
   מאת רוברט שומאן54. רטו לפסנתר בלה מינור אופ'קנטבילה בקונצ

  עטרה איזקסון  

  

 

Bach and Handel, Mozart and Beethoven, all grew up at the 
keyboard. Like sculptors, who first sketch their statues in miniature 
in softer substances, they, too, may often have sketched at the 
keyboard what they later worked out in grand dimensions in the 
tougher substance of the orchestra. In the meantime the instrument 
itself has been brought near to perfection…has advanced in 
compass and significance…the composer will have new prospects. 
Freeing himself more and more from dependence upon supporting 
orchestra, he will be able to proceed with wealthier resources, a 
fuller voice and greater self-sufficiency.1  
 

  מבוא 

  

" קנטבילה"המונח .  מאת שומאן54. רטו לפסנתר אופ'מאמר זה עוסק בתופעת הקנטבילה בקונצ

 העומדת בניגוד לפן האקספרסיביות השירתיתלירי ומשקף את - קשור לאופן הבעה ווקאלי

, טמפו איטי, דינאמיקה שקטה, הקנטבילה המאופיין באמצעות מלודיה שירתית. הוירטואוזי

התכנסות , ליריות, מעורר אצל המאזין אינטימיות, או דגש על כלי סולו ספציפי, טקסטורה דלילה

רטו 'ההנחה המרכזית של מאמר זה טוענת שנוכחות השיר ביצירה דרמטית כדוגמת הקונצ. ושלוה

ומופיע בטקסטורות , רטו'השיר חוזר ומַשחזר את עצמו משך הפרק הראשון של הקונצ. היא מרכזית

  .סולנים-  ההבעה האינטימית של הסולן הראשי ותתשונות תוך דגש על

רטו וַמשמעותם מבחינה הבעתית '       על מנת לַתאר את ִרגעי הקנטבילה בפרק הראשון של הקונצ

תוך דגש , רטו'אנר הקונצ'ראשית אערוך סקירה של התפתחות ז, בתוך הקונטקסט והסטרוקטורה

, לאחר מכן. רטו של שומאן בפרט'טית והקונצעל יחסי הכוחות בין שני המשתתפים בתקופה הרומנ

ואז אגדיר את ִרגעי הקנטבילה הספציפיים , אנרים כליים'אתייחס לקנטבילה כתופעה מהותית בז

  . נרטיבית-ביצירה ואתמקד בהם תוך ניתוח בגישה אסתטית

  

  

  קונטקסט היסטורי

  

                                                 
1 Henry Pleasants, Schumann on Music: A Selection from his Writings (New York: Dover, 1965), p. 146.  



 

 2

וא עונה על מכלול דרכים של רטו שפרח בתקופת הבארוק נותר אהוד עד ימינו אנו כי ה'אנר הקונצ'ז

העקרון הבארוקי הָשֵלט של ניגודי עוְצמה הודגש באמצעות האנטיפונאליות של שתי . הבעה וביצוע

מול ) concertino, concertato, concertante(קבוצה קטנה : קבוצות מנוגדות הנשמעות לסירוגין

בתקופה הקלאסית האֶלמנט . רטו גרוסו'בצורה המוקדמת של הקונצ)  ripieno(הקבוצה הגדולה 

נוצרה , 18- משך המאה ה. הְמנוגד של טּוִטי וסולו ִהשתלב לסירוגין בפרק הראשון עם צורת סונטה

. שני השותפים ָהפכו ליריבים עצמאיים ושווים, ַאְבחנה ברורה יותר בין הסולן לתזמורת

ת החומרים העיקריים סטרוקטורה מובֵנית וטוטי פותח מורחב ֵהכין את כניסת הסולן והגיש א

כך שכניסת הסולן , מוצרט ִהתמקד בסולן וִהקצין את הַאנטיתזה בין היחיד לקבוצה. שיופיעו בפרק

ואילו בתקופה . 2הפכה לאירוע בעל ערך דרמטי בדומה לכניסה של דמות ראשית באופרה או במחזה

  . 3הרומנטית נוצר צורך לשנות את הפורמט עקב עלייתו של הסולן הוירטואוז

רטו כאשר שינה את האיזון בין 'בטהובן בין הראשונים שהציג מודל חדשני של הקונצהיה זה        

. ופתח את היצירה עם הסולן ולא בתזמורת, הרומנטי הבודד" גיבור" ה-שני הכוחות לטובת הסולן 

המתחיל ) 1809 (73.  אופ5. מס" קיסר"רטו ה'ובקונצ, )1805 (58.  אופ4. רטו לפסנתר מס'בקונצ

הופעת הדמות הראשית לפני התזמורת גרמה . נוצרה תנופה לוירטואוזיות אחרת, בשלוש קדנצות

קלאסית של הריטורנלו התזמורתי המציג את -הנורמה הבארוקית" שבירת: "למספר אפקטים

לביטוי ולעמידה של הסולן ושל ) במובן מסוים(נתינת עדיפות ; הנושאים ומכין את כניסת הסולן

, והיווצרות מתח בלתי פוסק בין המבנה ובין ההבעה; אל מול הגוף התזמורתי) הפסנתר (הְּכלי

  . רטו בתקופה הרומנטית'אנר הקונצ'לבעייתיות מסוימת של ז) כתוצאה מכך(הגורם 

 תוך 4תאים במיוחד להבעת האמביציות של הרומנטיקה המוקדמתרטו ִה'הקונצ, מצד אחד       

וכן שימש כאמצעי , סולני ותזמורתי: רבה ובסמיכות של שני כוחות בִקניצול האפשרויות הטמונות

אנר 'רטו הוא ז'הקונצ, מאידך. 5לחשיפה ותצוגה של המנעד הכולל של הטכניקה האינסטרומנטלית

ההיררכיה של החשיבה הרומנטית אילצה את המודל הצורני להתאים את  שבעייתי בעיקר משום

להתאים את תכני ההבעה לתוך צורה ומסגרת מסורתית כאשר יש . עצמו לצרכים של ההבעה

מגבילה את דרכי ) שאמורה לתת מענה וביטוי לשני גופים סונוריים(הצורה הרחבה , מקובלת

6ההבעה
ִטשטוש של ֵחלקי הצורה  בהכרח ִמְתרחש, ההבעה עולה בחשיבותה על הצורהכאשר ו. 

הפסנתר " (מתחרים"ששני הגופים האנר היא ' סיבה נוספת המעידה על בעייתיות הז.והמסגרת

משום שכל גוף יכול , קשה לחלק את התפקידים. 19- מאה ההגיעו לשיא ההתפתחות ב) והתזמורת

                                                 
2 John A. Meyer, “The Idea of Conflict in the Concerto,” Studies in Music 8 (1974): 38-52. 
3 Michael Kennedy, The Oxford Dictionary of Music (Oxford University Press, 1994), p. 188. 

,  הרחבת מנעד הכלים, דגש על הבעה, אינטנסיביות רגשית, תפיסת האדם במרכז, זהות האישית והלאומיתחיפוש ה  4
 .אפקטים חדשים של תזמור, הגרנדיוזי מול האינטימי

5 Richard  Taruskin, The  Oxford  History of  Western Music,  Vol. 3 (Oxford  University  Press,  2005), 
p. 273. 

  ,המגבילה אף יותר מן הסימפוניה, שומאן וליסט היה קושי מובהק להתמודד עם הצורה הגדולה, למלחינים כמו שופין 6
 , 5כתב  בטהובן, לפסנתר רטי' קונצ27כתב  מוצרט; אנר'הז בכתיבת כמותית רדוקציה היא, לכך ההוכחות אחת

  .היותר לכל או שניים, באחד" הסתפקו", ) ברהמס,גריג, מנדלסון, שומאן, ליסט, שופין (19 - ה במאה והמלחינים
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אם כך נוצרה שבירה של הפרופורציות . לקבל גם את התפקיד הדרמטי וגם את האינטימי

י לתת מקום ההיררכיה והחשיבות של המבנה התעמעמו כד. הקלאסיות לטובת ההבעה הספונטאנית

אין צורך , תצוגה כפולה אינה מתאימה יותר, בעקבות השינוי בהתייחסות לצורה. להבעה של הסולן

  . הִארגון והמשמעות של צורת הסונטה ִהשתנו, הקדנצה ניידת, בפיתרון של הרפריזה הקלאסית

 הנעה בין יצירת צורה קלאסית בעלת אפיונים דרמטיים": בן ִּכלאיים) "אנר'ז(רטו הוא 'הקונצ       

זה אנר דרמטי 'ז.  לבין הצורה הרחבה הסימפונית- המיניאטורה הרומנטית -האופי האישית 

דומה למעשה ליצירה תיאטרלית המציגה , זמנית עם האופרה- שהתפתח מבחינה היסטורית בו

רטו מרכיבים את המתח 'אנר הקונצ'שני השותפים בז. סיפור של קונפליקט בין הדמויות השונות

ּולעתים , concertareמלשון , לעתים בתחרות ובאנטגוניזם, הקיומי של הצורה הזו ופועלים יחדו

הם מגיבים זה , ברגע שמתייחסים לכלים אלו כאל דמויות בסיפור ;consentus(7(מה ָּכְסמתוך ַה

  . ואז בהכרח מתרחשת דרמטיזציה של הצורה" אנושיים"לזה מתוך דחפים כביכול 

התזמורת : רטו לפסנתר מאת שומאן מציג שני כוחות מנוגדים ומַשתפי פעולה כאחד'צ       גם הקונ

ברצוני להראות במסגרת מאמר זה כיצד נוֶטה מיָמד ההבעה האישי של שומאן הרומנטיקן . והסולן

קול היחיד מתַעלה על הכוח התזמורתי ויש לו מקום מרכזי . לצד השירתי בין שני הכוחות הפועלים

ומַשֵקף את הקול האישי של , דומיננטי, קול הסולן הלירי בולט. יב הכולל של היצירהבהבנת הנרט

  . המלחין

  

   רקע כללי - בלה מינור מאת שומאן 54. רטו לפסנתר אופ'הקונצ

  

סיונות עשה מספר ִנהוא . רטו'שומאן היה נתון בנקודת ציר או בצומת דרכים כשכתב את הקונצ

היה , )12.9.1840 (רק אחרי נישואיואך יתכן ש, 1840 -לקלרה ויק ברטו לפני נישואיו 'לכתוב קונצ

, 54. רטו לפסנתר אופ'הקונצ. קף גדוללת ֵהרטנטית בֲעחשבותיו ביצירה קונֶצקד את ַממסוגל לַמ

ובראשית התנסותו של   9אחרי מחזורי השירים הגדולים  8נכתב אחרי היצירות החשובות לפסנתר

                                                 
7 See D. Boyden, “When is a Concerto not a Concerto?” The Musical Quarterly 43 (1957): 220-32; also 
John A. Meyer, “The Idea of Conflict in the Concerto” (University of Western Australia), Studies in 
Music 8 (1974): 38-52.  

