת מנחה חזר הנער ואמר

נטל אביו של תינוק את כיס בגדו והחזיק בידו את  .הראה לו על כיס בגדו" החליל? ןהיכ" :לחלל אמר לו

 .עמד והתפלל תפילת נעילה כשידו מחזקת בכיס ובחליל .החליל, כדי שלא יוציאנו הנער ויחלל בו עםהכיס 

קול גדול בחליל עד שתמהו כל הכיס ומיד אביו ונתן  ךמט הנער בחזקה את החליל מתובאמצע התפילה ש

  .ששמע הבעש"ט את הקול קיצר מכפי הרגלו וןכיו .השומעים

 ;כלוםתינוק זה בקול חלילו העלה כל התפילות והקל מעלי, שתינוק זה אינו יודע " :אחר התפילה אמר

 והקדוש ראה ושמע תפילת ישראל נתלקח בו ניצוץ קדשו כמו אש ממש, ואש תשוקת םומאחר שכל היו

פניה,  שוםת נקודת לבו בלא ויותר ויותר עד כלות נפשו ממש, ובחוזק תשוקתו חלל באמת פעםערה בו כל ב

  ."ועל ידי זה העלה כל התפילות ךלבדו, והבל פיו הנקי נתקבל מאוד לפניו יתבר ךרק לשמו יתבר

 

 

 יקה בישראל זהמו

 לסוףעלייתם ארצה, אך עד  גברהוגם הלכה  האחרונותישראל ובמאות השנים -יהודים תמיד ישבו בארץ

 – ירושלים, חברון, צפת, טבריה – "הערים הקדושות"היו היהודים בארץ מרוכזים רק בארבע  11-המאה ה

ד. דבר זה השתנה עם תחילת העליות החלוציות של תנועת חיבת ציון וחייהם היה כולו דתי מא והווי
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הקמת יישובים חדשים, חקלאיים ברובם, על פני ועם  11-והתנועות הציוניות בשנות השבעים של המאה ה

החדשים מרדו בהווי החיים של הוריהם בגולה וניסו ליצור בארץ חיים חדשים.  םהמתיישביהארץ כולה. 

 מה הוא שיר העם של ישראל המתחדשת?  –ואז ניצבה מיד הבעיה 

 שיר עם זה נתגבש מכמה מקורות : 

להם מלים  ווהתאימ החלוציםשהביאו עמם  –פולניים ואחרים  רוסיים, –אירופה -שירי עמים של מזרח .1

 בעברית. 

 . ןשירי חיבת ציו –ידיש וחלקם בעברית יאירופה, חלקם ב-שירים יהודיים של גולת מזרח .2

  התיכון. -הים באזור פזורהשירי לדינו של יהדות ספרד שהיתה  .3

תופסים שירים מן  ןמקום מרכזי כא)עברית ת ערב, חלקם בערבית וחלקם בושירים של היהודים מארצ .4

 . ן(תימשל יהודי הדיואן 

שירים של הערבים והבדואים תושבי הארץ אשר למנגינותיהם הותאמו מלים בעברית מאת משוררים  .5

 ר. ובני הד

 

 שירים מכל חמשת המקורות הללו.: ההאזנ

 

ד מכל וווה אוצר שירים מגוון מא, נתהישראליםמלחינים  ל ידיעוד בטרם נתחברו שירים בארץ ע ך,וכ

או  שנתחברוהמלים העבריות  – , חלקם לועזיים וחלקם יהודיים. המכנה המשותף של כולםהללוהמקורות 

שכן בכל אחת מן הקבוצות הללו יש עוד שירים רבים שניתן  ן,הותאמו להם. תהליך זה לא נסתיים עדיי

 הדבר אכן מתרחש כל הזמן. ולהתאימם לשירה בעברית 

 

הזמר הישראלי ממש.  חלוציגם כמה מלחינים שהם  בפעילותם החלו עשריםבשנות העשרים של המאה ה

 1124-שעלה ארצה ב (1121-1121)ראשון ביניהם, שהיה גם מעין אב רוחני לאחרים, היה המלחין יואל אנגל 

דוד זהבי, שרה  בעקבותיו באו הצעירים של אותם הימים: ידידיה אדמון, מרדכי זעירא, מתתיהו שלם,ו

