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 –בחזרות המשתנות של קפ"ע באך  "אמירות נרדפות"

 כתומכת במבנה היצירהמשתנות תופעת החזרות ה

 יובל רבין 

 

 מבוא

כרת ואינה מוכרת הן בחוגים מּוF"1 (Veränderte Reprisen )התופעה של "חזרות משתנות

ה משמעותה מוזיקולוגיים הן בחוגי מוזיקאים מקצועיים. יודעים על קיומה, ולא ממש יודעים מ

קישוטים גיון שעומד מאחוריה. במקרים רבים אנשי מקצוע מעריכים שמדובר ביומה הה

התחלתי לחקור את מספר לפני שנים . אלתורים שעושים בחזרות, ולא כך היאבוסיפים/שמ

 פרופ' נפתלי וגנר(פרופ' דליה כהן ז"ל ו)בהנחיית  לדיסרטציהמחקר התפתח ה .מקהתופעה לעו

 .(MDG 906 1875-6) תוצאות המחקרפי מסחרית של דיסק עם ביצוע יצירות ל כמו גם להקלטה

מהי התופעה האמורה  בהיריריעה הקצרה שעומדת לרשותי אבמאמר זה מבוסס על הדיסרטציה. 

בממצאים  ואגע כדי שיהיה ברור על מה לא מדובר(גם לשינויים ) אחדותדוגמאות  והיקפה, אזכיר

 משמעות של ממצאים אלו.  הנמצאים בחזרות למבני הפרקים וב ר בין השינוייםהנוגעים לקש

 

  הגדרת המושג "חזרות משתנות"

המרה של מתאר  ,(1788–1714) 2שטבע קרל פיליפ עמנואל באך מוכ ,המושג "חזרות משתנות"

חלקית( -בסימני החזרה הסטנדרטיים של צורה דו ללכרך בדמתבטאת שהחזרה המדויקת )

 נוגעות שתנות"מזרות ההח". עמדתי במחקרי, שעל טיבם יםותובים בתושכ בחזרה עם שינויים

באופן תמיד לחזרה על חלקי יצירה שלמים )כאשר המבנה ההרמוני נשאר זהה או כמעט זהה(, 

למעט יוצא  (32תיבות )ולא  64תיבות )כל אחד( כתוב על פני  16 שלשפרק המורכב משני חלקים 

החלים על  ניכריםחלקיות. בדרך כלל חזרה עם שינויים -כל הדוגמאות הן דו 3.אחד מן הכלל

 חטיבה מוזיקלית שלמה )או על יחידה מוזיקלית גדולה( נחשבת לווריאציה. 

לבין  אךב ע"של קפ שתנות"מזרות ההח"על ההבדלים שבין מושג גם במחקר עמדתי  

ות שלושה הבדלים למנ ואפשר, מושג הווריאציה הרווח )ובכלל זה הווריאציות שחיבר הוא עצמו(

 : , ואלו הםבין התופעות עיקריים

 . שתנות"מזרות ח"א. שינוי האפקט במקרה של וריאציות לעומת שימורו במקרה של 

קבועה( במקרה של וריאציות לעומת דרכי שינוי ) מוש בפיגורציית שינוייה ברורה לשייב. נט

 . שתנות"מהזרות ח"בביותר מגוונות 

                                                 
1 
כיוון מנויים. אך יהווה אומר  חזרות שנעשו בהן ש –למעשה התרגום המדויק של המונח הוא "חזרות משונות"  

  ין התפעל.ימילה נרדפת "למוזר", בחרתי בצורה שבבנ היאשבעברית הצורה "משונה" 
2 
  באך.  ע"ופיע בראשי התיבות קפמלהלן  
3 
, שבנויה משני חלקים שהמסודרים 1760-" שיצא לאור ב'שתנותמזרות ח'שית מהקובץ "עם ימדובר בסונטה הש 
.(α-β-α-β-α)רוגין במעין רונדו ילס
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שימוש בעקרון  דייל א יצירת מבנה ספירלי עיה שתנות"מזרות ההח"ל ג. מטרת השינוי במקרה ש

שמדובר בשינוי ליצירת באופן , גיסא יצירת תחושה ברורה של חזרה מאידךוגיסא ההגברה מחד 

 לאפשר שינויים.  –במקרה של וריאציות השינוי הוא המטרה, ומטרת החזרה  ואילוין בחזרה, יענ

 

שהיא מופיעה בהוצאה החדשה של  מוכWq. 114/4b, 4ר היא המנואט הקצ להלן 1 הדוגמ

  5)בדומה להוצאה המקורית(. אךב ע"יצירות קפ

 כפי שהוא נדפס )בהוצאה מודרנית, בדומה לזו המקורית(, יצירה קצרה עם ח"מ Wq. 114/4bהמנואט , 1דוגמה 

 

                                                 
 

עוד ראה  .1768-התפרסמה בקובץ "יצירות קצרות וקלות עם חזרות משתנות, למתחילים", שהתפרסם ב היצירה 4
 .7 פרפרטים בהערה מס

TP 
5

 P. Wollny, ed., Carl Philipp Emanuel Bach: The Complete Works, vol I/8.1, (Los Altos, 

Courtesy of the Packard Humanities  ., 82, 2006)The Packard Humanities InstituteCalifornia: 

 .Institute 
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. 6"מקור"היצירה ערוכה באופן שתווי "החזרות המשתנות" מופיעים תחת תווי ה 2בדוגמה 

בדוגמה זו כל חלק של שמונה תיבות בלבד. הפרק הקצר אינו ממחיש את שלל דרכי השינויים 

שבנמצא, אך הוא טיפוסי בדרך כתיבתו: "חזרות משתנות" במקום סימני חזרה; ההרמוניה 

שנשמרת ב"חזרות המשתנות"; מרבית השינויים נעשים ב"יד ימין"; השינויים כתובים בתווים 

לא מדובר בקישוטים פשוטים דוגמת טריל, מורדנט וכדומה(; השינויים אינם של ממש )ו

מאופיינים בפיגורציה אחידה, אך כן מאופיינים בעקביות ביחס למוטיבים שמופיעים במקור. כך, 

, והתיבה השלישית בחלק השני עוברת את אותו 2עוברת את אותו השינוי שעוברת ת'  4למשל, ת' 

 הראשונה באותו החלק.השינוי שעוברת התיבה 

 

 כשתווי מקור היצירה מופיעים מעל לתוי הח"מ בהתאמה Wq. 114/4bהמנואט , 2דוגמה 

 

 

  שתנות"מזרות הח"ל אךב ע"התייחסויות של קפ

(, אך 1770-ל 1760)בין  7השתמש בכותרת "עם חזרות משתנות" בארבעה פרסומים באך ע"קפ

פרק בפה /8יצירה, ומדובר ב1753-פעה הזאת בהתו את לראשונהפרסם קפ"ע באך כבר למעשה 

                                                 
6
 , 1נעשה שימוש בתווים המופיעים בדוגמה  2להכנת דוגמה   

Courtesy of the Packard Humanities Institute.
 

   7 
 Sechs Sonaten fürs Clavier mit verändertenמקור: ה ,1760 ,"חזרות משתנות"שש סונטות למקלדת עם א. 

Reprisen  ג'ורג' ל' וינטר אצל –שתיהן בברלין , ובגרמנית ובצרפתית –התפרסם בשתי הוצאות מקבילות (George 

L. Winter). 1786-הדפסות חוזרות עשו ב ( ברייטקופףBreitkopf( ורלשטב )Rellstab)ין י. חומר קריאה נוסף בענ
 ההדפסות החוזרות נמצא אצל

H. Serwer, C. P. E. Bach, J. C. F. Rellstab, and the Sonatas with Varied Reprises, in C. P. E. Bach 

Studies, ed. Stephen L. Clark (Oxford: Oxford University Press, 1991), 233-243. .  