 22.  אופ2. סונטה מס, 1834-5מינור #  בפה11.  אופ1.  והסונטה מס9. קרנבל אופ, 1829-31פרפרים , 1829-32טוקטה  8
, 1838-39 20. הומורסקה אופ, 1838  18. ארבסקה אופ, 1835-36 בפה מינור 14.  אופ3. סונטה מס, 1833-38בסול מינור 

, 1838קרייזלריאנה ונובלטות , 15.  אופ Kinderscenen,1834-7אטיודים סימפוניים , 1836-8 17. פור או'פנטזיה בדו מז
 .1840, 53.  אופIIIכרך , 49.  אופIIכרך , 45.  אופIרומנסות ובלדות כרך , 1839 - 28. שלוש רומנסות אופ

9  Liderkreis39, 24.  אופ ,Myrten -25. אופ ,Frauenliebe und leben 33. ִששה שירים לקולות גברים אופ, 42. פ או ,

Lieder und Gesängeו, 142, 127, 39-40, 34-37, 31, 30, 29. לידר אופ, 27. אופ - Dichterliebe 48. אופ . 
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 שומאן כתב במפורש .10 בתקופה שבין שתי הסימפוניות הראשונות- שומאן עם המדיום התזמורתי 

   :1839בשנת , קלרה, לאשתו לעתיד

                                                                  11...יהיה עלי להשיג משהו אחר, רטו לוירטואוז'אינני יכול לכתוב קונצ

  

בתקופת מעבר בין יצירותיו האינטימיות , מש שניםרטו נכתב בהדרגה במשך ח'הקונצ      

 בהן שומאן היה משוחרר -בשנים המתועדות כשנים יצירתיות ופוריות במיוחד , לתזמורתיות

והיה קיים בזכות עצמו , 1841-  חובר בהראשוןרק הפ. 12)1841-1845(מהתקפי החרדה והדיכאונות 

) רטו'הפרק הראשון של הקונצ( את הפנטזיה קלרה ִּבצעה.  שנים4כפנטזיה לפסנתר ותזמורת משך 

והתקשתה לשמוע את , 1841 לאוגוסט 13- בGewandhaus - לראשונה בחזרה כללית עם תזמורת ה

 Claudia 13!"ִנפלאה"אך ִנגנה את הפנטזיה פעמיים וָמצאה שהיא , עצמה ואת התזמורת באולם ריק

Macdonald 14 הוא שמר . שלמה העומדת בפני עצמה  מציינת ששומאן החשיב את הפנטזיה כיצירה

  .  אך ללא הצלחה– 1843לים שונים משך שנת " והציע אותה לששה מו48לה את אופוס מספר 

 .עודדו את שומאן להוסיף פרק שני ושלישי ליצירה  Breitkopf & Härtelל"מוה, 1844-ב       

ם בזכות עצמו כיצירה  לעומת הפרק הראשון שהיה קייהפרקים האחרים הוזמנו במפורש, כלומר

 31ונכתב כאשר שומאן היה בן (פנטזיה שהוא לב היצירה הואכן יש שוני רב בין פרק . נפרדת

קלרה שומאן ניגנה את ). 1845(בדרזדן ארבע שנים מאוחר יותר לשני הפרקים שנוספו ; )בלייפציג

מנצח ומלחין גרמני , פסנתרן(ופרדיננד הילר  1845 לדצמבר 4- בביצוע הבכורה רטו כולו ב'הקונצ

רטו  לא בוצע  יותר לאחר 'הקונצ. צח על תזמורת דרזדןינ) לו הגם הוקדשיצירה הש] 1811-1885[

רק עוד פעמיים השתמש רטי נוספים לפסנתר ו'שומאן לא כתב קונצ. הבכורה משך חייו של שומאן

רטו 'ובקונצ, 1850- בלה מינור שנכתב ב 129. לו אופ'רטו לצ'בקונצ: אנר'כז" רטו'קונצ"בכותרת 

  .עבור יוסף יואכים, 1853- לכינור שנכתב ב

                                                 
את אותה חסכנות בחומר חדש המאפיינת את שתי ) רטו'הראשון בקונצ( אין זה מפתיע לגלות בפרק הפנטזיה 10

- שופצה ב, 2.  כמס1841 - נכתבה ב והסימפוניה ברה מינור) ור' בסי במול מז38. אופ" (אביב"סימפונית ה: הסימפוניות
   .Chissell, Schumann (London: J.M. Dent, 1967), p. 148.                    4. ואז פורסמה כמס) 120. אופ (1851

, 52. ור אופ'סקרצו ופינאלה במי מז, אוברטורה: 1841-  בה נכתבה הפנטזיה –יצירות תזמורתיות נוספות שנכתבו בשנה 
  Das Paradies und die Periהאורטוריה, )טיוטא לשני פרקים שלא פורסמו או בוצעו(שתי סימפוניות בדו מינור 

  ). 50. מאוחר יותר הוסיף שומאן סולנים ותזמורת אופ(כיצירה למקהלה 
11 Clara Schumann, Robert Schumanns Jugendbrief  (Leipzig, 1885), p. 297: 

       “Kom Koncert sagte ich Dir schon; es ist ein mittelding zwischen 
Symphonie, Konzert und groser Sonate; ich sehe, ich kann sein Konzert 
schreiben für den Virtuosen; ich mus auf etwas andres sinnen.”  

12 Eliot Slater, “Schumann’s illness,” in Walker, Robert Schumann: The Man and his Music (1972), pp. 
409-10. 
13 Ostwald (1985), p. 171, as quoted in J.W. Wasielewski, Robert Schumann, Eine Biographie, 4th edn. 
(Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1906), pp. 351-53; also Eugenie Schumann, Robert Schumann, Ein 
Lebensbild Meins Vaters (Leipzig: Koehler & Amelana, 1931), p. 304.  
14 Claudia Macdonald, “Mit einer eignen außerordentlichen Composition: The Genesis of Schumann’s 
Phantasie in A Minor,” Journal of Musicology 8, II (1995): 241.  
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   I -צורה ומבנה של הפרק ה
  
  

 חלקיל. )6' עמ ראה טבלה(תמאטית - מונו הוא בצורת סונטה Allegro affetuosoהפרק הראשון 

כל אחד מֵחלקי הפרק הפותח של , כלומר. בכל חלק החומר התמאטי זההאך , יםמנוגדהצורה טמפי 

אך כל , מַעֵּבד את אותו מוטיב, קדנצה וקודה, חזרה, פיתוח, שני ונושא ראשון -התצוגה : רטו'צהקונ

כל חלק מבוסס על וריאציה או טרנספורמציה של אותו רעיון ; אחד מציג את החומר במצב רוח אחר

סונטה בפרק הראשון האת צורת שטשות הטרנספורמציות הרבות של הנושא בעצם מַט .15תמאטי

, כלומר. הוא נשמע כמו ִסדרה של יצירות אופי הקשורות ביניהן ומושפעות ממצבי רוח שוניםולכן 

מחליש את הפונקציונאליות של החלקים השונים והטונאליות שומאן מתייחס לצורה כִמשנית ו

ניתן לומר שהטכניקה המרכזית לעיבוד תמאטי של התקופה . בעזרת הטרנספורמציות על אותו נושא

         .רטו זה'מת בקונצֶיושֹהרומנטית מ

תפקיד הפנטזיה אינו משמש רק כפרק הפותח בצורת הסונטה של , Macdonald       לטענתה של 

אלא הפנטזיה היא צורת סונטה ודחיסה או עיבוי של כל , רטו המסורתי בעל שלושת הפרקים'הקונצ

מקדונלד סבורה . 16פנטזיה: ארגון המתאים להגדרה המפורשת, רטו אל תוך פרק אחד'פרקי הקונצ

ָשֵלם יַספק את -אלא שפרק אחד פותח, או לצרף פרקים נפרדים לאחד" הדביק"ששומאן לא רצה ל

הפנטזיה היא פרק אחד בצורת סונטה המביא טמפי ומשקל . האפקטים של שלושה פרקים נפרדים

ביקורות  " בספרו Eduard Hanslickגם. רטו'מייצגים את שלושת הפרקים האופייניים לקונצ

 שחילופי הטמפו של הפרק ,1897-ציין ב, 17"1848-1868 ותיאורים של חיי המוסיקה בוינה בין השנים

                                                 
Richard  Taruskin, The  Oxford  History  of Western  Music, Vol.  3  (Oxford  University Press, 2005), pp. 
316-18. 

הו סוד ההצלחה של וז,  מלודית באופן לא קונבנציונאלי בחלק הפיתוחהאלפרד נימן טוען ששומאן השתמש בווריאצי 15
                                                      .רטו לפסנתר'הקונצ

Alfred  Nieman, “The Concertos,” in  Alan Walker,  Robert Schumann: The Man and his Music (London: 
Barrie and Jenkins, 1972), pp. 242-43.  