של  הדחופיםבהתאם לצרכים  נתחברורסקי ורבים אחרים. השירים ותנאי, עמנואל עמירן, דניאל סמב-יול

, סוכות, ט"ו בשבט )בכוריםהספר, לחגי הטבע המתחדשים -שירים לגן הילדים, לבית –וגדל  ההולךהיישוב 

 ו. יצירה זובהגנה, בעליה בהתיישבות בהיישושל  פעילותואת  שליוווכן שירים  (וגם חנוכה, פורים ופסח

החמישים ובמידת מה היא נמשכת עד היום. אפשר לומר כי אותן שלושים שנה  שנותנמשכה במרץ רב עד 

עם שירי  ויחד"תור הזהב" של הזמר הישראלי  ושל קיומה הי הראשונות והשניםלהקמת המדינה  שקדמו

 הברזל של שירינו.  ןאת נכסי צאלעיל הם מהווים עתה  והמקורות שנזכר ןמ העליות

 

 משירי המלחינים הללו.:  האזנה
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 יואל אנגל – 47תמונה 

 מחלוצי הזמר העברי

 

של  החלוצים מראשונייקלי בארץ. אחד זלקום גם מוסדות לחינוך מו החלו עשריםכבר בראשית המאה ה

 1112אשר עלה ארצה בשנת  ,ןסואברהם צבי אידלהדגול  המוזיקולוגקה בבית הספר היה זיהוראת המו

 םהוא שימש ג –של שירי עדות ישראל  ופרסום רישוםהקלטה,  –. לצד מפעלו הגדול םבירושלי בוהתייש

מימין לשמאל כדי  םתוויניסה להנהיג כתב  םוספרי תיאוריה. הוא ג שירונים םיקה וכן פרסזכמחנך למו

זה לא נתקבל.  ןניסיו , אךונן המקורילפי כיו םלתוויהעבריות מתחת  המליםאת  לרשוםשאפשר יהיה 

ל ידי אביב נוסד בה הקונסרבטוריון הראשון ע-, שנה אחת בלבד לאחר ייסודה של העיר תל1111בשנת 

למדו בו אלפי  םומאז ועד היו לאחר מותה בטרם עת. על שמהנתקרא מאוחר יותר  שולמית רופין, והוא

האופרה אביב -נוסדה בעיר תל 1123בשנת  יקה.זוכן את תורת המו םשוני בכליםנגינה  ילדים

 –היחיד של אותה עת  המופעים םבאול .י מרדכי גולינקין שבא מרוסיהעל ידהראשונה  הארצישראלית

הצגות אופרה בעברית ממיטב הרפרטואר  םנערכו במשך ארבע שני –ם עדן" שברחוב לילינבלו" קולנוע

מבצע אדיר לגבי עיר שמספר תושביה לא עלה על  והיה זה ללא ספק המקומי,העולמי על טהרת הביצוע 

 רבבה וחצי. 

 1111-שנוסד ב ",הבימה": תיאטרון תיאטראותשל שני  פעילותםאביב -החלה בתל העשריםת ובשנ

. תיאטראות אלה הפועלים, תיאטרון "אהל"ותיאטרון ה אביב,-לברוסיה, עלה ארצה וקבע מושבו בת

 יקה להצגות. זבכתיבת מו םג כוחםניסו  הצעירים המלחיניםמן  םייקלית ורבזעודדו מאד את הפעילות המו

ע"י  האורטוריה הארצישראלית 1121-לאחר שנפסקה פעולתה של האופרה הארצישראלית, נוסדה ב

רבות בביצוע יצירות גדולות מן הרפרטואר  םמקהלה גדולה שהשתתפה במשך שני –פורדהאוז בן ציסי 
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בקיבוצים, במושבות ובערים. דור  –ו מקהלות רבות על פני כל הארץ העולמי. באותה עת החלו בפעילות

גם כנסים  ךלהיעריקלי. בראשית שנות הארבעים החלו זשלם מצא בשירת המקהלה את עיקר ביטויו המו

 הבינלאומיים.  "זמריהה"של מקהלות, פעילות שהמשכה כיום הם כנסי 

 

 

 

 ת בישראל עם מנצחה אבנר אתי.אחת המקהלות הטובו – מקהלת האיחוד – 47 תמונה

 