 Sonataפרקיות ורונדו גדול, שמופיע תחת הכותרת -סונטות תלת חמשסונטות..." מדובר למעשה ב 6ל אף הכותרת "ע

VI.  
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לספרו המתודי לנגינת מקלדת  10מתוך היצירות הנלוות( Allegretto arioso ed amoroso) 9מז'ור

"Versuch
11

 über die Wahre Art, das Clavier zu spielen" .המסיימת את החלק  הסקהּפ

את ה"אני מאמין" שלו בנוגע  אךב ע"ובה שוטח קפ ,לפרק זה נוגעת Versuch-הראשון של ה

 :שתנות"מזרות הח"ל

איך בימינו נהוג לשנות את הפעם  הסיון בפה מז'ור היא דוגמיהיצירה לנ

, "החזרות המשתנות"] אתל שההמצאה הזכיה באלגרו עם שתי חזרות. כיהשנ

רבין[ מהוללת, כך מרבים להשתמש בה באופן לא ראוי ]/לא נכון/לא טוב[. להלן 

הפכת נהיצירה  ,אם משניםכיוון שמל, ון. אסור לשנות הכיבעניהמחשבות שלי 

ד בעלי אפקט חזק, או מקומות וחיליצירה חדשה. מקומות רבים ביצירה, בי

למנות גם את  אפשרמהותיים, לא ניתנים ]/מתאימים[ היטב לשינוי. בין אלה 

ות כתובים בסגנון הגלאנט, שכתובים באופן כזה שבגלל דרכי הבעה וביטוי חדשה

רדת לסוף דעתם בפעם הראשונה רק לעתים רחוקות. כל אפשר למסוימות 

או  מהמקור השינויים חייבים לתאום את אפקט היצירה. השינוי צריך להיות טוב

. מחשבות ]רעיונות מוזיקליים[ פשוטות יכולות הולפחות טוב באותה המידה כמו

לא בלהיעשות  להשתנות מפעם לפעם למחשבות עשירות מאוד ולהפך. זה יכול

זיקליים[ ]רעיונות מוהיסוס, ]אך[ חייבים במקרים כאלה להתייחס למחשבות 

כאשר צריך להיות רעיון כולל של כלל  ,]במהלך היצירה[ ר כךקודם ואח ותשמופיע

היצירה, כדי שיישארו אותם היחסים של מבריק ופשוט, מלא אש ]לוהט[ וחסר 

מקלדת יכול הבאס בשינוי להיות אחר ברק, עצוב ושמח, שירתי וכלי. ביצירות ל

, אם להתעלם מהשינויים ותשאר זהה. בכלליימקור, אך ההרמוניה צריכה להבמ

וים והקבבירור  באופן שיבלטושינויים ההרבים האופנתיים, צריך להתאים את 

 12הכלליים של היצירה, אשר מאפשרים זיהוי של האפקט.

                                                                                                                                            
 Kurze und leichte Clavierstücke mitהמקור: , 1766 ,"חזרות משתנות"ב. יצירות קצרות וקלות למקלדת עם 

veränderten Reprisen.  ג'ורג' ל' וינטר גם הם בברלין אצלהתפרסמו ( 1768-ו 1766)שני הקבצים (George L. 

Winter) . יצירות עם  11 , בכל קובץאם כן .("חזרות משתנות"יצירות, מתוכן פנטזיה אחת )ללא  12כל קובץ מכיל
 .  Da Capoהמוגדרים ראשון ושני ואמורים להיות מבוצעים  ,שני מנואטים צמודיםו "חזרות משתנות"

 .1768 ,"חזרות משתנות"למקלדת עם ג. יצירות קצרות וקלות 
 .יצא לאור בהמבורגש, Musik Vielerley ,1770-, שפורסמה בשני חלקים ב"חזרות משתנות"עם יצירה ד. 

והפרק השלישי הוא רונדו  ,("חזרות משתנות"שני הפרקים הראשונים בינריים )עם  .הסונטה כוללת שלושה פרקים
 (. "חזרות משתנות")ללא 

 פרקית.-פרקית או לפרק ביצירה רב-לכן השימוש כאן במונח "יצירה" נוגע ליצירה חדוכול להיחשב יצירה, כל פרק י 8
 .Wq. 63/5/3 H. 74/3הפרק השלישי של הסונטה החמישית,  9

 .סיוןייצירות לנ – Probestückeבגרמנית  10
    . כל הציטוטים Versuchהספר נה יכו מאמרהנכונה לנגן מקלדת. במהלך ה על הדרך מסהרגום השם: הת 11

 .1753-לקוחים מתוך החלק הראשון, שיצא לאור ב מאמרשמופיעים ב
12  

Versuch133–132 ', עמ: 
Das Probe-Stücke aus dem F dur ist ein Abris, wie man heute zu Tage die Allegros mit 2 Repriesen das 

andere mahl zu verändern pflegt. So löblich diese Erfindung (veränderte Reprisen, Y.R.) ist, so sehr 

wird sie gemißbraucht. Meine Gedancken hiervon sind diese: Man muß nicht alles verändern, weil es 

sonst ein neu Stück seyn würde. Viele, besonders die affecktuösen oder sprechenden stellen eines 

Stückes lassen sich nicht wohl verändern. Hieher gehört auch dieienige Schreib-Art in galanten 

Stücken, welche so beschaffen ist, daß man sie wegen gewisser neuen Ausdrücke und Wendungen 

selten das erste mahl vollkommen einsieht. Alle Veränderungen müssen dem Affeckt des Stückes 

gemäß seyn. Sie müssen allezeit, wo nicht besser, doch wenigstens eben so gut, als das Original seyn. 

Simple Gedancken werden zuweilen sehr wohl bunt verändert und umgekehrt. Dieses muß mit keiner 
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כדי  שתנות"מזרות הח"די חומר צריך להישאר ב ל, אךואפשר לשנות כמעט הכשיוצא זו  המפסק 

, והשינויים צריכים לתאום את אפקט "יצירה חדשה"( ראה)שזו לא תיזהות היצירה לא תיפגע ש

כיוון שהיא אינטואיטיבית, מהיצירה המקורי. הדרישה לשימור האפקט העלתה קושי במחקר, 

של  ספרמ האיז –מאיזה שלב לתרגם אותה למערכת כללים ברורה. כך גם בדבר השאלה  שהקו

 (.אךב ע"" )כלשון קפהפכת להיות יצירה חדשהנ"יצירה  –שינויים 

 

 שתנות"מזרות ח"מצאי היצירות למקלדת עם 

זרות ח"עם  אךב ע"למקלדת נמצא מגוון של יצירות שכתב קפ אךב ע"לאחר בחינת כלל יצירות קפ

 – אךב ע"תקופת היצירה של קפנכתבו במהלך כל  שתנות"מזרות ח"היצירות עם : שתנות"מ

פרקי  36-(. מדובר בת' )של מקור היצירה 96-ל 8נעים בין . משכי היצירות 1786ועד  1734משנת 

"( ומחזור שתנותמזרות כותרת "עם חבפרקיות )כולן התפרסמו -יצירות חד 22סונטה, 

ד את השוני בין ריאציות מחדושמכיל נושא ותשע וריאציות. מחזור הו ,Wq. 118/10וריאציות וה

כיוון שבשני המקרים מדובר בחזרה על מ, אךב ע"ת קפסתפיבין ל שתנות"מזרות ח"וריאציות ל

 בין שתי התופעות.  יםעמדתי במחקר על הבדל ,כאמור אני,יחידות שלמות עם שינויים, ו

 

 מתודה 

בשלב עם המקור שלהם.  שתנות"מזרות ההח"בבסיס המחקר עמדה השוואה מדויקת של 

היחסים  דרך ,וסימני דינמיקההשינויים מרמת התו הבודד )כולל הפסקות( שון נותחו הרא

יחסי עקומות טיביים שמסומנים באותיות ויחסי הדמיון המועד לההרמוניים המדויקים, ו

( 13ה שמקורה אצל הפוקוסקי ודארסיסבתפי) שני נותחו מבני היצירותהונים. בשלב התנועה הש

. מחקר זה הוא אנליטי בבסיסו ובמהותו, אך סי הדמיון המוטיבייםוהושוו עם הממצאים של יח

הרלוונטית  הסקלפי הּפכיוון שמ ,קוגניציההממצאים שעלו בו הושוו עם ממצאים מתחום חקר ה

לזהות שמדובר  (בהאזנה)אפשר היא שיהיה  שתנות"מזרות ההח", ניכר שהדרישה מVersuch-מה

  (.אךב ע"", בלשון קפיצירה חדשה"בחזרה )ולא ב

 

 מבני החומר המלודי

מבני החומר המלודי: שלושה מודלים מרבית השינויים נמצאים במלודיה, ולכן חשוב להתעכב על 

 :אך, ואלו הםב ע"מרכזיים של בניית החומר המלודי נראים ביצירות למקלדת של קפ

על תהליך של התפתחות  ללכרך בדמבוססות המכילות מוטיבים ברורים, ומלודיות  .1

  .(3 ה)ראה דוגמ נגזרותיועל טיבית, שעובר מוטיב אב, ומו

                                                                                                                                            
geringer Ueberlegung geschehen, man muß hierbey beständig auf die vorhergehenden und folgenden 

Gedancken sehen; man muß eine Absicht auf das ganze Stück haben, damit die gleiche Vermischung 

des brillanten und simplen, des feurigen und matten, des traurigen und frölichen, des sangbaren und des 

dem Instrument eigenen beybehalten werden. Bey Clavier-Sachen kan zu gleich der Baß in der 

Veränderung anders seyn, als er war, indessen muß die Harmonie dieselbe bleiben. Ueberhaupt muß 

man, ohngeacht der vielen Veränderungen, welche gar sehr Mode sind, es allzeit so einrichten, daß die 

Grundliniamenten des Stückes, welche den Affect desselben zu erkennen geben, dennoch hervor 

leuchten.
 

13 
J. Hepokoski & W. Darcy, Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late 

Eighteenth-Century Sonata (Oxford, New York: Oxford University Press, 2006). 



Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online 

Yuval Rabin - "Synonyms statements" in the Varied Repeats of C.P.E. Bach - Varied Repeats as a Structural 

Feature in C.P.E. Bach's works 

 

 ללכרך והם בד ,ושאים הם פרזות שלמותבמקרים רבים הנו, "תונושאי ותמלודי" .2

 .(4 ה)ראה דוגמ ים בשלמותם במהלך היצירה עם או בלי מודיפיקציהופיעמ

אך  14נראה בעיקר במסגרת המיניאטורות,זה מודל מלודיות חסרות מוטיבים ברורים,  .3

   15.(5 ה)ראה דוגמ בפרקי סונטות קצריםגם  מצא מעטנ

 

 דוגמה מייצגת לתהליך של התפתחות מוטיבית(Wq. 50/1/i/1-11) קור" החלק הראשון של הפרק מ" 3דוגמה 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  

Kurze und leichte Clavierstücke mit veränderten Reprisen.
 

 ים לקוחים מתוך:ו(. התו"החזרות המשתנות"ים של "מקור היצירה" )ללא ובדוגמה מופיעים התו 15
 P. Wollny, ed., Carl Philipp Emanuel Bach, The Complete Works, vol I/8.1 (Los Altos, California: The 

.Courtesy of the Packard Humanities Institute , 2006), 82.Packard Humanities Institute
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  Wq.50/2/i))בפרק .(M.2-ו M.1)שמבוסס על שני מוטיבים: , שלוש הופעות ה"מקור" של הנושא הראשון 4דוגמה 
  1-8ראשונה ת'  הופעה

 

 

 

                                                                                                                                     A 

 

 
 ני()מחזור תמאטי ש 38-45תחילת החלק השני, ת' 

 

 
 )מחזור תמאטי שלישי( 64-72אמצע החלק השני, ת' 

 

 

וגישות קרובות  16(,Wyler) וילר אר לראשונהיהמודל של התפתחות מוטיבית תאת שלציין  ראוי

גם המודל של ה"מלודיות הנושאיות"  18(.Wagner) וגנרו Horn))17 הורןארו בהמשך יאליו ת

אלא שמאפיינים מסוימים הופכים אותו ל"נושא כהתפתחות מוטיבית,  ללכרך בדלמעשה בנוי 

, שראוי )של היעדר מבנה מוטיבי( הוא בגדר אחד החידושים של המחקר המודל השלישי 19קלסי".

 ע"קיימים אצל קפ מודליםשלושת ה החוקריםקצת . למרות טענות של מלו אולי מאמר לעצמו

יש יצירות שבהן פרקים שונים ולכן מסגרת יצירה, לללא קשר לתקופת חיים או זה לצד זה  אךב

הרי   ,המוטיבית שלט ביצירותיו למקלדת התפתחותשסגנון הניכר  אםבנויים באופנים שונים. גם 

 . ביצירותיו המאוחרות נראים יותר פרקים שמכילים נושאים ברורים

                                                 
16 

R. Wyler, Form und Stiluntersuchungen zum ersten Satz der Klaviersonaten CPEBs (Zurich: 

Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich, 

1955), 67–72. 
17 

W  . Horn, C. Ph. E. Bach Frühe Klaviersonaten: Eine Studie zur Form der ersten Sätze nebst einer 

kritischen Untersuchung der Quellen (Hamburg: Karl dieter Wagner cop., 1988), 61.  
18 

G. Wagner, "Die Entwicklung der Klaviersonate bei C.Ph.E. Bach," in  Carl Philipp Emanuel Bach 

und die europäische Musikkultur des Mittleren 18. Jahrhuderts, ed. Hans Joachim Marx (Göttingen: 

Vandenhoeck und Ruprecht, 1990), 231-243 

, 141.Wyler, 67  19
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 יצירה חסרת מבנה מוטיבי ברור(Wq. 114/4a)  20תוי מקור המינואט 5דוגמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, שתנות"מות הזרהח"בהכרח השפעה על דרכי  המלודית יש מודלים השונים של דרכי הבנייהל

הקליטות ביותר הן ו .כיוון שיש להם משמעות מבחינת מידת הקליטות של החומר המוזיקלימ

הממצאים מראים . המלודיות ה"נושאיות", ובסוף הרשימה נמצאות היצירות חסרות המוטיבים

שאכן שינויים פשוטים יותר, שתומכים בזיהוי בנקל של החומר המקורי )דוגמת הזזת רגיסטר, 

נפוצים יותר במלודיות פחות קליטות )דוגמת מלודיה  ,ויים רתמיים קלים ותוספת קישוטים(שינ

חסרת מוטיבים(, ואילו במלודיות שמכילות נושאים ברורים )שהם קליטים יותר( נראים יותר 

כאשר דהיינו ) קיום המודלים השונים רלוונטי גם לרעיון של עקביות בשינוייםשינויים מורכבים. 

וזר על עצמו ח שתנות"מהזרות ח"בהשינוי מוטיב גם  (.טיב חוזר על עצמו במקורתו מואו

   בהתאמה.

 

 עקרונות ודרכי השינויים 

דרכי השינויים עם דוגמאות נלוות טעון יריעה רחבה כלל רכב ביותר. פירוט רחב ומו נושאמדובר ב

 דברים אמורים,ההו במה כדי שבכל זאת יהיה מושג כלש כיוון שהדרכים רבות ומגוונות.מביותר, 

(. Wq 114/4b) שבתחילת המאמר החזור לדוגמא דברים אינם אמורים,הבמה  –וחשוב לא פחות 

ים ובקישוטים בסימנים, ולרוב גם לא בקישוטים שכתובים ב"תו ככלל לא מדוברכפי שנראה שם, 

המקורי  בשמירה על האופיגיסא קטנים", אלא במעין "גרסאות חלופיות", שמאופיינות מחד 

מסגרות הפרזות )פתיחה, סיום ועקומת התנועה(  בשימוש ברור בעקרון ההגברה.גיסא ומאידך 

 נשמרות במידה לא מבוטלת.  רך כללבד

שמייצגות עקרונות של ה לדבר על חמש האופרציות הטבעיות הרבתז"ל פרופ' דליה כהן 

והרחבה -הזזה, ניגוד, צמצום אקוויוולנט,שוני ויחסי דמיון, שהם הבסיס לכל ארגון מוזיקלי: 

השינויים שנמצאו נבחנו בהתייחס לאופרציות ברכיבים המוזיקליים השונים.  21ה.והרכב-ופירוק

ת סשנתפ הרעיון של אקוויוולנט, דהיינו יצירת גרס ותהוא בכללי שתנות"מזרות הח"כל רעיון ה

למעשה המשמעות ו ,שוות ערך )בדומה למילים נרדפות, שמבטאות משמעות קרובה אך לא זהה(

אין להפריד הפרדה ך היא חזרה על האמירה, אך באופן קצת אחר. א שתנות"מזרות ח"של 

                                                 
20

 P. Wollny, ed., Carl Philipp Emanuel Bach, The Complete Works, vol I/8.1(Los Altos, California: 

The Packard Humanities Institute, 2006), 82. Courtesy of the Packard Humanities Institute. 
21 

D. Cohen & S. Dubnov, "Gestalt phenomena in musical texture," in  Music, Gestalt, and Computing: 

Studies in Cognitive and Systematic Musicology, ed. M Leman (Berlin: Springer Verlag, 1997), 399. 

http://link.springer.com/book/10.1007/BFb0034102
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במוזיקה שבה ה"איך" הוא גם ה"מה".  ייחודמוחלטת בין אופן האמירה לבין המשמעות, ב

המחקר הראה . והרחבה(-מרבית השינויים נעשים באופרציות פשוטות )הזזה, ניגוד וצמצום

אקוסטיים -ושהשינויים אינם חורגים ממסגרת האילוצים הפסיכו ,עניינת באופרציותחוקיות מ

 והקוגניטיביים שמאפשרים תחושה של "אקוויוולנט". 

, כפי שהם והדרכים השונות שלה להלן יוצגו ההיבטים השונים של יצירת השינויים

ה של שילוב של כלל תוצא ן. אמנם המוזיקה והחוויה שהיא מעבירה האךב ע"נראים ביצירות קפ

)ריתמוס, דינמיקה, הרמוניה, מלודיה וכו'(, אך לקבלת  ןהרכיבים המוזיקליים המרכיבים אות

שברוב המקרים  אף על פיבחנה הדרכים תוך התייחסות לרכיבים בנפרד זה מזה, יתמונה ברורה ת

יים ברכיב שינו ,למשל ,כךשינוי רכיב כלשהו מתבטא או כרוך גם בשינוי ברכיב/ים אחר/ים. 