 ציוריות -סנטימנטליות " דמויות"רלס רוזן טוען ששומאן בנה את המתח בתוך הפראזה כך שהנושא משתמע דרך 'צ
  .כמו בקליידוסקופ, וישנם עיוותים ריתמיים או חזרה עיקשת, רמוניה שונהולכן הה, שונות

Charles Rosen, The Romantic Generation (1995), p. 702. 
Yonti Solomonכך, שומאן בצורה  מגדיר את הטיפול של  

 “His  forms, like  Schubert, can  be  said  to  depend  more  on  the  state  of mind  than on the state of his 
matter.” “Solo Piano Music,” in Walker, Robert Schumann: The Man and his Music (1972), p. 43.     
16 Claudia Macdonald, “Mit einer eignen außerordentlichen Composition: The Genesis of Schumann’s 
Phantasie in A Minor,” Journal of Musicology 8, II (1995): 242.  
17 Eduard Hanslick, Aus dem Cocert-Saal, p. 182, as quoted in Bernhard R. Appel, “Die Überleitung vom 
2. zum 3. Satz in Robert Schumanns Klavierkonzert Opus 54,” Die Musikforchung 44, III (1991), trans. 
Ido Abravaya, p. 260. 
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הפרק " (סיפור"כך שנוצרת בעצם כפילות של . רטו שלם'הראשון נותנים תמונה מוקטנת של קונצ

   :I-להלן ניתוח הפרק ה). רטו כולו'הקונצ" (סיפור"בתוך ) הראשון

  

  

-תצוגה

הקדמה[

  ]1-4. ת: 

  1נושא 

 1נושא 

espressivo  

  פיתוח   ב2נושא    א2נושא 

Andante 

espressivo 

נושא 

  ההקדמה

  רפריזה

A tempo  

I   

ללא (

 )ההקדמה

  קודה  קדנצה

Allegro 

molto 

-185. ת  -156. ת  25-47. ת 25 -19. ת  12-19. ת  4-11. ת

196  

-458. ת 399-457. ת  -259. ת

544  

תזמורת 

מצומצמ

  ת

  כלי עץ

קנטביל

ה 

  הימנוני

: סולו

  pפסנתר 
  Iכינור  

קנטבילה 

  זורם

. + תז

  :פסנתר

קנטבילה 

אפאסיונט

  ו

קנטבילה 

  נוקטורני

דיאלוג בין 

  פסנתר

  .לתז

כלי .: תז

עץ 

קנטבילה 

  הימנוני

    יטטיב'רצ

 48-58.ת     לה מינור

  קנטבילה

  ,לירי

 59-66. ת

נושא כלי 

בדו העץ 

   ,ור'מז

  67-127.ת

דיאלוג עם 

  כלי העץ

  ,לו 'והצ

-128.ת

  מעבר 155

לקראת 

  הפיתוח 

  ור' מזbלה
. ת: מעבר

197-204 ;  

-205. ת

258   

Più 

animato 
  לה מינור

-לה מינור

  ור'לה מז

  לה מינור  

  

יש להגדיר מחדש את המונח , על מנת להתמקד בִרגעי הקנטבילה המצוינים בטבלה לעיל     
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בתוך  כאשר המשמעות הִשגרתית של המונח, נותמשמעויות שונות ומגוו Cantabile ל". קנטבילה"

, הטקסט המוסיקלי היא לַחדד את התחושה של תנועה והבעה שהתיווי ַעצמו אינו ַמספיק לכך

אך מסתבר שהקנטבילה הוא . 18ולעורר אסוציאציה לדרך הבעה טבעית ושירתית של קול האדם

סת הסטרוקטורה בתקופה ולשיר מקום מרכזי בתפי, אנרים כליים'תופעה לירית מהותית בז

  .הרומנטית ביצירות סימפוניות וקאמריות כאחד

  

        הקנטבילה במוסיקה ֵּכלית
  

את המנגינה " שיר"התהוו אסכולות של מוסיקאים רבים הדורשים ממַבְצעים ל 18-מאה הכבר מן ה

 אידיאלמייֵצג  כאשר הקנטבילה. 19או לעוֵרר איכויות ִליריות של שיר דרך ביצוע המלודיה, ֶדרך הכלי

" ָשר"ַנגן טוב . קפת יחס בסיסי לנגינה בוומַש, השירתיות היא מודל לביצוע בכלי, של הביצוע בכלי

- ורבים אחרים מהמאות ה, טלמן, 20)1759 (באך. ע.פ.ק, )1752(מוסיקאים כמו קוונץ . כשהוא מַנגן

 :19-ו התרחבה במאה הגישה ז. ִהְפנו מַבצעים אינסטרומנטליים למודלים ווקאליים 18- וה17

פרידריך ויק  בספרו  ;  הדגיש בפני תלמידיו את חשיבות השירה תוך כדי נגינה21פרדריק שופין

Clavier und Gesang ) צעים שטענו שעל מנת לנגן מנה על המורים והמַבִנ 22)1853 - לייפציג

-1812(ד טאלברג אוסטרי והמלחין זיגיסמונ - הפסנתרן הגרמני גם ; ללמוד לשיר חייבים, בפסנתר

אמנות השירה  "-chant appliqué au piano  L'Art duכינה את שיטת הביצוע שלו , )1871

   .23"בפסנתר

כאשר . אין הכוונה רק להוראה מפורשת בתוך הטקסט המוסיקלי או לאופן ביצוע,        אך כנאמר

 אליה שואפים -ההבעה הדרמטית צריכה להיות המטרה ו, מדברים על השירה כמטאפורה להבעה

 שמוסיקה אינסטרומנטלית צריכה לשאוף להיות במצב הטבעי של Goehr  Lydia24מדגישה, הנגנים

                                                 
18 David Fallows, “Cantabile,” The  New  Grove Dictionary  for Music & Musicians, 2nd edn. (2001), 5,  
p. 8; Hugo Riemann, Dictionary of Music  (London: Augener, 1972), p. 119; Heinrich Christoph Koch, 
Musikalisches Lexikon (Georg olms Verlag, 1802), pp. 299-300; Gustab Schilling, Encyclopädie der 
gesammten musikalischen Wissenschaften (Stuttgart: Georg olms Verlag, 1835), 2, p. 105.  
19 Jeffrey Kallberg, “Voice and the Nocturne,” Pianist, Scholar, Connoisseur: Essays in Honor of Jacob 
Lateiner, ed. Bruce Brubaker and Jane Gottlieb (New York: Pendragon Press Stuyvesant, 2000), pp. 1-46.   
20Carl Philipp Emanuel Bach, Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, trans. and ed. 
William J. Mitchell (New York: Norton, 1949), pp. 151-52. 
21 Moritz Karasowski, Friedrich Chopin. Sein leben, seine Werke und Briefe (Dresden: Ries, 1877), 2, 
Vol. II, p. 93, as quoted in Jean-Jacques Eigeldinger, Chopin, Pianist and Teacher, trans. N. Shohet 
(Cambridge, 1988), pp. 44-46. 
22 Friedrich Wieck, Piano and Song (Didactic and Polemical), trans and ed.  Henry Pleasant (Stuyvesant, 
NY: Pendragon Press, 1988). 
23 Douglas E. Bomberger, “The Thalberg Effect: Playing the Violin on the Piano.” Musical Quarterly 75, 
II (1991): 198-208; Alan Walker, Franz Liszt: The Virtuoso Years  1811-1847 (New York, 1983), pp. 
165-66; Henri Herz (1803-88): Selected Works, Vol. 4, Piano Music of the Parisian Virtuosos (New 
York: Garland Publishers, 1993), pp. 183-201. 
24 Lydia Goehr, The Quest For Voice (Oxford: Clarendon Press, 1998), pp. 89, 106-108. 
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 כאל  איבר –אלא כפי שמתייחסים לקול או לגוף , יש להתייחס לכלי לא כאובייקט מכאני. שיר

לק מן  שהכלי הוא הרחבה של הידיים וחFrederick Horace Clark25טוען . או נשמה יתרה, נוסף

בעצם אמירה זו . הלב, בעצם, שהוא- סטות מתוך המרכז האנושי 'הידיים מקרינות החוצה ג. הגוף

מַבצעים הֵחלו לדבר על הכלים שלהם כפי שדיברו על . פיסה שגרמה לעצמאות המַבצעתיש ביטוי ל

 נשימה כמו, כבעלי אנרגיות, כמַבְטאים איכויות פנימיות של הֶנפש, כאנושיים: הגוף והקול שלהם

שאם אינך מעיר את , "שרות" מַתאר שאצבעותיו של ליסט Ott Bertrand26. ונוכחות גופנית אנושית

  הכלי לא נתפס כאובייקט אלא כֶאמצעי.נגינתך לא תהיה בעלת ערך, העיניים היֵשנות בתוך הידיים
, ולה לשירהמוסיקה הֵּכלית יכ, אם כן. 27דרך האמצעי של המוסיקה" ֲאני"להבעה או ביצוע של ה

השיר מַשֵרת ולכן אולי זו הסיבה ש. כלי התזמורת יכולים לחקות את קול האדם ואף להתעלות עליו

חוזר וחוֵדר כאמצעי הבעה ובמקומות מכריעים והוא , את האידיאל האסתטי המרכזי של התקופה

  . בסטרוקטורות הרומנטיות

י וקיבל ביטוי ביצירות קאמריות        הקנטבילה בא מהאינטימיות ומשקף את הביטוי של האנ

עולם המיסטיקה או התפיסה , תחושת בדידות או התעלות, תפילה וכורל, חלום ונחמה. וסימפוניות

שני , הליד והנוקטורן לדוגמא.  כל אלו באים לידי ביטוי בשיר–המטאפיזית של העולם הבא 

ליד נותן ה.  על כמיהת היחיד לחלוםמפניני התקופה הרומנטית עונים, ווקאלי וֵּכלי' שיריים'אנרים 'ז

והנוקטורנו לפסנתר מעביר את חוויית הלילה כסימבול , 28מדיטציה ומסתוריות, ביטוי לריחוק

בדמות כלי " נוכח"הוא , רביעייה או חמישייה מייצג השיר את הקול האנושי,בטריו. רומנטי מובהק

שה יותר אמיתי מן המקור משום נע] הְּכלי" [ממלא המקום", Roland Barthes29פי -  על.המיתר