יקה בארץ. אם בשנות העשרים היתה זשנות השלושים סימנו שלב חדש בהתפתחות המהירה של חיי המו

יקלית זם חקלאיים ועיקר פעילותם המוייה חלוצית של בני נוער שהקימו יישוביארצה בעיקרה על ההעליי

ם גהחלה  ,1133ה בשנת ירמנגאצים לשלטון בבעיקר לאחר עלית הנ ,היתה בזמר ובמחול, בשנות השלושים

 וההרגליםבעיקר בערים  והתיישב. אלה מגרמניהה של תושבי ערים ממרכז אירופה, ובעיקר יעלי

יקלית. היו אלה אנשים האמונים על זרבות להתפתחות הפעילות המו ותרמ םעימהיקליים שהביאו זהמו

מקצועיים  מוזיקאיםם גיקה נלהב. בין העולים היו זמו בקונצרטים סימפוניים ואחרים, קהל חובבי ביקור

החלו  .יקה בארץזנים, מורים, מלחינים. הדבר תרם רבות להעלאת הרמה המקצועית של חיי המוגנ –רבים 

בה יש ש, 1132סד בעיקר בשנת ואך הדברים קיבלו צביון ממ ,ינה בצוותאגקבוצות רבות של נ רלהיווצ

 לציין שני אירועים חשובים: 

הכנר ברוניסלב  ל ידי, ע(היום התזמורת הפילהרמונית הישראלית)ייסוד התזמורת הארצישראלית  .א

 מקומםשלא מצאו עוד את  ןנים יהודיים מצוינים ממיטב תזמורות אירופה, כיווגהוברמן, שקיבץ נ

 בוהה ביותרג בינלאומיתהוקמה מראשיתה ברמה  ובור האנטישמיות שם. תזמורת זגבתזמורות אלה עם 

יקלי זי. עד היום זהו המוסד המונסקניוורו טטדול מנצחי הדור ארגועל קונצרט הפתיחה שלה ניצח 
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לא רק  ,ם התזמורת שמספר מנוייה הקבועים הוא הגדול ביותר בעולםגהראשון במעלה בישראל, וזו 

 של ארצנו אלא גם באופן מוחלט.  ההאוכלוסייודל גיחסית ל

"(. שידורי ישראל"שראל" וכיום ייותר מאוחר "קול " )ל ירושליםקו"הקמת תחנת שידור שנקראה . ב

לית, גאנ –השפות  שבשלוממשלת המנדט הבריטי והוקצה בה מקום לשידורים  דיי לתחנה זו הוקמה ע

יקה זאך אפילו הפינה הקטנה של מספר שעות שידור ביום נתנה דחיפה רבה לחיי המו –עברית וערבית 

כיום ) "התזמורת הסימפונית של "קול ירושלים 1131-רת קאמרית נוסדה בשל תזמו גרעיןבארץ. סביב 

שהיתה במשך שנים רבות תזמורת סימפונית יחידה פרט  (התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור

 ינת בכורה. גויצירות ישראליות רבות זכו בה לנ לפילהרמונית

לאלה של שנות  ובניגודרבים מארצות אירופה, ם ם מלחיניג, עלו ארצה 1131-ל 1133שנים, בין  ןבאות

מלחינים מאומנים ומנוסים  ודיסטים, כלומר מלחיני מנגינות לשירים, הפעם באוהעשרים, שהיו בעיקר מל

מרק  – 1135יוסף טל;  – 1134ך יעקובי; וחיים, חנ-ןל בופא – 1133קונצרטית, ביניהם:  מוזיקהבכתיבת 

עלה ארצה בילדותו, אך בשנה זו חזר מהשתלמות )מרדכי סתר  – 1131חיים אלכסנדר;  – 1132לברי; 

בסקי, אלכסנדר אוריה בוסקוביץ; 'סטוצ ןש, יהויכיופרט ןעד – 1131; ן(בפאריס והחל פעילותו כמלחי

  .אבל ארליך – 1131

 

 

 

 . מגדולי המלחינים הישראליים ומגדולי הוויולנים בעולם – (3477-3417)עדן פרטוש  –  44תמונה 

 

של יצירתם בארץ.  הסגנון תבעייהפגישה של מלחינים אלה עם המציאות הישראלית העמידה אותם בפני 