שהוא אחד מרכיבי המלודיה, כרוכים בשינויים במהלך המלודיה )הסופרן( או הבאס  ,הריתמי

. ההתייחסות לתופעה מסוימת בשינויים תחת כותרת ומה)דהיינו המהלך המלודי של הבאס( וכד

אך של רכיב מסוים יוצאת מנקודת ההנחה שזהו הרכיב המהותי ביותר לאותה דרך של שינוי, 

 רכיבים הרלוונטיים האחרים. ו גם היוזכר

 רובם ,זאתעם נראים בסופרן )גם אם לא כולם(.  שתנות"מזרות הח"מרבית השינויים ב

פועל יוצא של התייחסות לגורם כללי יותר כמו הרמוניה או דינמיקה. לכן השינויים במלודיה  םה

לאחר  ;(1.1)ומיקומם ינויים הש מספר ;(1)היינו בסופרן( נידונים בסוף. תחילה מוצג היבט כללי )

המבנה ההרמוני  ;(2מבחר רכיבים מוזיקליים כלליים )שמתבטאים בכל הקולות( )מוצג מכן 

ולאחר  ;(2.5קצב ) ;(2.4רגיסטר ) ;(2.3מרקם בהתייחסות למספר הקולות ) ;(2.2דינמיקה ) ;(2.1)

שינויים  ;(4.1סימנים )וים ובוקישוטים בת ;(4( ובמלודיה )3.1השינויים בבאס )מוצגים מכן 

כללי  דיון(. לסיום יש 4.3שינויים בחלקי הפרזה ) ;(4.2פרזה )כולל עקומות ההשתנות( )הבמסגרת 

 .(5.1שינויים באופי היצירה )ב

מוזיקלי  רכיבשכמעט כל  לומראפשר  ות, בכלליומיקומם השינויים מספרמבחינת . 1 

רכיבים מכלל הפרק נשארים ללא די ל עוד , כשתנות"מזרות ההח"במסגרת  יכול לעבור שינוי

להשתנות  כולפיזור השינוי על פני הפרק י ,לעומת זאתשהזהות הכוללת נשמרת. באופן שינוי, 

 .מיצירה ליצירה

. המבנה ההרמוני )כולל ההיפוך( נשמר ברוב המכריע של המקרים הן בראייה כוללת 2.1

ה"עוגן" הראשון במעלה לשמירה על זהות  יאשל היצירות הן ברמת התיבה הבודדת. שמירה זו ה

נראית שמירה  ללכרך וריאציות בדוריאציות מהתקופה, אם כי בוהחומר המוזיקלי בדומה לו

פחות קנאית על היפוכי האקורדים. מכאן ששמירה על המבנה ההרמוני לבדו אינה מספקת 

יש מעט שינויים  וריאציות. עם זאת, יש מעט מקרים שבהםומ שתנות"מזרות ההח"להבדיל את 

המשכים של ההרמוניות השונות בתוך התיבה, השתנו מעט שבאופן מוגבלים למדי ברמה המידית, 

היצירה. של נוספה דומיננטה שניונית, או שנעשה שינוי קל בתיבות הקדנציאליות של החלק או 

מיננטה של הארכת הדומיננטה או הסובדו ללכרך השינויים שנראים בתיבות הקדנציאליות הם בד

 )תוך שמירה על האידיום הקדנציאלי המקורי(. 

ככלל, הרכיב הדינמי אינו נמנה עם מרכיבי הזהות הראשוניים של היצירה )כמו . 2.2 

 ,(Sfzחלש )כמו גם ריבוי לאך מקרים שבהם יש ריבוי מעברים חדים בין חזק  22,הגובה והמשך(

                                                 
22 

Z. Eitan & R. Y. Granot,  "Primary versus secondary musical parameters and the classification of 

melodic motives," Musicæ Scientiæ, Discussion Forum 4B (2009): 139-179.    
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כיוון שמעברים אלו בולטים מאוד. סימני מהפוך למאפיין את היצירה, י כןהרכיב הדינמי ייתכן ש

)הם כן נפוצים בפנטזיות(.  שתנות"מזרות ח"עם  אךב ע"ביצירות קפמאוד דינמיקה אינם נפוצים 

כיוון שהם מ, זרות המשתנות"ח"נשמרים ב ללכרך כאשר מופיעים סימני דינמיקה במקור, הם בד

ם בין הופעת סימני הדינמיקה במקור קיימים הבדלי ,כןאם שימור האופי של היצירה.  אתמקלים 

 ויתור על סימנים כאלה. מויש העדפה לתוספת של סימני דינמיקה ו, שתנות"מזרות הח"וב

 f) שתנות"מזרות הח"יש מעט מקרים שבהם נראה היפוך של הסימנים הדינמיים ב

ה אחת שבה אין כל התאמה בין סימני הדינמיק ה(. כמו כן יש דוגמf במקום p-ו pבמקום 

כשמופיעים  ללכרך , אך מדובר ביוצא מן הכלל. נראה שבדשתנות"מזרות הח"שבמקור לאלו שב

משנה אותו  ינוכמעט א באך ע"לאפקט של היצירה, ולכן קפ חשובסימני דינמיקה, הרכיב הדינמי 

, או שהוא משנה אותו באופן שקל לזהות אותו גם לאחר השינוי )אופרציה שתנות"מזרות הח"ב

. תוספת סימני דינמיקה נעשית כמעט תמיד כתוספת לשינוי ברכיב נוסף, גם אם קטן. של היפוך(

, היחס לשינויים בודד( Sfz-ב ,למשל ,הרכיב הדינמי אינו חלק אינטגרלי של זהות האפקט )כמואם 

 אחרים(.הלשינויים  ללכרך בדינמיקה הוא כאל קישוט קטן ופשוט )שנוסף בד

 ע"שיש נטייה ברורה של קפ ותות של המרקם ניכר בכללימבחינת היבט מספר הקול. 2.3 

, דהיינו שאם מופיעים צלילי מילוי שתנות"מזרות הח"ר על מספר הקולות המקורי בולשמ אךב

בהם שמהלכים ממושכים  ;)ולהפך( שתנות"מזרות הח"גם ב ללכרך הרמוני במקור, הם יופיעו בד

 ללכרך אקורדים נשארים בד שתנות";מות הזרח"מופיעים יותר משני קולות יישארו כאלה גם ב

ככאלה וכן אמור  ללכרך מהלכים מלודיים נשארים בד ;ככאלה ובמקרים רבים ללא כל שינוי

. שתנות"מזרות הח"ארפג'ים. עם נטייה זו יש אי אלו דוגמאות שבהן יש שינויים במרקם בל באשר

שינוי זה בולט מאוד בהאזנה, אם  השינוי הנפוץ ביותר במרקם הוא של פיצול מרווחים הרמוניים.

 רור למדי )גם אם הם כתובים כקול אחד(. יכי הקולות המקוריים נשמרים בב

כיוון מוהמשמעות שלהם זניחה,  ,רוב השינויים האחרים במרקם בולטים פחות בהאזנה

 באשרכך גם  .זניחיםושבדרך הנגינה של התקופה ההבדלים בין אקורדים לארפג'ים מהירים 

שמוספים מצלילי ההרמוניה  באופןבהתיחסות לבאס כמו לקונטינואו ) –ת קולות פנימיים הוספל

גם כשהם אינם כתובים( או בנגינה ב"סגנון הלאוטה" )דהיינו המשך נגינת צלילים ששייכים 

שהיה מקובל בנגינת כלי מקלדת עתיקים באותה  מולהרמוניה מעבר לערך הרשום שלהם, כ

 מופיעים רק לעתים רחוקות ובאופן נקודתי.  וים קטנים אלהתקופה(. ואפילו שינוי

 ע"ריאציות משנה קפומגלה שבין הו אךב ע"ריאציות של קפון שבדיקת מחזורי הוימעני

מרכיב  הואמספר הקולות  אך,ב ע"ת קפסבמקרים רבים את מספר הקולות. מכאן שלתפי אךב

רכיב בשינוי הרעיונות שבין ות מיחשוב באפיון )אפקט( היצירה. שינוי המרקם יכול לה

חשובה לשמירה על זהות  שתנות"מזרות הח"שמירה עליו ב לעומת זאתוריאציות השונות, ווה

בין מושג  אךב ע"הוכחה שקיים בידול אצל קפעוד החומר המוזיקלי. ראוי להוסיף שלפנינו 

  .שתנות"מזרות הח"מושג הבין הווריאציה ל

ריאציות נפוצים למדי וסטרים שאינם נפוצים בוששינויי רגי ורותהדוגמאות מ. 2.4 

, אחריםהלפרזה שלמה בתוספת לשינויים  נוגעים. לעתים הם אךב ע"של קפ שתנות"מזרות הח"ב

 ,מדובר בשינוי מקוטע )דהיינו שינוי של מהלכים קצרים המרכיבים את הפרזה( ללכרך אך בד

ם רבים אוקטבה )אחת( כלפי מעלה. אשר מופיע לעתים כשינוי יחיד. שינוי רגיסטר נעשה במקרי

מכלול ת מושיטתיבשינויי רגיסטר בצלילים בודדים )אחד עד שלושה ברצף( נפוצים מאוד לא 
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העליון ולפעמים גם בבאס, תוך שמירה על התחום הנורמטיבי של  ללכרך שינוי הקו המלודי, בד

 קפיצות במלודיה. 