זאת אומרת שהיעדרות הקול היא . שהתופעה החושנית מקבלת משמעות בזכות ההעתקה או ההזזה

  . מניפסט על נוכחותו

. כלל בפרק האיטי של הסימפוניה- המופיע בדרך" שיר"       הקנטבילה התבטא גם באמצעות ה

 ללב ליבה של, ב לפרק המושך ביותרנחש, 19- פי מאמרי ביקורת מן המאה ה-הפרק האיטי על
 30רד פוהל'ריצ. פרק זה חשֹף והוכיח את  אמצעי ההבעה של המלחין. היצירה בעלת שלושת הפרקים

לודויג נוהל . יו מייצג אתגר קומפוזיטורי גדול יותר מאשר הפינאלה' שהאדאג1890-טען ב, למשל

אלא , לא רק לָיפה ביותר במוסיקהושייך אותו " התעוררות של הפנימיות"כינה את הפרק האיטי 

בפרקים האיטיים של סימפוניות המופיעים אחרי " שיר ללא מילים"אנו מוצאים . באמנות בכלל

                                                 
25 Bertrand Ott, An  Essay on  the  Pianism of  Franz  Liszt, trans. D.H.Windham (Lewiston, NY, 1992), 
p. 52.        
26 Ibid., pp. 15, 18. 
27 Lydia Goehr, The Quest For Voice,  p. 121.  
28 Charles Rosen, The Romantic Generation (Cambridge: Harvard University Press, 1995), p. 125. 
29 Roland Barthes, “The Romantic Song,” The Responsibility of Forms, trans. R. Howard (New York, 
1985), pp. 286-87. 
30 Margaret Notley, “Late 19th Century Chamber Music and the Cult of the Classical Adagio,” 19th 
Century Music 23, I (1999): 33-34.  
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פרק ,  מתוך הסימפוניה התשיעית של בטהובןIII פרק כדוגמת; פרקים בעלי סטרוקטורה מורכבת

IIIפרק ,  של שומאן2.  מתוך סימפוניה מסIIIטו מתוך 'או האַדֶג,  של ברהמס3.  מתוך סימפוניה מס

 הראשון -החיצוניים , רטי הרומנטיים ָזלג השיר לפרקים נוספים'בקונצ. החמישית של מאהלר

וִהגדיר מָחדש את האוירה של ) האמצעי( וכך טושטש האופי היחודי של הפרק האיטי -והמסיים 

, רומנטית מבחינת ההבעהיש מקום משמעותי ביצירה הֵּכלית ה, אם כן, לקנטבילה. 31הפרק הפותח

גם אצל שומאן מושפעים ִקטעי הקנטבילה על ידי פרמטרים . אנר והמיקום בתוך היצירה'הז

אך הקנטבילה מַעצב את הסטרוקטורה באופן , מוִסיקליים המאפיינים שירתיות ומעוגנים במלודיה

  .  רטו'שונה ביצירות שלו לפסנתר ובקונצ

  

  הקנטבילה אצל שומאן      
  

 האפסיונאטו והאֹוּבֶססיה, האירוניה. יצירותיו של שומאן לפסנתר מתַרֵחש מֲאבק מתמידברוב 

מגיע ללא ' גדול'הרגע השירתי ה. שהיא חזקה ומַרגשת אך מופיעה ונעלמת, עומדים מול הליריות

נתבונן בפרק הראשון של הסונטה בפה  אם .לא חוזר באותה מתכונתו, מפתיע את המאזין, הכנה

את התנופה והתנועה ) פה-סול-  לה- דו סי(נראה מיד אחרי המוטיב היורד , )1דוגמא  (14. מינור אופ

 מופיע המוטיב היורד בטרנספוזיציה ובהרחבה לרגע 8-10כאשר בתיבות , הבלתי פוסקת קדימה

אך אינה חוזרת לעצמה עד סוף ) 18-20, 16-17. ת(המלודיה המלנכולית הזו צצה שוב  לרגעים . אחד

 תיבות של 40אחרי . ור' בדו מז17. נמצא בפרק הפותח של הפנטזיה אופ, וגמא דומה נוספתד. הפרק

שהִשחזור שלה ; )41-47. ת(קנטבילה -  מופיעה מנגינה חלומיתff - ליווי עיקש ביד שמאל ואוקטבות ב

שומאן מביא ביצירותיו לפסנתר את ). 2דוגמא (נשמע כמו ֵהד או זיכרון רפוי , 61-65בתיבות 

אותה היא לא " מוצא"את המלודיה וכאשר " מַחפש"הוא . רסיבי והחלומי בכפיפה אחתהאג

-מעין ליריות ִרגעית ,ההופעה החד פעמית של הרגע הבודד מבזיקה ונעלמת כמו קרן אור. נשארת

  . מַהפנטת הִמתַאדה לתוך מַערּבֹולת של צלילים מהירים

משתלט , ק של ליריות ִרגעית אלא משהו חודרניאיננו מוצאים הבֵז, רטו'בקונצ,        לעומת זאת

עבור . מהווה עוגן ומרכז כובד, מרכזית, הליריות נוכחת, רטו של שומאן לפסנתר'בקונצ. ואובססיבי

שומאן שיֵמש הקנטבילה כלי שיכל בֶאמצעותו להתַעלם במפורש מהטֵרנד הראוותני חסר הערך 

רטי ומבצעים 'יות והצעקניות של קונצבעוד הוא מבקר בחריפות את המצגות השטח. והעומק

, אינטימי להרכב גדול-אנר בעל מבנה רחב לירי' שומאן את הצורה המתאימה לזחיפש, 32בתקופתו

                                                 
 .ליסט וברהמס, ין של שופ2- ו1. רטי לפסנתר מס' תופעה זו קיימת בקונצ 31

32 See NZfM IV, No. 27 (1836): 113-14; No. 25: 111; No. 12 (1837): 59-60, as quoted in Claudia 
Macdonald, “Mit einer eignen außerordentlichen Composition: The Genesis of Schumann’s Phantasie in 
A Minor,” Journal of Musicology 8, II, (1995): 246; John Irving, “The Invention of Tradition,” in The 
Cambridge History of Nineteenth-Century Music, ed. Jim Samson (Cambridge University Press, 2002), 
pp. 193-211. 
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שהוירטואוזיות 

בו תהיה אמנותית 

  . ועמוקה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1-22. ת, I,  בפה מינור14. סונטה אופ, שומאן: 1דוגמא 

40-48. ת, I, ור' בדו מז17. פנטזיה אופ, שומאן: 2דוגמא 
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   I –ִקטעי הקנטבילה בפרק ה 

  

אנרים קוליים וֵּכליים כדוגמת הליד 'אולות מזשונות השִקטעי הקנטבילה טקסטורות הבעה ל

ולכן האוירה , או שיר ללא מילים, ַקנטילנה, דמוי ִהמנון, יטאטיבי'רצ,  שירתי-לירי: והנוקטורן

בן ארבע , נושא ָקצר ֵּכליכלל ב- מדובר בדרך. שירתית ואינטימית, בפרק הראשון כולו היא קאמרית

מַספק אנרגיות הנובעות מתוך המהות , א רק שַיחזרו עליואל, או פיתוח תיבות שאינו דוֵרש ֵהמשך

הקו של נושא זה מאופיין בגרעין מלודי בעל . בעל ִמנעד ֶמלודי צר ולכן יש לו זיקה לַאריה, המוטיבית

. ומבוסס על מלודיה פשוטה שהיא בסיס לקישוטיות, כלומר ִמסגרת של פראזות קצרות, שתי תיבות

 ,והאינטימיות מתבטאת במרווחים סמוכים, לָגטו זורם, קצב הדיבורבמנגינה זו אפשר לשמוע את 
הטמפו בינוני מאופיין . בירידה הדרגתית מאזנת" נפתרות"או בקפיצות ה, סטות של קינה'בג

כלומר מנגינה לירית קישוטית ליד ימין מעל ליווי של אקורדים , והִמרקם נוקטורני, בערכים איטיים

רטו הם בודדים ושֵלמים בפני 'בקונצ" ִרְגעי הקנטבילה", פיינים אלו בנוסף למא.רָחבים מפורקים

אין ִּבלעדיות ) רטו'הסולן בקונצ(לפסנתר . לִעתים נקטעים וחֵסרה להם נקודת ַהגעה או ִסיום, עצמם

  .לגבי הקנטבילה ולעתים קרובות מופיע השיר בפי סולנים ִמשניים מהתזמורת בדּו ובַרב שיח

) לאחר הקדמת הפסנתר(הנושא הפותח : טעי הקנטבילהִקת לסוגים שונים של        להלן דוגמאו

נושא העובר תהפוכות  - ) ור'בדו מז 59 .ת, בלה מינור 4-19 .ת(ַּפְרַלְנדו -הימנוני  קנטבילה–בכלי העץ 

  קנטבילה זורם–נושא שני ). 3דוגמא (צורת הסונטה י וטרנספורמציות וחוזר על עצמו בכל חלק

הפסנתר שיח בין -דו). 5דוגמא ( מאופיין במוטיב האנחה –קנטבילה לירי ; )4 דוגמא (Iנור בקבוצת כי

 -נוקטורני של הפסנתר  או קנטבילה, )6דוגמא (והקלרינט המעורר אסוציאציה של חיקוי קול האדם 

  ). 7 דוגמא( 116בתיבה לו 'אליו מצטרף הצ

 ומהווה נקודת מוצא וחזרה לאורך יכרון של היוצרטבוע בז, הוא מרכזי) 3דוגמא (       נושא כלי העץ 

והוא , נושאים רבים של שומאן מַאפיינת, נעה בסקונדות בכיוון ירידה המנגינה זו. כל הפרק הראשון

 הראשון של הפנטזיה בדו את הנושא הפותח מהפרק, נושא זה מזכיר למשל . רעיון זה ַמרֶּבה לַשחזר

; )295-297.  ת–של בטהובן  An die ferne Geliebteמתוך  יטוטהגזורות מצ 2-5 .ת (17 .אופ ור'מז