בו כתבו באירופה? לרובם היה ברור שהתשובה לכך ש סגנוןיצירות באותו  ןלהמשיך וליצור כא םמנהא

האדם היהודי  היישוב העברי בארץ, הם הלכו על פי דרכם בנתיב ההתערות של ןשלילית. בהיותם חלק מ

. ואליו הגיעשהמזרח  ןבאו לבי וממנשהמערב  ןבי סינתזהשיהא בבחינת  סגנוןבנוף המזרח וביקשו ליצור 

, אך הם היו קשובים מאד לשירת עדות ןוסמה לאידלויקולוג בדוזאף אחד מהם לא הפך להיות אתנומ
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ם באירועים וחגיגות של עדות כחותונ ל ידיכלומר ע ,המזרח ולמדו להכירה בכמה דרכים: בהאזנה ישירה

בהם ש ",אוצר נגינות ישראל"בעיקר חמשת הכרכים הראשונים של )ון סהמזרח; באמצעות ספריו של אידל

עדות  יאמנים מבנ –וכים וובאמצעות מת (מסורת ספרדואת נגינות יהודי המזרח הקרוב  סוןרשם אידל

האמנית שרה  ,יקאי ניסן כהן מלמדז, המוכגון הזמרת ברכה צפירה –המזרח שהפגישום עם שירת המזרח 

 תנאי. -ילו

 

 
 

מלחינה, משוררת, מחנכת וכוריאוגרפית, מיסדת תיאטרון  – (1115-3431תנאי )-שרה לוי – 51תמונה 

 .המחול "ענבל"

 

 ועש ךאירופיות כאשר שילבו ביצירתם משירת המזרח, א קומפוזיטוריותבטכניקות  השתמשוהמלחינים 

בחירתן והתאמתן אליה. כמה מהם כתבו ליוויים ואף  ךעליה טכניקות אלה אלא תו זאת מבלי לכפות

עיבוד לשירים של עדות המזרח בישראל ואף לשירים ערביים. אחרים השתמשו במוטיבים משירי העדות 

 (1141)חיים -של פאול בן 1הסימפוניה מס.  ךלמשל בנוי הפרק השני מתו ךביצירותיהם הקונצרטיות. כ

 הזמרת ברכה צפירה.  יאותו רשם המלחין מפשה על שיר של יהודי פרס כפרפראז

 

חיים מפי ברכה צפירה -במסורת יהודי פרס בעיבוד פאול בן השיר "אשא עיני אל ההרים" –  1 'סמהאזנה 

 חיים. -ובהקלטה של מקהלת רינת ואחר כך פרק ב' מהסימפוניה הראשונה של בן

 

כל מה שעבר  למרות ךהעולם א מיהדות מנותקתיתה הארץ ה (1145-1131) ההשניי העולםת מלחמת ובשנ

אחר  החיפושים וממנה נמשכ וכחלק דוערה מא אמנותית-תרבותית פעילותים היתה בארץ נש באותן עלינו

אלכסנדר  המלחיןבראשם ו" תיכוני-הים" הסגנוןאז את  והעל מוזיקאים. כמה במוזיקהישראלי  סגנון

 ןניסיו. היה בסגנון זה (1121-1114)מקס ברוד  יקאיזוהמווהוגה הדעות  (1124-1111)אוריה בוסקוביץ 
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דע לחפש את הפשטות והעממיות גם ביצירות ומ ןניסיו –פולקלור מדומה", כלומר "ליצור מעין 

  .אלה היא הסויטה השמית מאת א. א. בוסקוביץ םיותר חיפושיב תהמייצגקונצרטיות. היצירה 

 

 (1124-1111) אלכסנדר אוריה בוסקוביץאת מ הסויטה השמית: האזנה

 

 ונפתח שובישראל, -מדינת והקמת השחרור, מלחמת ההשניי העולם, לאחר מלחמת םהחמישי בשנות

 ואף ילידיה. הי ומלחינים חדש, חניכי הארץ א דורשל  פעילותוהחלה  וגם העולםמן  להשפעותהשערים 

. עם והמוזיקלית התרבותית בפעילותרב  גידול מקבילוב גלויותכמה  וחיסול המוניתה יאלה שנים של עלי

שרה  היוצרתסביב  וז גולהמצעירי  קבוצהתימן, נתקבצה  גולי" שהביאה ארצה את "על כנפי נשריםת יליע