וים מלודיים בין הקולות. ולופי קדרך נפוצה של שימוש בשינוי הרגיסטר היא בחיעוד 

ינוי זה נפוץ בעיקר כשיש "סופרן כפול", דהיינו כאשר סופרן ואלט נעים בטרצות/סקסטות ש

העברה של קו האלט המקורי אוקטבה כלפי  דייל ע ללכרך מקבילות. חילוף בין הקולות נעשה בד

ל קו הסופרן המקורי הנמכה ש דייל או ע ,מעלה, מעל לקו הסופרן המקורי )שנשאר במקומו(

אלה שינוי הרגיסטר המקרים כאלה מתחלפים ביניהם מרווחים משלימים. במקרים ובבאוקטבה, 

הוא השינוי  ללכרך על פרזה שלמה )אם כי לעתים מדובר בשינוי מקוטע(, ובד ללכרך חל בד

( נראים שינוי גדול של הסופרן. רק במהלכים קצרים )פחות משתי תיבותרואים בו היחיד, משום ש

לעתים חילופים כאלה בין הסופרן לבאס. כאשר מדובר בשינויי רגיסטר שאינם נוגעים לחילופים 

זיהוי המהלך )עם המהלך את מקל הדבר  .של באס וסופרן, כידוע נשמרים היחסים ההרמוניים

שיש לכך באופן וים מלודיים בין האלט לסופרן, מצב הסופרן משתנה, והמקורי(, אך בחילופי ק

שפעה על זהות המלודיה, ולכן הוא מופיע לעתים קרובות כשינוי יחיד. כשמדובר בחילופים של ה

אלה מועטים וקצרים השינויים ההאקורד, וסביר להניח שלכן  סופרן ובאס, משתנה גם היפוך

זיהוי הקווים המלודיים )של הסופרן  בזכותאלה נעשה ה)פחות משתי תיבות(. הזיהוי במקרים 

להופיע כשינוי פשוט,  כולשינוי רגיסטר מתממש במגוון אופנים. הוא ילעומת זאת, ושל הבאס(. 

כאשר יש שינויים  –שבו קל לזהות את המהלך המקורי, והוא עשוי ליצור מתח ואי ודאות 

 קצרים.הזיגזגיים במהלכים 

ניכרת נטייה לשמירה על אופי המהלכים  שתנות"מזרות הח"מבחינת הקצב ב. 2.5 

ל , שמושגת עשתנות"מזרות הח"נטייה ברורה לתוספת תנועה בגם עם זאת, ניכרת ך אהשונים. 

 – כאלה שמופיעות בסופי פרזות –שימוש בערכים ריתמיים קטנים יותר. "הפסקות נשימה"  דיי

מקוצרות במקרים רבים לטובת הארכת המהלכים שלפניהם. שינויים רבים נעשים ברכיב 

המהלך המלודי המקורי את פעה על הרכיב הריתמי, באופן כזה שהריתמי, או לחלופין יש להם הש

בנקל. שינויים ברכיב הריתמי יכולים להיעשות בדרכים שונות עם השפעה גדולה או  תלזהואפשר 

זרות ח"קטנה על רכיב הגובה. העלייה במתח נוצרת בעקבות דחיית הופעתו של החומר המקורי ב

כר. דחייה זו נעשית בדרכים שונות כמו יקלי המּווהציפייה להופעת החומר המוז המשתנות"

תוספת ההפסקות, או הצלילים המוארכים, או בעקבות התנועה המהירה יותר )בגלל השימוש 

 בערכים ריתמיים קטנים יותר(. 

במישור הריתמי הן דרכים  אךב ע"של קפ שתנות"מזרות הח"רוב דרכי השינוי שנראות ב

עם המקור,  שתנות"מזרות ההח"מוזיקלי, ומכאן לקישור בטוחות לשמירה על זהות החומר ה

והדבר חלק ניכר מהצלילים המקוריים מופיע באותם המקומות בתוך התיבה,  ללכרך כיוון שבדמ

לשימור האפקט  םתורעוד  הזיהוי שלהם, כמו גם המסגרת הריתמית שנשמרת תמיד. אתמקל 

היינו האופי הריתמי )שוויוני מול לא ד .שמדובר )כמעט תמיד( בשינויים "במידה נורמטיבית"

בטריולות  1/8והשימוש בערכים ריתמיים קטנים יותר נעשה "רמה אחת מעל" ) ,שוויוני( נשמר

 בטריולות וכן הלאה(.  1/8בינריות במקום  1/16בינריות,  1/8במקום 

 רמו(, שומרכ שלא, אךב ע". קו הבאס, כמייצג הראשי של ההרמוניה )לשיטתו של קפ3.1 

 ע"בניגוד לנראה לעתים במחזורי וריאציות של קפ .על זהותו, לפחות ברמת צלילי השלד ללכרך בד
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שלו נראית העדפה ברורה להשארת הבאס ללא שינוי, דהיינו השארת  שתנות"מזרות הח", באךב

כן מופיעים לעתים  (ממצב יסודי לסקסט ולהפך)היפוכי האקורד, גם אם שינויים בהיפוך האקורד 

. מרבית השינויים בבאס מסתכמים בהעתקה באוקטבה )כלפי מטה או שתנות"מזרות הח"גם ב

מעלה( ובשינויים במישור הריתמי. ברוב המכריע של המקרים שינויים בבאס מופיעים כתוספת 

לשינויים בסופרן ולא כשינויים עצמאיים. לעתים מופיע שינוי בצלילים המחברים את צלילי 

 נות לו יתר רציפות וזרימה(. השלד של הבאס )כדי להק

. כמעט כל השינויים מתבטאים במלודיה )בסופרן( למעט שינויים בדינמיקה, בבאס או 4 

בקולות הפנימיים. זה נכון לשינויים ברגיסטר, במרקם או בריתמוס. עם זאת, יש שינויים שחלים 

ינויים מובהקים רק בפרמטר הגובה ברכיב המלודי, גם בלי שינויים ברכיבים אחרים, והם ש

 :, ואלו הןבמלודיה. השינויים שהם "שינויים מובהקים" במלודיה נחלקים לשלוש קבוצות

 .תמיד קישוטים ראיםקישוטים מובהקים, המתממשים בצורות שונות, ונ .1

שינויים במסגרת הפרזה: הפתיחה והסיום של הפרזות, כמו גם הקונטור: כיווני התנועה  .2

 .והמנעד של הפרזה

 במהלך הפרזה: שינויים ביחידות מלודיות קטנות )שמרכיבות את הפרזה( שינויים  .3

כך, על  נוסף .לזהות החומר הבסיסי המוזיקלי מפריע. שימוש בקישוטים במידה אינו 4.1

שתיחשב  כדייה ישהיא שונה ד השינוי הכולל רק תוספת קישוטים, אין בו כדי לספק גרס

ים שיכולים להיחשב על סמך הממצאים כמה קישוט . עם זאת, יששתנות"מזרות ח"ל

להופיע בצליל הלפני  כול: "טרילר מלמטה" יבאך ע"של קפ שתנות"מזרות הח"אופייניים ל

להתווסף לצליל  כולים"פורשלג מלמעלה" או לחלופין "אנשלג" י ,כמו כן .אחרון של פרזה

להתחלף עם  לכוי ,, המופיע לצליל האחרון של פרזה"פורשלג מלמעלה"האחרון של הפרזה. 

ם להתווסף ל"צלילי כוליי "אנשלג", או "פורשלג")ולהפך(. במהלך פרזות,  "פורשלג מלמטה"

 פך לחלק משינוי עקבי של מוטיב שמופיע כסדרה.יהשיא" של מוטיב, ואפילו לה

. מסגרת הפרזה )בהתאם לפתיחה, לסיום ולעקומות התנועה( נשמרת ברוב המקרים, 4.2 

לא שינויים בניים מרכיבי מסגרת הפרזה נשמרים. סופי הפרזות נשמרים שלרוב לפחות ש באופן

כך ראוי לציין  לעמיקום של סופי מהלכים הוא הקליט ביותר. נוסף הואיל וה ,יותר מהפתיחות

שלסופי הפרזות יש אופי אידיומטי )של קדנצות(, וגם זו סיבה להעדפה להשארת הסיומים על 

שנעשים בפתיחות הפרזות או בסיומיהן הם שינויים  יתרה מכך, מרבית השינויים כנם.

מינימליים, דוגמת קישוטים פשוטים )בסיומים נפוצה גם טרנספוזיציה באוקטבה(, שאינם 

עם המקור. לעתים רחוקות נעשים שינויים גדולים  שתנות"מזרות הח"מקשים על זיהוי הפרזות ב

 באופןלא שינויים, ברזה מופיע כמעט כפיצוי חלק ניכר מהפ ללכרך בפתיחה או בסיום, ואז בד

לתאר את "עקומת  אפשרלמקור נשאר ברור. במילים אחרות,  שתנות"מזרות ההח"שהקשר בין 

השינויים במהלך הפרזה" עקומה קמורה )מיעוט שינויים בהתחלה ובסוף וריבוים באמצע(. ראוי 

 . תנות"שמזרות הח"לציין שעקומה זו מבטאת איזון, שתואם את כלל הממצאים ב

שינויים ייתכן שהמתרחשים במהלך הפרזות.  שתנות"מזרות הח"מרבית השינויים ב .4.3 

כיוון מנו במידת מה את אופי הפרזה. ש  י  רחוקים למדי מהמקור, ואפילו  היויבמהלך הפרזה 

באופן נקודתי, ומסגרת הפרזה במקרים כאלה נשארת  ללכרך מופיעים בד האלהשינויים הש

יכול להיעשות  ללכרך והקישור למקור בד ,נפגעת ינהזהות החומר המוזיקלי אקרובה למקור, 
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שלמסגרת הפרזה תפקיד מרכזי יותר בשמירה על זהות החומר על פי , אף לעומת זאתבנקל. 