  , למשל. נושא זה מאופיין עם הסולם היורד הנשמע ביצירות מוקדמות רבות של שומאן לפסנתר

  

4-11 .ת, I, 54. רטו לפסנתר אופ'קונצ, שומאן: 3 דוגמא  
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21-31. ת, I, 54. רטו לפסנתר אופ'קונצ, שומאן: 4 דוגמא

  

  

  

         

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48-55.ת, I, 54. רטו לפסנתר אופ'קונצ, שומאן: 5דוגמא 
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ראה (, )1835-6( בפה מינור 14. נטה אופ של הסוI-מוטיב ַמרשי בכיוון ירידה פותח את הפרק ה

 נושא זהו .סונטה באותה IIIאותו סוג של נושא מופיע גם בפרק ; )פה, סול, לה, סי-דו: 1דוגמא 

 –לכן כותב שומאן בראש הפרק השלישי של הסונטה , ווריאציות המבוסס על נושא שכתבה קלרה

Andantino de Clara Wieck. ניתן , )רטו'בקונצ(ל נושא כלי העץ מארבעת הצלילים הראשונים ש

העובר הנושא החוזר יתכן ו". קלרה" נוסח איטלקי של השם – CBAAאו , ChiArAלרשום 

שולטת  המזכירה שם או דמות ה'אידיאה פיקס'הוא מעין רטו 'טרנספורמציות לאורך כל הקונצ

 .בדומה לקרנבל אופ(ות מַאפיין את ִמנהגו של שומאן לכתוב בצופן שמות בנוַטציות צליליו ביצירה

9.(   

: רטי לפסנתר'קווי הדמיון המשמעותיים בין שני הקונצקֶשה להתעלם מ,        וִאם יש ֶקשר לקלרה

67-72. ת, I, 54. רטו לפסנתר אופ'קונצ, שומאן: 6דוגמא 

112-117. ת, I, 54. רטו לפסנתר אופ'קונצ, שומאן: 7דוגמא 
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רטו 'קונצ ל33למרות ביקורתו של שומאן). 1832-5(בלה מינור  7. ושל קלרה אופ) 54. אופ(של שומאן 

מבוסס על פרק אחד ו של קלרה רט'גם הקונצ. וא מושפע מתפיסתההאין ספק ש, שכתבה קלרה

העיצוב מעגלי והיצירה נתפסת כיחידה אחת כאשר אין  ;שמאוחר יותר נוספו לו הפרקים האחרים

החומר התמאטי בכל הפרקים צומח מתא מוטיבי אחד והאלמנטים ; הפסקות בין הפרקים

השמטת ; ול לה מינור כאשר הפיתוח בפרק הראשון בלה במ- הטונאליות הֵזהה ; התמאטיים דומים

, לו'פסנתר וצהכתובה לקלרה רטו של 'מהקונצ) הפרק השני(הרומנסה ובמיוחד ; קדנצה מאולתרת

  .אסוציאציה מיידית לפרק האמצעי של שומאןמעוררת 

אופייני מאוד , )3 דוגמא (4 נושא כלי העץ בתיבה, הנושא הראשי של הפרק הראשון,        אם כך

נושא זה מופיע לאחר התפרצות . של היצירה עצמהונטקסט לשומאן אך ראוי להתייחס אליו בק

לא ( באקורדים מלאים שאינם נוחים לביצוע כי הם סינקופליים ,של הפסנתר קפלה-וירטואוזית ַא

. ביותרונשמעים וירטואוזיים ודרמטיים , אינם תומכים בטונאליות של לה מינור, )על הפעמה

ומאופייֶנת בִמקצב מנוקד  f, sf המקלדת בעוצמה של   מַכסה ִמנעד רחב על גבי,אגרסיביתסטה 'הג

זו אלא דווקא בתגובה בראבורה רומנטית אך ההפתעה והשֹונּות אינן בפתיחת ). 8 דוגמא(

   כאשר,"רטו וירטואוזי'כיצד מתחילים קונצ"שומאן בעצם מדגים . שבאה אחריה" תזמורתית"ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ואז במקום תגובה ; ן הגדול הניצב לבדו על הבמההפסנתר מתחיל את הנרטיב עם דמות הפסנתר

 "מתעלם"ה) 3 דוגמא( בגוון מנוגד לחלוטיןשונה משמיעים כלי העץ נושא , תזמורתית דומה

המנגינה . espressivoבעל אופי דיבורי נּוֶגה בנושא הוירטואוז לפסנתרן " העונ"הזו ו" הכרזה"המ

כך . ב כאשר הקו המלודי הגלובלי עולה עד לה גבוהאז יורדת שו, )5 .ת(מיד עולה , 4 יורדת בתיבה

שהאלמנט המגדיר את המנגינה הוא ָתא של  מוטיב יורד והנושא כולו מכיל  ִסדרה של פרגמנטים 

מתאים הנושא ִנשמע .  וסול2לה, מי, דו: מלודיים יורדים אשר מתחילים תמיד בצליל יותר גבוה

 רוב יםמֶמנו ִמתפתחשהמַלֵּכד את הפרק מש כמוטו ולמרות זאת הוא מַש, יותר לסיום ולא לפתיחה

         .  פרקהנושאים האחרים ב

                                                 
33 Eva Weissweiler, Robert und Clara Schumann: Briefwechsel: kritische Gesamtausgabe. 1837, Basel, 
1984, I (1832-38), p. 53, as quoted in Macdonald (1995), p. 256. 

  1-3. ת, I, 54. רטו לפסנתר אופ'קונצ, שומאן: 8 דוגמא
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הוא מַעֵּמד ומַעֵּמת . שומאן מתייחס אל הוירטואוז כאל דמות שניתן לבחור בה או לוותר עליה       

מציגנית - הפתיחה הפסנתרנית. רטו את הוירטואוזיות והשירתיות זה מול זה'מיד בראשית הקונצ

את הרטוריקה של כלי העץ משום שכל הליריות עומדת מול " מגבירה"וש התיבות הראשונות בשל

הכניסה הוירטואוזית של הסולן נשמעת . שומאן עושה זאת על דרך השלילה. סטה הראשונה הזו'הג

ו אאך משום שלהכרזה זו אין ֶרצף ִהתרחשויות ִעקבי , ברגע הראשון כהצהרה של דמות הגיבור

נותרות , שלוש תיבות אלו; חומר התמאטי שלה כמעט ולא חוזר בהמשך הפרקֵהמשכיות וה

, לעומת זאת. הַמפתח להבנת הדיַאלקטיקה של שומאן בפרק הראשון, הן בדיעבדמיותמות ו

 יוצרים כמעט אותם צלילים בירידה ובעליה: אותנטיתאינה צפויה אך של כלי העץ " אמירה"ה

, טהור, סטאטי, ִהמנון עומד, ה אשר נשמע כזיכרון רחוקבסקצית כלי הנשיפ" שיר קטן", נושא

שהוא גם " ֵחלק" .34משום שהעולם המוסיקלי של שומאן מורכב מפרגמנטים, מעין פַרגמנט. ומנותק

 ִשיר .מוטו שהוא יחידה ִנְפרדת אך גם רוֵמז על מה שִמחוץ לו וִנשאר בזיכרון, המיקרו וגם המאקרו

 "נוטש"הפסנתר . וה תגובה לבראבורה כפי שנראה ֶמשך כל הפרקמהבראבורה ומהו" נולד"ִאישי ש

את " שר"ו, את נושא כלי העץ" מַשעתק"ו" מַאמץ"ובמקומו , את נושא הבראבורה עימו פתח

  ).       9 דוגמא(שלהם כורלי הִהמנון ה

         

         

ל אופן הקריאה על מנת לתת את הדעת ע,        מן הראוי לעצור לרגע את תיאור ההתרחשות

נובע מן ,  משום שתיאור רגשות הינו סובייקטיבי.והפרשנות של הטקסט המוסיקלי במאמר זה

תייחס למשתתפים ביצירה א, הכותב ויכול להיות זר ולהתפרש באופן שונה לחלוטין עבור הקורא

. )personification(של האנשה ) משירה ופרוזה(שתמש בטכניקה המוכרת ֶאו, בעצמם' שותבעלי רָג'כ
                                                 

מדענים , פילוסופים, מעגל של אמנים צעירים, הפרגמנט הרומנטי נוצר בתוך התנועה הרומנטית המוקדמת בגרמניה 34
יוצר הפרגמנט היה . והיה משך זמן קצר צורת ההבעה העיקרית שלהם, 18-מאה הומשוררים בשנים האחרונות של ה

כמו יצירה אמנותית קטנה שלמה בתוך עצמה ריך להיות הפרגמנט צ: "הגדרה כזו 1798-1800פרידריך שלגל שהציע ב 
 ומצטנפת לכדור הוא חיה המתגלגלת) שלא כמו הדורבן היורה את קוציו(, הקיפוד. "ומופרדת משאר העולם כמו קיפוד

 הזו התאימה תהגיאומטריהצורה . הצורה שלו מאוד מוגדרת ובכל זאת מטושטשת בקצוות. כאשר מתקיפים אותה
   .ועם זאת מציע פרספקטיבות רחוקות, נפרד משאר היקום: למחשבה הרומנטית

Charles  Rosen, The Romantic Generation (1995), p. 48. 