מטרה לטפח את ל וענבל" ששם ל" המחול תיאטרוןאת  ויסדה, וכוריאוגרפית, מלחינה משוררתתנאי, -לוי

 החשובענבל" המרכז " תיאטרוןהחמישים היה  בשנות. ובמחולבזמר  של עדות המזרח היוצרת המסורת

 . שוניםבין אמנים  פעולה לשיתוף מופת ושגם הי רבות יצירות וב ונוצרו וז פעילותשל  ביותר

 

 
 

 מחול גברים של יהודי תימן – 53תמונה 

 

 

 

 חיים, פרטוש וסתר. -וגלגוליהם ביצירות בן : שירים של יהודי תימןהנהאז
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 (1121יליד ), צבי אבני (2112-1122)ציון אורגד -את בןנציין  תקופה באותה בפעילותם שהחלוין המלחינים ב

-"היכל התרבות" בתל 1151-"אקדמות למועד" נחנך חגיגית ב וינת יצירתג, אשר בנ(1135יליד )ונועם שריף 

 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית.  הקבועאביב, שהוא כיום משכנה 

 

  מיון אורגד-בן מאת: מזמורים נההאז

 

בישראל עשירים  הקונצרטים. חיי המוזיקהכיום נחשבת ישראל לאחת מהארצות הפעילות ביותר בתחום 

יקה מובהק. זא ולהופיע בפני הקהל הישראלי הנחשב לאוהב מוווונים ביותר. אמנים דגולים מרבים לבגומ

 ברוב, קונסרבטוריונים היקזמועם מגמת  יכונייםספר ת-יקלי בישראל מקיפה גם בתיזרשת החינוך המו

 אוניברסיטאות.  כמהב למוזיקולוגיהחוגים  ןיקה וכזהיישובים והאזורים, שתי אקדמיות למו

יקליות של עדות ישראל הוא עדיין בראשיתו, אך כבר נעשו עד כה הקלטות זמחקר המסורות המו

יקה של זנים ויהיה לה היזון חוזר אל חיי המותתרחב ותעמיק עם הש ורבות של אותן מסורות ופעולה ז

 הארץ. 

 
 

 לידתה של תזמורת
 

עד כה  שקםיקלי המקצועי המפואר ביותר זהתזמורת הפילהרמונית הישראלית היא ללא ספק הגוף המו

 אדםמאמציו של והקמתה כשלעצמה מהווה סיפור חלוצי מרתק והיא בעיקר פרי עקשנותו  ךבישראל; א

. על מטרותיו ועל דרכו (1141-1112) ברוניסלב הוברמןהכנר היהודי יליד פולין  –לדבר" משוגע "אחד שהיה 

 . 1142שנשא בארה"ב בשלהי שנת  מנאוםקטע  שהם הבאים הדבריםבהקמת התזמורת אפשר ללמוד מן 

 

עה בו הרבה יותר ואירופה טב ןאת תגובתו של כנר אירופי, שתודעת היותו ב לעצמכםלתאר  אפואו סנ

היהודי, ולא עוד אלא שבמידה שנותרה בו תודעה יהודית כלשהי,  לעםק מאשר תודעת השתייכותו עמו

אווירה מדהימה זו,  ךשיגרתי ולפתע הוא נקלע לתו קונצרטיםציוני למדי, היוצא לסיור -צביונה אנטי

מוטב  . אולי1121חשמלי שכמותן לא פגש מימיו. ובכן, זה אשר קרה לי בשנת  זרםהטעונה כולה מין 

פר עובדות סישראל במ-שניגלה לפני בבואי לראשונה לארץ ונירוח מיוחד במ ךאותו הל לכםשאמחיש 

עשויה לשמש  הקונצרטים אולםנדמה לי שמידת היענותו הפנימית של הקהל הממלא את  :קונקרטיות

 מיטיבייםפריהיו  הקונצרטים. אולמות החיים תחומיקריטריון מאלף להבנת ייחודו של ציבור זה בכל 

ל שקיקה שאיזה מבע  . אבל איזו התלהבות!המאזינים, והוא הדין ביחס לקהל הימים באותםלמדי 

לשמוע ולהבין את בשורת היופי הנצחי,  :לקונצרט הבאיםל כל אחד ואחד מן שעל פניו  ךוסודריכות היה נ