 ללכרך המוזיקלי מאשר למהלכה, ניכר שגם ביחידות הקטנות המרכיבות את הפרזה נשמרים בד

 עם המקור. שתנות"מרות הזהח"קישור  אתדי רכיבים שמקלים 

 באופןנראית נטייה ברורה לעלייה במתח, נשמר, גם אם  ללכרך . אופי היצירה בד5  

שימוש  דייל לשמר את האופי. ההגברה מושגת ע כדישעיקרון ההגברה נעשה במידה "נורמטיבית" 

 –עלייה  שימוש בערכים ריתמיים קטנים יותר, –באמצעים מוזיקליים שונים כמו הגברת דחיסות 

גם  ללכרך שאופי היצירה, ובד דיבמידה מתונה כ ,, אך כל זאת, כאמורומההרחבת המנעד וכד

 . יםנשמר ,אופי הפרזות השונות

 

 ובחינתם ביחס לאופרציות השינוי , דרכיהםסיכום עקרונות השינויים

" וריאציהשינויים ב"ל שתנות"מזרות הח"השינויים במן הממצאים עולה ההבדל העקרוני בין 

באופן שוויוני, להבדיל מן  ללכרך וריאציות בתקופה נעשות בדויצוין ש בתחילה)כסוגה מקובלת(. 

באופן לא שוויוני )לא מבחינת דרך השינוי ולא מבחינת  ללכרך שנעשות בד ,שתנות"מזרות ההח"

נים: נעשים תוך שמירה על מערכת איזו שתנות"מזרות הח"השינויים בכך,  לעהתוצאה(. נוסף 

יש מעט שינויים, או שאין שינויים כלל בתחום אחר.  ,בו יש שינויים רבים בתחום אחדשבמקום 

רעיון  ללכרך אינן מייצגות בד שתנות"מזרות ההח"וריאציות בתקופה, גרסאות ומקובל בשלא כ

והן תומכות להפליא בצרכים  ,חוזרתמסוים של וריאציה דוגמת שימוש בנוסחה ריתמית 

כולל שימור האופי של  ,כחזרה של המקור שתנות"מזרות ההח"ים לזיהוי גרסת הקוגניטיבי

לאפשר  כדיהמקור. אמנם גם וריאציות עושות שימוש באותם העקרונות הקוגניטיביים האמורים 

הקישור למקור מתבטא  ללכרך ריאציות בדו, אלא שבוזיקה של השינוי )וריאציה( למקור

שנשמרת "זיקה למקור" להבדיל ממערכת האיזונים באופן במיעוט הרכיבים שנשמרים, 

 ,שמירה על האופי )אפקט( ,אךב ע"ת קפסלפי תפי ,שמאפשרת שתנות",מזרות הח"שמופעלת ב

 ומתוך כך זיהוי גרסת השינוי כחזרה של ממש. 

השימוש ב"אקוויוולנט" באופן פרטני/נקודתי הוא כמו בכל אופרציה אחרת, אם כי הוא 

בו בעיקר בהיפוכי אקורד )שכאמור,  תומתבטא ,נראה בעיקר ברכיב ההרמונימוגבל למדי, והוא 

אינם נפוצים( ולעתים בקדנצות המרת סובדומיננטה/דומיננטה אחת באחרת. ברכיב הרגיסטר 

נפוץ השימוש באקוויוולנט של חילופי קולות בגלל אקוויוולנטיות של מרווחים משלימים 

 וים עם חילופי הקולות.  ושמתה

בעיקר בשינוי הסידור הריתמי של  ,פרציה "הרחבה וצמצום" מופיעה גם ברכיב הקצבהאו 

כולל השלכות על היחסים ההרמוניים, דהיינו הארכה של הרמוניה אחת על חשבון  ,מהלך מוזיקלי

הרמוניה אחרת, או לחלופין פיצול צליל ארוך למספר קצרים ולהפך. במלודיה האופרציה נראית, 

אופרציית ה"ניגוד" נראית מעט  יצות או ככלל בהגדלת המנעד של מהלך.בהגדלת קפ ,למשל

 – "ניגוד"בו נמצאת העדפה במעט לאופרציית הש, ובעיקר ברכיב הדינמי, שתנות"מזרות הח"ב

בהופעה של עקומת התנועה )ולהפך(. במלודיה השימוש באופרציה מתבטא  f-מוחלף ב pכאשר 

קום המקביל במקור, כגון ירידה סולמית או ארפג'ית לעקומה שהופיעה במ ותשמנוגדת בכללי

 ה סולמית או ארפג'ית. ילעלי שתנות"מזרות הח"הפכת בנש ,במקור

אופרציית "הזזה" נראית ברכיבים מגוונים. ברכיב הרגיסטר נמצאת הזזה לרוב כלפי  

כמו כן  מעלה או למטה. גם ברכיב הריתמי נמצאת הזזה )על ציר הזמן(, כגון הזזה סינקופטית.
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שינויים ברכיב הבאס נעשים לרוב בהזזה )לרוב בשינוי אוקטבה(. ברכיב המלודי נמצאת גם הזזה 

 שתנות"מזרות ההח"בחינת  בהזזה של טרצה למעלה(. ,למשל ,)גם בשינוי של אוקטבה, אך גם

הם  שתנות"מזרות הח"ביחס לאופרציות הטבעיות של יצירת שינויים מראה שמרבית השינויים ב

, שהיא שתנות"מזרות ח"שהתחכום הוא בשילוב שלהם ליצירת גרסת  ,דר "שינויים פשוטים"בג

 עשירה מאוד וגם תומכת במבנה היצירה.    ללכרך בד

, שתנות"מזרות הח"שמסכמת את ממצאי הניתוחים של מאפייני השינויים ב הלהלן טבל  

 ברכיבים השונים בשלושה אופנים/היבטים: 

 . או בשינויים עדינים מאוד שתנות"מזרות הח"ללא שינוי כלל בים הנשארים מאפיינ .1

 שינויים שהם בגדר גיוון בלבד.  .2

 .  שתנות"מזרות הח"שינויים שבההשתקפות עיקרון ההגברה במאפייני  .3

: הרכיבים המוזיקליים השונים בהתייחס לשלושה היבטים: מאפיינים ללא שינוי, 1 הטבל

  שתנות"מזרות הח"קפות עקרון ההגברה בשינויים שהם בגדר גיוון והשת

ים הנשארים ללא מאפיינ הרכיב הנבדק
זרות ח"שינוי כלל ב

או בשינויים  שתנות"מה
 עדינים מאוד. 

השינויים הם בגדר גיוון בלבד )ולא שינוי 
 .של ממש(

 עיקרון ההגברה
זרות ח"מרבית השינויים ב

בכיוון של  םה שתנות"מה
 .הגברה

וני נשמר המבנה ההרמ הרמוניה
מעט תוספת של רק  שי)ו

 .דומיננטות שניוניות(

משכים משתנים של דרגות הרמוניות רק 
 .)לכל פעמה עד שתיים( ברמה המידית

 דייל חיזוק הקדנצות ע
הארכת הדומיננטות 

)על חשבון דרגות  בקדנצות
  אחרות(;

תוספת )מועטה( של 
  .דומיננטות שניוניות

 –דינמיקה 
שינויי חוזק 

 המהלךלאורך 

לרוב נשארים סימני 
זרות ח"הדינמיקה ב

 .ללא שינוי שתנות"מה

רק קורית עלמות סימני הדינמיקה יה
היו במשמעות קישוטית, שאינה הם כש

 ;תואמת את המהלך המלודי החדש
וון יגה ממכלולתוספת סימני דינמיקה 

העדפה  שיבשינוי. בשינוי הדינמיקה 
ית להיפוך סימני הדינמיקה )אופרצי

רק ביוצא מן הכלל אין קשר  .("גודניה"
זרות ח"בין סימני הדינמיקה במקור וב

 שתנות".מה

העדפה לתוספת סימני 
 .םביטולמדינמיקה 

מספר  –מרקם 
 הקולות

 ללכרך מספר הקולות בד
 ללכרך משתנה )בד ינוא

 .שני קולות(

אם יש שינוי במספר הקולות, מדובר 
שיכול של קול אחד,  הבדלב ללכרך בד

בצלילי מילוי הרמוני או  אלהתבט
בפיצול מרווחים הרמוניים )או ההפך 

 .שינוי נפוץ ביותרה – מכך(

של קול תוספת שכיחה יותר 
צליל מילוי שהוא בגדר 

יתור על צליל ומו הרמוני
מילוי הרמוני )להבדיל 

  .מ"סופרן כפול"(
 

 – רגיסטר
בעיקר שינוי 

 באוקטבה

הרגיסטר  ללכרך בד
 .נשמר

שינויים בחזקת ר הם שינויי רגיסט
עדינים. כשמדובר בשינוי של יחידה 

גדולה )עד כדי פרזה(, השינוי הוא בגדר 
 גיוון בלבד.