12-19. ת, I, 54 .רטו לפסנתר אופ'קונצ, שומאן: 9דוגמא 
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ביצירה מוסיקלית יוצרת " אירועים"על גישה נרטיבית משום שהתרחשות התוך התבססות , זאת

, משך הזמן" מתגלים"הסימנים המוסיקליים שנרטיביות מוסיקלית מבוססת על התהליך . סיפור

ן בתוך היצירה עצמה יש מַסּפר מוסיקלי המַארג, כלומר. זמנית-  בוםלושלא ניתן לחוות את כ משום

, הקינטי: שני כוחותהאירועים הפנימיים ביצירה כפופים ל. פי ֵהגיון מסּוָים-את האירועים על

בתוך היצירה עוברים . 35הנייח-הִמבני-הקבוע-שינוי ותהליך אל מול הסטאטי-המבוסס על תנועה

אלא עובר מצבים , הנושא עצמו לא גורם לשינויים. סיטואציות ואירועים שונים" שחקנים"ה

 יכולה לַתאר ולַמיין את האירועים המתרחשים אצל )narrativity" (סיפוריות". ים שוניםִרגשי

 בה רעיונות טרנסנדנטליים הופכים למוחשיים ואמיתיים בתוך –וגם יכולה להיות הדרך , "ֲאני"ה

כמחווה נרטיביות יכולה להתבטא על פני השטח של השיח המוסיקלי כסגנון יחודי או . הזמן העוֵבר

המוסיקה מתקדמת לקראת מטרה או סיפור ומוכרח להיות לה  .gesture(36 ("סטה'ג" - תנועה של 

  .  37והסיפור של המוסיקה הוא זה שמניע ושולט באנרגיות שלה, כיוון

       Harold Powers38 ו , מַתאר את הסיפוריות כטבע ֵשני של האדםAnthony Newcomb39סבור   ,

 יחידות שגדולות יותר ממשפטים באופן פחות חמור ושיטתי שנרטולוגיה עוסקת בדרכים להבנת

אך אין לה את האימות , הנרטיביות דורשת תֵקפות ועליה להיות מַשכנעת. מאשר הסמיוטיקה

 שהאספקטים הנרטיביים בתוך המוסיקה 41ניוקומב טוען. 40האובייקטיבי שיש במדע מדויק

הוא מציע סוג נוסף של . סיקליים לחלוטיןאך הם עצמם מו, מוסיקלי- מתייחסים ישירות לעולם חוץ

נרטיביות הבאה מן הקורא או המאזין וכוללת סדרת קריטריונים ואסטרטגיות שעל ידם המאזין 

- הנרטיביות מּוֶספת למוסיקה על, במקרה כזה. ממקם ומַפרש אספקטים נרטיביים במוסיקה, מזהה

, ל מאפייני האירועים המוסיקלייםהמחשבה או המראה מתורגמות באמצעות דימוי ש. ידי המאזין

מגבירה את העניין הנרטיבי והרגישות של ) deviation(צפויה או סטייה -והרעיון של התרחשות בלתי

                                                 
35 See Eero Tarasti, A Theory of Musical Semiotics (1994), and “On the Modalities and Narrativity in 
Music,” in Essays on the Philosophy of Music, Acta Philosophica Fennica, ed. V. Rantala, L. Rowell, & 
E. Tarasti (Helsinki: Akateeminem Kirjakauppa, 1988), pp. 110-31.  
36 Tarasti (2002), p. 32. See also Theodor W. Adorno. Philosophy of Modern Music, trans. Anne G. 
Mitchell & Wesley V. Blomster (New York: Seabury Press, 1973); Peter Kivy, Sound and Semblance: 
Reflections on Musical Representation (New Jersey: Princeton University Press, 1984), pp. 159-60; 
Robert S. Hatten, Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert 
(Bloomington: Indiana University Press, 2004).  
37 Tarasti (2002), p. 97.  
38 Harold Powers, “Reading Mozart’s Music: Text and Topic, Syntax and Sense,” Current Musicology 57 
(1995): 5.        
39 Anthony Newcomb, “Schumann and Late Eighteenth-Century Narrative Strategies,” 19th Century 
Music 4, II (1987): 164. 
40 Henry Chorley, The Athenaeum, 15 March 1834; quoted in Samson, Chopin: The Four Ballades, p. 11, 
and in Anthony Newcomb, “The Polonaise-Fantasy and Issues of Musical Narrative,” Chopin Studies 2, 
ed. John Rink and Jim Samson (New York: Cambridge University Press, 1994), p. 85.      
41 Newcomb, “The Polonaise-Fantasy and Issues of Musical Narrative” (1994), pp. 85-86.  
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45-47. ת, I, 54. רטו לפסנתר אופ'קונצ, שומאן: 10דוגמא 

  . 42המאזין

של " ִרגשי"ואנסה להבהיר את הֵהגיון ה, רטו'נשוב כעת לפתיחת הפרק הראשון של הקונצ      

רטו היחיד שלו לפסנתר ותזמורת בהצהרה 'צאת הקונ, שומאן פותח כנאמר. התרחשות האירועים

הסכמה "ה. מציגנית שמיד לאחריה מופיעה תגובה מלאנכולית בסקציית העץ שהפסנתר חוזר עליה

. של שומאן" שירי"של הסולן הראשי עם הנושא המופנם מעידות על הלך הרוח ה" וההזדהות

, נזכר בו, ת הנושא מכלי העץא" ָשמע"הפסנתר . תוך הפנטזיה האפסיונאטו של פלורסטן נעלם אל

 החל כי, זוהי נקודת ציר חשובה). 9דוגמא " (חופשית ומהורהרת"אותו בעצמו בהבעה " אומר"ו

מופיעים כמה צורות ואופנים של נושאי , p - במהפעם הראשונה שמשמיע הפסנתר את נושא כלי העץ

 הנע בצעדים של קבוצת מכפילה יד שמאל של הפסנתרן את הקו הלירי, 19-26בתיבות . קנטבילה

 המנגינה. איתם" שר"הפסנתר מלווה את הכינורות אך גם ). 4דוגמא ( במלודיה זורמת חדשה Iכינור 

התפרצות שירתית חדשה בעקבות מעין , 43בתוך הליווי של יד ימין" עטופה "Iבבסים ובכינור 

ילה אפסיונאטו אך הקנטבילה הזורם מתחלף בקנטב. הקנטבילה הִהמנוני של כלי העץ בפתיחה

  ).      25-32.  ת-בטבלה ' ב2נושא (בסקציית המיתרים והפסנתר 

סוגים של - הליריות מתחלקת לתת.        אנו עדים לסוגים שונים של קנטבילה הנובעים זה מזה

הסולן הראשי מדגיש את הליריות ְּבקנטבילה : מתעצמת בתוכה וכך מעצימה את כוחה, עצמה

ונושא ', רוח'או ' נהר'נושא הכינורות הזורם כמו ; )ה להצהרת כלי העץבדומ(מאופק וִהמנוני 

האחרון מוביל בהכרח למעין אינטונציה הרואית שמזכירה לנו את התפרצות הפסנתר . האפסיונאטו

  ).  10דוגמא  (sf -  ו marcato" ֵריקות" מופיעות בפסנתר אוקטבות 45-47 ו 39-41בתיבות . בפתיחה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כפי ' קול ההרואי'הוא עצמו וכל הופעה של ה: שני גורמים מגבירים את הקנטבילה, אחרותבמילים 

. אוקטבות אלו מזכירות לנו מעט את האוירה של הפתיחה המציגנית של היצירה. 44שניווכח בהמשך

                                                 
42 Ibid., p. 87. 

ובעקבות ;  צלילים5מופיעים כביכול  משום שעל כל רבע, מבחינה פסנתרנית" וסיקליתלא מ"נוצרת טקסטורה כמעט   43
 נשמעים פעמה מוקדם מהכתוב וזה יוצר מבחינה מטרית משום שקווי התיבה" לא ממוקם" נוצרת תחושה שהנושא, כך

 ".מים"או " רוח"תחושה של זרימה כמו 
המוטיב הפותח הנובע : י מוטיבים השולטים בפרק כולו מקדונלד טוענת ששומאן הגביל את החומר התמאטי לשנ44
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. ת(התזמורת נסחפת אחרי הסולן ומנגנת בטרמולו את נושא האפסיונאטו שהוביל להתרחשות הזו 

משום , "גיבור"יוק אז מוכיח לנו שומאן עד כמה זר ומנוכר לו הקול הזה של הבד). 41-45

" נפתרות"הן נמשכות בקושי שלוש תיבות ו, לא מחזיקות מעמד) 10דוגמא (שהאוקטבות הללו 

 מגדיר סגנון 45ַרטנר). 5דוגמא ( espressivoעוד יותר לירי הנע בצעדים , מתחנן  piantoלנושא חדש

מנגינה  .singing style - סגנון ה אוsensibility , Empfindsamkeit לסוג הזה כטופוס השייך 

בעלת טמפו מתון ומנעד יחסית , מאופיינת בכרומטיות, "אנחה"המושתתת על פיגורות של , עגמומית

תגובת הסולן , כלומר. 'קול ההרואי'מתרחש לאחר ההופעה של הצר כדוגמת הקנטבילה הלירי ה

: ושומאן חוזר להצהרה הראשונית של כלי הנשיפה, בראבורה היא אינטימיתלסוג של מציגנות או 

 הסולם –ור 'כורל אופטימי בדו מז, ]שאמור להופיע נושא שני" מקום"ב[וריאציה על הנושא הראשון 

  ).  11דוגמא (המקביל 

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

)       נושא כלי העץ( הכורלי הקנטבילה,        שומאן שב לעוגן הִרגשי שניצב מול הבראבורה הפותחת

, )4דוגמא (אחרי הופעת הכינור הראשון כסולן ִמְשנה בקנטבילה הזורם . ורי'ִנשמע כאן מרוחק ומז

). 6דוגמא  (Animato - וpp, espressivo, מופיע הקלרינט בפרגמנטים המבוססים על הנושא הראשי

 בין הפסנתר לקלרינט ובין הפסנתר זהו דיאלוג, תפקיד התזמורת כמעט חסר חשיבות בתיבות אלו

. המבוסס על המוטו מתוך נושא כלי העץ) 75, 69במיוחד בתיבות (לאבוב בעל נימה היתולית 

יורד בטריולות , איתם" שר"לפעמים , הפסנתר לעתים מלווה את הדיאלוג בין שני כלי הנשיפה

הקאמרית הטקסטורה . ן מטהלכיוו" רוח סיבובית"ונע ב, )76, 74, 70. ת(לרגיסטר נמוך במיוחד 

את הכוח  והוספת הדיאלוגים בין הפסנתר לכלי הנשיפה מעץ מַנטרלת, במקומות רבים משך הפרק

                                                                                                                                               
) 26המתחיל בקדמה לתיבה (והמוטיב השני ;  ועובר טרנספורמציות משך כל הפרק4-19מהמנגינה הלירית בתיבות 

מוטיבי מצומצם משמשת -היא סבורה שההתמקדות בחומר תמאטי. המהווה היפוך של המוטו השולט, בכינורות
  .  בעלת טמפי ומשקלים שוניםכאמצעי לאחדות היצירה

Claudia Macdonald, Journal of Musicology 8, II (1995): 257-58. 
45 Leonard G. Ratner, Classic Music Expression, Form and Style (New York: Schirmer Books, 1980), pp. 
19-22. 