כניסה,  כרטיסיוש לרכ המבקשיםצר מלהכיל את כל  שהאולםיקה. כשהיה מתברר זהמקופלת בצלילי המו

על הגג כדי לנסות לשמוע את הקונצרט  מיםתמיד כאלה שטיפסו על גבי חוטי תיל וצינורות  נמצאיםהיו 

בו, הביעה בפני את המשאלה כי אעשה עמה  שהתאכסנתייון סהטבחית בפנ . הנה דוגמה אופיינית:משם

ובכלל ניתן לומר שאין ציבור לאכול ארוחת ערב קרה כדי שתהיה פנויה ללכת לקונצרט.  ואסכיםד סח
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הפיתוח החומרי  בתחוםוזאת לא רק  – הפועליםישראל כמו מעמד -כה רבות להתפתחותה של ארץ שתרם

 התרבות.  בתחום גםאלא 

הייתי כולי פליאה נוכח  פעםובכל  1134-ו 1131 בשניםפות סנו קונצרטיםישראל להופעות -חזרתי לארץ

חינוך, אמנות,  החיים:. התקדמות זו הקיפה את כל תחומי דםהקומאז ביקורי  שםההתקדמות שחלה 

רי בשנת ובעת ביק .החקלאית תההתיישבוההישגים הכבירים בתחום  –ומעל לכל  ,מדע, תברואה, בנייה

באותם  ךיה לקהל מאזינים נפלא זה, אולהקים שם תזמורת סימפונית שתהיה רא הרעיוןעלה בלבי  1131

לאחר מכן בא היטלר ולפתע קיבל חלום התזמורת  .להגשמת חלום זה ךדרכה הוהימים נדמה היה כי אר

לעוגן הצלה לנגני תזמורת  ך, הפךישראל מוסד תרבותי רב ער-מה שנועד להעניק ליישוב בארץ :מימד נוסף

 על המוגמר:  ךזכיתי לבר נוספותלהגשמת הרעיון ומקץ כשלוש שנים  אפואניגשתי  .במרכז אירופה יהודיים

גדול  ישראלית תחת שרביטו של-ל התזמורת הסימפונית הארץשהפתיחה  קונצרטנתקיים  1132בדצמבר 

 15את  לבחורכדי  .לא היתה זו משימה קלה, שנטלתי על עצמי .סקניניוארטורו ט –המנצחים בדורנו 

מאחר  .מהם 211-הנגנים לסגל התזמורת ניהלתי חליפת מכתבים עם מאות מועמדים וערכתי מבחנים לכ

ה, נורק כוחות ממדרגה ראש לתזמורתיקאים שביקשו להתקבל זמבין המו לבחורגמור עמי ו ייה מנושה

 ךוכ התוצאה הסופית עלתה על כל המשוער! ךא ,מבין המועמדים 15%-כ ולדחותנאלצתי להקשיח את לבי 

 ם!ת בעולובחוהמש תאחת התזמורואת ת והצלחתי להשיג את מטרתי: להקים באחת הארצות היותר קטנ

 וןישראלי כאחד, שאחרי סיום הקונצרט האחר-רת ומן הקהל הארץוהתזמ ןסקניני היה כה נלהב מוט 

כך -ב שעלי לעזוב תזמורת כלוכך עצ-כל, אני ןבהתרגשות: אה, הוברמ אלייבסדרת הבכורה היא קרב 

דבר, ניצח  של ווכך, בסיכומ .כך נפלא! אבל בשנה הבאה אחזור לכאן!" ואכן, הוא חזר-נהדרת וקהל כל

אחת במשך כל התקופה הזאת  פעם, ורק ובמצריםישראל -בארץ קונצרטים עשריםבשתי העונות על 

הוא  .את שאלת שכרו ולהעלות בפני –בעדינות רבה  –זה קרה כאשר ניסינו  ו.א מכליצראיתיו כמעט יו

כן עשה -פי-על-ואףיהודי  והנה, הוא איננו .במפגיע לבל נפנה אליו שנית בעניין זה פשוט סירב לשמוע ותבע

 ! םסיני מעשה נה לזאת קורא אנה .שירות גדול מאד לעניינה של ארץ ישראל

 

 התזמורת הפילהרמונית הישראלית ומנצחה זובין מהטה – 51תמונה 
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