רך שינויי רגיסטר נעשים בד
 באשרכלפי מעלה  ללכ
 באשרסופרן וכלפי מטה ל
 באס.ל
 

והמשקל הטמפו  קצב
תמיד ללא  יםנשאר
 שינוי. 

האופי "שמירה על 
 ,של הפרזות "תמייהר

א בשמירה על שמתבט
 אחידות לעומת גיוון

במשכים, בעיקר ביחס 
 .לקו העליון

 פיצול צליל ארוך למספר קצרים ולהפך
)חזרה על אותו הצליל במשכים זהים( 

 .מופיע בעיקר בקו התחתון
אותה סדרת תמי של ישינוי המבנה הר

תמי של יהרחבה/צמצום ר ;צלילים
 .צלילים בודדים

זרות ח"ב ללכרך בד
שימוש יים ק שתנות"מה

תמיים קטנים יבערכים ר
יותר ובמגוון רחב יותר של 

 תמיים.יערכים ר
תוספת הפסקות במקום 

  .שמעלות את המתח ,צלילים

מרבית צלילי הבאס  באס
 .נשמרים

-מעט שינויי היפוך ממצב יסודי לסקסט
מרבית השינויים בבאס  להפך. אקורד או

ראה )הם של טרנספוזיציה באוקטבה 
תמית ישינוי החלוקה הרשל או  (רגיסטר

 לעתים נמצאת (.ראה ריתמוס) של הבאס
 .תוספת של צלילים עוברים בבאס

להופיע נמוך  כולהבאס י
  .יותר )אוקטבה( מבמקור
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 – מלודיה

)קול עליון( בה 
נעשים מרבית 

    :השינויים
קישוטים 

 בתוך הפרזה
 
 

_ _ _ _ _ 
 מסגרת הפרזה

פתיחה, סיום )
העקומה ו

 ת(הכללי
 
 
 
 
 
 
 
 

_  _ _ _ 
שינויים בתוך 

 הפרזה

וים רגילים בעלי ות
–משמעות קישוטית 

וים וב"ת ייתכן שיוחלפו
זרות ח"קטנים" ב

 ,ולהפך שתנות"מה
ן שאין חוקיות יומעני

במעבר בין שני סוגי 
  .הכתב

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
מסגרת הפרזה  נשמרת 

במקרים של שינוי ו, לרוב
לפחות שניים  רך כללבד
של  המאפייניםמ
 מסגרת נשמרים.ה
 
 
 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
זרות ח")בהשינויים 

במהלך ( שתנותמה
 ללכרך הפרזה נעשים בד

 ינןביחידות קטנות, שא
פוגמות בזהות הפרזה 

 ככלל. 

 כולי "מלמעלה)אפוג'טורה( פורשלג "
  ולהפך. "פורשלג מלמטה"להתחלף ב

 
 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
רוב השינויים בפתיחה ובסיום הפרזה 

)אם נעשים( הם בגדר קישוטים פשוטים 
 בלבד. 

בפתיחת הפרזה,  של ממשכשנעשה שינוי 
 מרבית הפרזה נשמרת ללא שינוי.

 
 ללכרך שינוי כיווני התנועה נעשה בד

ירידה, -יהיקעירות; על-)קמירות כהיפוך
לא שכיחות עקומות זיגזגיות או של 

 ,א אופרציה טבעית, שהוחוסר שינוי(
קישור גרסת השינוי עם  אתשמקלה 
 .המקור

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
( שתנות"מזרות הח")בגם שינויים 

חלק  ללכרך במהלך הפרזה משמרים בד
מהצלילים המקוריים, במקומם  ניכר

המקורי מבחינה מטרית או לפחות 
 בסביבה קרובה. 

תוספת קישוטים פשוטים 
עטה, אך )בסימנים( היא מ

היא נעשית בעיקר לצורך 
הבלטת צלילים חשובים 

)צלילי שיא וצלילים 
שהם  באופןמסיימים(, 
 מודגשים.  

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

או של הפרזה הפתיחה 
ת להופיע לווכי מהסיו

או  יםבטרנספוזיציה  גבוה
באופן  ,מבמקור כיםנמו

תרחב ישהמנעד שייתכן 
 .שתנות"מזרות הח"ב
 
 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
זרות ח"ופיע בשת ייתכן

הגדלה של  שתנות"מה
מהלכים  ;קפיצותמרווחי ה

מלודיים שלמים )קצרים( 
ים להופיע סקונדה או כולי

 ;מבמקור הטרצה גבוה
 תוספת של תלעתים נמצא
זרות ח"הפסקות ב

במקום צלילים,  שתנות"מה
זרות הח"שמהלך באופן 

מקוטע ומתוח  שתנות"מה
 יותר. 

 

  שתנות"מזרות החבין "ההעל של הפרקים והיחס שבין טיפוסי המלודיה השונים ל-בחינת מבנה

-סיון" שצורפו לי)הפרק השלישי בסונטה החמישית מן ה"יצירות לנ Wq. 63/5/iiiלפרק 

Versuch ,Allegretto arioso ed amoroso יש משמעות מרכזית בחקר  23(6 הבפה מז'ור, דוגמ

את  ,תוסלהציג את תפי אךב ע"בחר קפ באמצעותוכיוון שזה הפרק שמ, שתנות"מזרות ההח"

מצוינים בו מוטיבים, ומופיע הפרק,  6 הבדוגמ. Versuch-במסגרת ה שתנות"מזרות ההח"רעיון 

הפרק מכיל מספר לא מבוטל של מוטיבים ויחידות מקור קדנצות מרכזיות וחלוקה לחטיבות. 

אם כי יש גם מהלכים )לא ארוכים( שאינם מופיעים יותר מפעם מוזיקליות שחוזרים במהלכו, 

רור, כמו גם יחידות שמסיימות פרזות )רובן בנות תיבה( שאינן מופיעות יותר מפעם יבבאחת 

כל אחד משני  (.6 ההן יחידות מסיימות, ולא מוטיבים עצמאיים )ראה דוגמרואים בו ,אחת

אתנח דומיננטי )עם  Crux-בשניהם מסתיימת ב יהיהחטיבה השנוהחלקים בנוי משלוש חטיבות, 

שית היא ישהחטיבה הש באופן ,שמוביל לחריזה של החטיבה השלישית ,(HCחצי קדנצה,  –

טרנספוזיציה מדויקת של החטיבה השלישית. שאר החטיבות מסתיימות בקדנצה מושלמת 

                                                 
23

מופיעים תחת תווי המקור )תיבה  "החזרות המשתנות"מופיעים תווי כל הפרק, כשהם ערוכים כך שתווי  6בדוגמה   
 סיס להכנת הגרסה הערוכה היא הוצאת התווים החדשה של קפ"ע באך הבתחת תיבה(. 

  P. Wollny, ed., Carl Philipp Emanuel Bach, The Complete Works, vol I/3 (Los Altos, California: The 

. Courtesy of the Packard Humanities Institute27. -25, 2006), Packard Humanities Institute
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(PAC). של המקור  הת' פרהחטיבה מופיעים מס פר)אחרי מס זההחטיבות בנויות באופן ה

 ואחריהן הקדנצות בדרגות ההרמוניות(:

Part 1    Part 2 

1. 1-8 I:PAC  4. 26-37 IV:PAC 

2. 9-18 v:HC  5. 38-45 i:HC 

3. 19-25 V:PAC 6. 46-52 I:PAC 

 

בחינת היחס בין החומר המוטיבי המופיע במקור לבין זה המופיע ב"חזרות המשתנות" מגלה 

פוזיציה מדויקת בשני החלקים ועובר שינויים בעקביות, באופן שמלבד החרוז, המופיע בטרנס

ש"החזרות המשתנות" של החרוז בחלק השני הן טרנספוזיציה של "החזרות המשתנות" של 

החרוז בחלק הראשון, יש עוד חמישה מוטיבים ברורים. אלו מופיעים במידות שונות של דמיון 

לא מדויקות מוספים תגים או כוכביות לאות  , ובחזרותa-eבמקור )המסומנים בתווים באותיות 

(, ושעוברים שינויים תוך שמירה על יחסי דמיון מסוימים )ההופעות cאו * 'cהרלוונטית דוגמת 

 ב"חזרות המשתנות" מצוינות באותיות לטיניות גדולות תואמות(.