אופ'קונצ,שומאן:11דוגמא לפסנתר 59-66.ת,I,54.רטו
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 ההבעה ת אתחזקמסייעת בהתמודדות עם הצורה הרחבה ומ, צבע-מדגישה הבדלי גוון, התזמורתי

  .הלירית

כאן ). 7דוגמא  (112מתיבה החל מתרחשת שיתוף כוחות מלודיים נוספים  ל       דוגמא נוספת ש

). 116. ת(לו המצטרף בקו כרומטי יורד 'עם הצ" מדבר בגעגועים"הפסנתר את הדיאלוג ו" מַסֵּכם"

 יטטיב מתוך הקטע המסיים של'זהו שיא לירי נוסף דקלומי המעורר אסוציאציה לכורל ולרצ

Kinderscenen -) 15. אופ :(Der Dichter spricht .מזכירה לנו שאנו מצומצמת הטקסטורה ה

כאשר הפסנתר מגיב . קאמריתליצירה מאזינים , בהתאםו, לא בעולם קונצרטים, בחלל מצומצם

) 67-76. ת(הקלרינט . באינטונציות שונות ובמצבי רוח מתחלפים" שר" הוא כביכול ,לכלים בודדים

ו הלירי של הפסנתר לק" עונה) "116-127. ת(לו 'והצ,  את נושא כלי העץ" שרים", )88-95. ת(והאבוב 

אך גם השיא הלירי הזה מתגבר ומגיע לנקודת המפגש עם מוטיב .  בקו נגדי) 112החל מתיבה (הסולן 

 בדומה 131-134. ת(אנו שוב עדים להופעת האוקטבות . אגרסיבי שהשירתיות מנטרלת אותו בהמשך

תפוררת אל תוך נפתרת ומ, הכוחנות אם כך. שלאחריה מתרחשת התלהמות בתזמורת) 10לדוגמא 

משום , "פתוחות"נותרות ) 133-134. ת(של הפסנתר " מונולוג"האוקטבות בסוף ה. הליריות

). 134-155. ת( תיבות 21נעלם הפסנתר מהטקסטורה משך , שבמפתיע ובפעם היחידה בפרק

 מופיעה ִגרסא ֲחדשה של נושא כלי העץ 156והחל מתיבה , ור'מתרחשת מודולציה ללה במול מז

  ). 12א דוגמ(

 הוא שיא הפרק המתַעצם בקדנצה ומציג את הסולן Andante espressivo      חלק זה מעין פיתוח ב 

  -המשקל משתנה ל,  תיבות12הפסנתר במרכז כמעט לבדו משך . המלנכולי בצורה אינטימית ביותר

 מלא של זרימה אינסופית וניצול, קו מלודי שירתי ביד ימין, ים נרחבים ביד שמאל'ארפג, 6/4

שומאן מיישם כאן אלמנטים סגנוניים של שופין בדומה להוקרה שכתב  לשופין בתוך . המקלדת

. הנמצאת בתודעה של היוצר" דמות חדשה"או מעין הופעת , הרהור, זהו זיכרון; 9. אופ" קרנבל"

המופיע ברוב  (Aschאין אזכור למוטיב האוטוביוגרפי , בקטע המוקדש לשופין מתוך קרנבל

גם כאן , כמו בקרנבל. משום ששומאן מתכוון לפרודיה בהשראת סגנון כתיבתו של שופין) עיםהקט

. יש תחושה של יציאה מן העולם הפנימי של המלחין למקום אחר, רטו'בפרק הראשון של הקונצ

פותח שומאן את חלק הפיתוח ; למרות השינויים במשקל ובסולם לקראת חלק המתרחק מהתצוגה

תלבושת " הכורלי ב-  החלומי - הנושא המוכר , א שעבר אינספור טרנפורמציותבדיוק באותו נוש

. שיח יוצרים את הרגע האינטימי הגדול-ברב) ולא מסה תזמורתית(גם כאן כלים בודדים ". חדשה

שהפעם מלווים את הסולן , )הקלרינט והחליל(האינטימיות מתעצמת באמצעות כלי הנשיפה מעץ 

וש בכתיבה נוקטורנית דווקא בחלק זה נותנת למאזין תחושה שהוא השימ). 160-184. ת(הראשי 

  .  במרחב אחר ושונה, "גן עדן"נמצא במעין 

הופעת החומר . 185בפסנתר מופיע בתיבה ) 8דוגמא (      ציטוט ראשון של נושא הבראבורה 

שא הניגודיות או המאבק הקיים בין הנו, "התחבטות"התמאטי של ההקדמה מחזירה אותנו אל ה

  ולא , רטו'נושא שהוצג כהקדמה בראשית הקונצ. הפותח ההרואי לבין הליריות השלטת בפרק כולו
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156-163. ת, I,54.רטו לפסנתר אופ'קונצ,שומאן:12דוגמא
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הפנטזיה קוטע את ו, 4/4חוזר למשקל , לפיתוח" זר"הוא . חוזר כעת בפעם הראשונה, הופיע עד עתה

 הנושא ההרואי בין שיח ונערכת ַהחלפת פרגמנטים של-מתעורר דו. האקספרסיבית נוקטורנית

שמתפרש , )197-204( תיבות רצופות 8אוקטבות בן ' הנפתר לּפסאג) 185-196. ת(הפסנתר לתזמורת 

  . על כל מנעד הפסנתר בתנועה של פראזות סיבוביות

ובסוף חלק הפיתוח , ציטוט הנושא הוירטואוזי מִניַע הופעה נוספת של הנושא הראשי הליריאך        

נושא כלי העץ שנשמע בתחילת ). 205. ת (passionatoטבילה בלה מינור בוריאציה חוזרים לשיר הקנ

. ת (מהווה שִֹיא רגשי גם בדרך לרפריזה, הפרק כזיכרון מאופק ושיֵמש ַמרכיב ראשי בחלק הפיתוח

] בתנועה מואצת) [Più animato" (רצים"פסנתר וחליל המכפיל את הקול העליון שלו . )205-258

על , על מוטיב במקצב מנוקד מתוך הנושא הראשי" כל הדרך"וחוזרים ,  כרומטיותדרך הרמוניות

). 259. ת(מנת להגיע בעצם לאותו נושא ראשי החוזר של כלי הנשיפה מעץ המַבשֵֹר על חלק הרפריזה 

שומאן מגיע לנושא זה באמצעות אותו נושא עצמו וממנו לחלק הבא בטרנספורמציה כאשר , כלומר

הוראות הביצוע והארטיקולציה , שינויי הטמפו. א האמצעי והמטרה כאחדהנושא עצמו הו

ומאפשרים לא לַמֵקם שיאים רגשיים בזה אחר , המתחלפים משך הפרק יוצרים מגוון דרכי הבעה
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טרמולו : מסתיים בהלך רוח אובססיבי, הפיתוח אם כן .46אך בעצם אומרים את אותו הדבר, זה

  . רומטית בפסנתר תוך האטה מובילים אותנו לרפריזהותנועה כ, )257-258. ת(בטימפני 

ניווכח בדוגמאות חשובות נוספות המאששות ,        אם נשלים את ההתבוננות בפרק הראשון עד סופו

" מתעלמת", 259הרפריזה המתחילה בתיבה . את טענתנו שהקנטבילה שולט בכל חלקי הפרק

מסתבר שאין צורך בהצהרה . כלי העץופותחת ישר בנושא , מהנושא ההרואי שצוטט בתצוגה

המציגנית משום שכל ההתרחשויות מאז הופעת נושא כלי העץ בפתיחה עד עתה מַנְטרלות אותה 

חוזר שומאן , לַמֵעט הבדלים של טונאליות ומרקם. ומעמידות במרכז את אופן ההבעה השירתי

, ה מעגלית שתפקידה כפולנוצרת כאן צור, בעצם. 47ברפריזה במדויק על הרעיונות שהוצגו בתצוגה

ולחזור אינספור ; הקול ההרואי והקולות הרבים של השיר: המנוגדים' קולות'לחזק את המתח בין ה

ִהשתקפות שני החלקים המַאזנים של צורת הסונטה מעמידה את . פעמים על הנושא הראשי

באופנים משום שהאובססיה והכמיהה לשיר המתבטאת בחזרת המוטו , הקנטבילה במקום ֶמרכזי

חוזרת על עצמה ) הלירי וכדומה, אפסיונאטו, קנטבילה זורם, נושא כלי העץ ההימנוני(ליריים שונים 

  .  פעמיים

). 13דוגמא (שגם היא כולה קנטבילה  ,)402-457. ת(שוקעת הרפריזה אל תוך קדנצה        לסיום 

, היא מעוגנת, ו משך הפרקמעודן שהתוודענו אלי-מלנכולי-קדנצה זו חושפת בדיוק את הצד הרגשי

" מַחפשת"הקדנצה . ִדְקלּומית מהורהרת- יטאטיבית'ובעלת אינטונציה רצ, נובעת וטובעת בליריות

כאשר התנועה היא , ִמתרחש דיאלוג בין שתי הידיים". שיחה"את המנגינה ופוַתחת במֵעין הזמנה ל

אין הצלבת ידיים או : כניקהאין ניסיון להפגנת ט. באותו מנעד, בצעדים כמעט כל הזמן במקביל

אין ִניצול של ִמנעד הפסנתר ואין ִשימוש ברגיסטרים , אפילו שימוש במגוון ַארטיקולציות או פדל

שומאן . דווקא בקדנצה אין ראוותנות. מסיבה זו ִמתקבל רושם של ִהתכנסות וְסגירות. קיצוניים

, )402-418. ת(הקול המהורהר : שהן בבואה של אותו קול אישי שלו" דמויות"מציג בקדנצה שתי 

קדנצה ה). 434-457. ת(והקול הלירי קנטבילה של הנושא הראשי העובר כחוט השני לאורך כל הפרק 

ידי המלחין על מנת - נכתבה עלו, רטו היא אבן בוחן למוסיקאי ולא לטכנאי'היחידה בכל הקונצ

  נקודת :  של הפרק כולוהקדנצה הזו מסכמת את הטון הרגשי והפואטי. להבטיח את השירתיות

                                                 
46 Pál Richter, “The Schumannian déjà vu—Special Strategies in Schumann’s Construction of Large-
Scale Forms and Cycles,” Studia Musicologica Academiae, Scientiarum Hungaricae  44, III-IV (2003): 
305-20. 

פאל ריכטר טוען שההתפתחות התמידית של הרעיון התמאטי או הטרנספורמציה המתמשכת של מוטיב מקבלת אצל 

" קיים"שהרגע הנוכחי היה ,  שכבר שמענו את מה שאנו שומעים כעתdéjà vuיש לנו תחושת . ן תפקיד מכריעשומא

ידי אלמנטים -ים המאופיינים על/ באמצעות ציטוטים של נושאdéjà vuנוצרת תחושת ה , מבחינה תמאטית. קודם לכן
חידות הסטרוקטורליות והנושאים מאבדים את ולכן הי .תזמור ואופי דומים, בעלי טון, מלודיים או ריתמיים דומים
החזרה אצל שומאן , כלומר. משתלבים ומתערבבים זה בזה וקווי הגבול ביניהם מטשטשים, התפקיד המסורתי שלהם

משום שהחומר המוסיקלי שהופיע בחלק הראשון מוצג , של ההתרחשות במוסיקה' קריאה מחדש'אינה סתם חזרה אלא 
ידי תהליך - החוויה האסתטית נקבעת לא באמצעות הניגודיות של צורת הסונטה אלא על. בפונקציה ובאיכות שונה

במילים אחרות ה . רמיזות לטונאליות ברורה שאין בו מתח טונאלי, מוסיקלי ארוך כמו מבוך הטעון בחזרות פנימיות

déjà vuמַעֵצב פרקי" הופך ל ."   
; )42.  ת-ור'פה מז" (תצוגה"סי מינור ולא רק בכלי הקשת כמו ב מנוגן בכל התזמורת ב296נושא האפסיונאטו בתיבה   47

 .59בדומה לתיבה ) ור המקביל'המז(ור ' ולא בדו מז312ור בתיבה ' לה מז-ורית 'נושא כלי העץ חוזר בטוניקה מז
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402-429 .ת, קדנצה, I, 54. רטו לפסנתר אופ'קונצ, שומאן: 13דוגמא    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מסתיימת בטריל אוניסון על הדומיננטה המוביל לקודה והיא , המוצא והסיום שלה היא הליריות

  . Allegro molto) 458. ת(בלה מינור 

  

  סיכום      

  

א  מאת שומאן נותן לכאורה תחושה שהו54. רטו לפסנתר ותזמורת אופ'הפרק הראשון בקונצ

ללא חישוב או ִתכנון פרופורציות שהיה ֵהכרחי בצורות המאוחרות של המאה , ִמתפתח מרגע לרגע

אחד סיפור הדרמה של הפסנתר והזיכרונות שלו מתומצת בנושא , אך ַלמרות ִטְשטוש הִמבנה. 18-ה
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 כך שהפרק. ושולט בכל חלק מרכזי בפרקעובר טרנספורמציות ה) של סקצית כלי העץ( תיבות 8בן 

כל הופעות . 49את עצמן" מַצטטות" ו48 הקשורות זו לזומיניאטורותלמעין סדרה של ך הופכולו 

קול היחיד  את הנושא הראשון בתצוגה מבליט: הנושא הראשי הן מּוַטציות של אותה מלודיה

בתחילת הפיתוח הוא חוזר . ובסקציה מצומצמת pשל המוטו באינטונציה ' דיּבּוריות'מהדהד בו

בקדנצה , ברפריזה עצמה, Più animato בסוף הפיתוח ,Andante espressivoי בחלק הפואט

. עם זאת מסתבר שגם בתוך החלקים המרכזיים שולטת אינטונציה של קנטבילה. הלירית ובקודה

-חילופי דו: נושאי הִמשנה גם הם ליריים ואינם מנוגדים במצב רוח ובהבעה שלהם לנושא הפותח

מלודיות ה, )האבוב והחליל, הקלרינט: כלי הנשיפה מעץ(סולנים -תַתל) הפסנתר(שיח בין הסולן 

', רוח'נושא ה:  של הקנטבילהותהשונ והֶורסיות )לו'הכינור והצ (הנגדיות של כלי הקשת

  . pianto-ה והאפסיונאטו

 "נולד"הקנטבילה . לנו את כל ההתרחשויות באמצעות הקנטבילה" מַסּפר"       ניתן לֹומר ששומאן 

ולכן מוצגת , הליריות כביכול מַנְטרלת את ִקטעי הבראבורה, ראבורה ומהווה תגובה אליָהמהב

" אירועים"או ברירה שּוִלית שאינה מרכזית משום שהכיוון הפואטי של ה" שאלה"הוירטואוזיות כ

מוביל , )המנוגד לחלוטין להקדמה(הנרטיב הפותח , במילים אחרות. משך הפרק אינו מגביר אותה

סתורי מהו, האינטימי, יִטָרהקול הפסנתַרני של שומאן מבטא את הְּפ. ם ומְתַעֵצם בקנטבילהמְסַתכ

סע אל הליריות כאשר צורת הסונטה היא ר ַמשומאן יוֵצ .גם כאשר הוא סולן ביצירה תזמורתית

   .ַמסווה לשיר הגדול

 Ignazמלחין פסנתרן וה של ה6-  ו5. רטי לפסנתר מס'       הביקורת שכתב שומאן על הקונצ

Moscheles ) 1794-1870 (אנר בֵעיני רּוחו'בעצם מתארת את האידיאל של הז, 1836-ב:  

 
…in any case, there is a lack of smaller concert pieces in which the 
virtuoso can exploit the Allegro-Adagio-Rondo sequence in a 
single movement. One imagines a type of one-movement 
composition in moderate tempo in which an introductory or 
preparatory part would take the place of a first allegro, the 
cantabile section that of the adagio and a brilliant conclusion that 
of the rondo. It may prove an attractive idea. It is also one which 

                                                 
ית אין לשומאן עניין באיזון ובארטיקולציה ברורה שדרשה הסטרוקטורה הקלאס, כאשר הדגש הוא על הבעה של שיר 48

שומאן סבר שהמיניאטורה למקלדת . בעלות מרקם קאמרי" מיניאטורות"רטו סדרת 'ולכן נוֶצרת בהכרח בתוך הקונצ
זו אולי הסיבה שקרוב לעשור הוא הקדיש .  הספונטאני ביותר לדמיון הרומנטי הצעיר שלומוצאהיתה ה, רטו'ולא הקונצ

 . אינטימי-קד בסגנון פואטיאת עצמו בעיקר לכתיבת יצירות לפסנתר סולו והעדיף להתמ
49 Charles Rosen, The Romantic Generation (1995), pp. 110-11.   

רוזן . שומאן את עצמו" מצטט"רטו הזה 'בקונצ, בעוד ביצירות רבות של שומאן לפסנתר הוא מַצטט ממקורות אחרים
הדרך , כלומר.  שומן הוא צורת האינטגרציהומה שרדיקלי אצל, "פומבי"שהופך ל" זיכרון"אומר כי ציטוט הוא בעצם 
כאשר אנו מודעים לכך , כאשר הוא יכול להיות מורגש גם בצורה אינטימית וגם כגורם זר, בה זיכרון הופך לפרגמנט

  . שהמקור הזה הוא סימן להווה בדיוק כפי שהוא סימן לעבר
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we would prefer to realize in a special composition of our own. 
The one movement could also be for piano alone.  50   

  

. רטו' מתוך הקונצI-את הֶשלד הרשמי של הפרק ה, אני סבורה שמילותיו אלו מיטיבות לתאר בעצם

ונקודת , מהווה דרך פואטית להבעת רגשותהשיר ועל בשומאן מדגיש את קול היחיד ומבטא אותו בפ

ֶאת , דיאלוג זה מַבטל ומַרכך במידת מה.  בין הפסנתר לסולנים נוספיםלירי ואינטימישיח -דומוצא ל

מַאפשר שותפות יוֶצרת ואינו מוריד מכוחו של , קיום הסולן הבודד הוירטואוז המרוכז בעצמו

ִעם זאת השיר אינו בא ממקום של שלָוה . ל לַהגיע לפנימיותו הוא הגורם לאינדיבידוא-להפך , היחיד

שר בסופו של אבין הקול ההרואי ללירי כ,  מקורו במתח פנימי בלתי פוסק בין ההבעה לבין הצורה-

רטו היחיד של שומאן לפסנתר ותזמורת 'האינטימיות היא בבסיס הקונצ". פיתרון"עצמו הדבר הוא 

הפרק הראשון אינו נוטש את הכותרת . יא גם הגרעין של הסיום והשירתיות בו כנקודת מוצא ה–

זהו , יש אפקט של הליד הגרמנילפרק הקאמרי הזה .  פנטזיה–המקורית שהעניק לו שומאן 

  .רטו שהוא ִליד לפסנתר ותזמורת'קונצ
  

 אוניברסיטת בר אילן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
50 NZfM IV, No. 29 (1836): 123, as quoted in Pleasants (1965), pp. 108-109, and in Macdonald, (1995), p. 
253. 
 

  