 לעיל( עולות המסקנות האלה: 6הפרק )ראה דוגמה  בדיקתמהממצאים שנראים ב 

 לך הבאס נשמר בחזרה.רוב מה .1

נה באותו האופן בשני תמהלך רחב שמופיע בטרנספוזיציה במהלך שני חלקי יצירה מש .2

 . באופן שיחס החריזה נשמר גם ב"חזרות המשתנות" החלקים )בטרנספוזיציה(

נויים שהם ינוי של ממש בשני חלקי יצירה )למעט טרנספוזיציה ושימוטיב שחוזר ללא ש .3

( או באופן דומה aבאופן זהה בחזרות )דוגמת  תנהמוניים( משנגזרת של ההבדלים ההר

 (. b)דוגמת 

 ותעיבקב תנהבמהלך פרזה בהבדל הרמוני בלבד משברציפות פעמים  כמהמוטיב שמופיע  .4

 (.eבמהלך הפרזה )דוגמת 

 )להבדיל מאותו המוטיב עצמו( פעמים במהלך פרזה באופן דומה כמהמוטיב שמופיע  .5

 (.*c)דוגמת  לא באותה הדרך ממש , אךבאופן דומה תנהמש

 (.*c-ו cנים באותו האופן )דוגמת תמוטיבים דומים, בפרזות שונות לא בהכרח מש .6

תפקיד "תצוגתי" לעומת  –העקביות שבשינוי תלויה בתפקיד המוטיב במיקום בפרק 

 תפקיד "פיתוחי".  

 (. 'd-ו dזהה )דוגמת  שינוי שתנותמוטיבים דומים יכולים לה .7

 

העולם" העולה ממסקנות אלו: ניכר שבדוגמה הזאת נתן קפ"ע באך ביטוי לתפיסתו את "תמונת 

"החזרות המשתנות" פרפרזה מחושבת ומאורגנת על המקור: "החזרות המשתנות" רחוקות 

מלהיות "ספונטניות", וניכרת היצמדות לדפוס של "שינוי עקבי", החוזר על עצמו, בייחוד 

ת חטיבות ראשיות או משניות, באופן שהמחזוריות התמטית "בנקודות האסטרטגיות" של תחיל

משפיעה על מידת העקביות בשינויים. יצירת גרסת שינוי כזו דורשת הכנה, שתאפשר התאמה של 

 השינויים למבנה הפרק. 
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  כ"דרך טובה" לח"מ Versuch-" שקפע"ב נותן בהדוגמה"(Wq. 63/5/iii)  6 הוגמד

 

 מק'

 1חטיבה 

 מק'

 מק'

 מק'

 ח"מ

 "מח

 ח"מ

 ח"מ

 2חטיבה 

 3חטיבה 



Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online 

Yuval Rabin - "Synonyms statements" in the Varied Repeats of C.P.E. Bach - Varied Repeats as a Structural 

Feature in C.P.E. Bach's works 

 

 ח"מ

 ח"מ

 ח"מ

 ח"מ

 מק'

 6חטיבה 

 מק'

 מק'

 מק'

 4חטיבה 

 

 5חטיבה 



Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online 

Yuval Rabin - "Synonyms statements" in the Varied Repeats of C.P.E. Bach - Varied Repeats as a Structural 

Feature in C.P.E. Bach's works 

 

 

מוחלט את הממצאים  תיאוםאינן תואמות  שתנות"מזרות ח"המכילות  אךב ע"וב יצירות קפר

בהם העקביות שבשינויים חמורה עוד יותר, דהיינו כל ש(. יש מקרים Wq. 63/5/iiiשלעיל )עפ"י 

)כל מוטיב באופן מסוים(.  ותמוטיבים )נושאים( משתנים לכל היצירה בעקביההמוטיבים או רצפי 

לקשור הבדלים אלו לתקופת  אפשר יים מראים מידה פחותה של עקביות בשינויים. אמקרים אחר

 מתאימות אינןכיוון שהם מופיעים גם באותה התקופה ולהפך. יש גם דוגמאות שמ ,היצירה

 חסר כל מוטיב שחוזר.בהן כיוון שהמבנה המוזיקלי משלעיל,  הלדוגמ

משפיעים על השינויים  אךב ע"פההבדלים בין סוגי המלודיות במוזיקה למקלדת של ק

היחידות בעיקר מבחינת גודל היחידות שעוברות את השינויים.  שתנות"מזרות הח"שב

מספר . מוטיב שמופיע פעמים פרזה שלמההמוזיקליות יכולות להיות מוטיב, רצף מוטיבים או 

ההופעות רמת הדמיון בין פי )ל ללכרך או דומה בד ותעינה במהלך הפרזה בקבתבמהלך פרזה מש

מהלך שהתפתח ממוטיב מקורי כלשהו ייתכן ש. במקרה של התפתחות מוטיבית (שלו במקור

ים במקור ס. מהלכים שנתפשתנות"מזרות הח"נויים שביין העקביות בשימוטיב חדש לענ ייראה

 יכוליםהם ולכן , שתנות"מזרות ההח"ין יקרובים לענ וסלא בהכרח ייתפ "קרובים רחוקים"רק 

במקרה שמוטיב או נושא מסוים תופס נפח ניכר ממהלך יצירה )או  פנים שונים.להשתנות באו

 שבלוניות של החזרה. המנע מילהכדי נוי שונות יהעדפה למספר דרכי ש ללכרך דפרק(, יש ב

 

 שתנות"מזרות הח"סיכום הממצאים ביחס שבין מבנה הפרק ל

 ל הדוגמאות הכתובות עם בכל שתנות"מזרות הח"העל של הפרקים ל-בחינת היחס שבין מבנה

זרות ח"העל של היצירה לבין אופן השינויים ב-מגלה קשר בין מבנה שתנות"מזרות ח"

 ,באמצעות עקביות בשינויים העל-מבליטה את מבנה שתנה"מזרה ההח"ש באופן, שתנות"מה

שיא העקביות בשינויים נמצא שני החלקים של הצורה הבינרית. בהתחלות ובסיומים של  ייחודב

חרוז ל באשרהדבר אמור בראש ובראשונה ואתרים המועדים לטרנספוזיציה )פתיחה וחרוז(, ב

ללא ולאחר מכן )מבחינת מידת השכיחות( בפתיחה ובחזרה המדיאלית. ממצאים אלו מופיעים 

ביצירות . יצירה )כהתפתחות מוטיבית או בעלת נושאים ברורים(קשר לדרך הקומפוזיציה של ה

גם הם משתנים ומופיעים בשני החלקים, שמהלכים רחבים עוד ם יש לעתים נושאים ברורי בעלות

 . ותבעקבי ללכרך בד

יצירות רבות מכילות שלושה מחזורים תמטיים. ברובן שלושת המחזורים עוברים את 

רור ימקרים שבהם החזרה המדיאלית בנויה בב אותם השינויים, או שינויים קרובים, אך יש

והוא  .הדגשה שמובילה לסיום סויים אחרים, או שהמחזור השלישי נתפוהיא עוברת שינ ,כפיתוח

הופעה האחרונה והמוחלטת". בפרזות המשניות יותר ה לשינויים קיצוניים יותר בתור "הזוכ

זרות ח"שינויים קיצוניים יותר ב ללכרך ( מופיעים בדומהלמבנה היצירה )פיתוח, גשר וכד

ה לשמירת היחסים הברורים בין יהנטי ,. כאמור, שנעשים לעתים בחוסר עקביותשתנות"מה

ולא בהכרח בכל ההופעות  ,באזורים "מבניים" ללכרך חזקה יותר בד שתנות"מזרות הח"המקור ל

של מוטיבים שקרובים לחומר המוזיקלי שמופיע )גם( בנקודות המהותיות למבנה היצירה, אם 

 . היצירה אינם מתפקדים במיקום המסוים כמהותיים למבנה

ביחסי היחידות המוזיקליות  גם נוייםייה ברורה של עקביות בשיכרת נטינוד נמצא שע

היינו משכי היחידות שמרכיבות ד. (ביחס לאלה שבמקור) שתנות"מזרות הח"שבהקטנות יותר 

ומסודרים באופן זהה או  ,תואמים לאלה של המקור שתנות"מזרות ההח"את המבנה המלודי של 
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רי" של תחביהמבנה ה"שמירת לדבר על  אפשרכך (. ומהקדמות וכד דומה )תוספות/ויתורים של

אינו מאוד קרוב  שתנות"מזרות ההח", גם כאשר החומר המלודי של המשפטים המוזיקליים

)כמו במקרה של מוותר עליה בתנאים מסוימים  אךב ע"העדפה זו אינה דוגמטית, וקפלמקור. 

 פקט. והא ין המוזיקליילטובת שימור הענחזרה מרובה( 

 ללכרך בד יתעשנבהן לא קיים מבנה מוטיבי ברור השמירה על זהות היצירה שביצירות 

ונעשות אופרציות פשוטות במיוחד כמו שינוי רגיסטר, שמירה על חלק ניכר מצלילי השלד,  דייל ע

שחלק ניכר באופן ווני תנועה )או היפוכיהם( ישמירה על כתוספת הפסקות, או צלילים עוברים, 

גם ביצירות בעלות  .לים המקוריים נשאר במקומו )או בשינוי רגיסטר( גם מבחינה מטריתמהצלי

מבנה מוטיבי/נושאי ברור באזורים שאינם מכילים חומר מוטיבי ברור נראים שינויים שדומים 

  באופיים לאלו שנראים ביצירות חסרות מבנה מוטיבי ברור.  

 

 סיכום

יות לא רק מבחינת השילוב של ההתייחסות התאורטית ייחוד אךב ע"של קפ שתנות"מזרות ההח"

( והמספר הרב של הדוגמאות הכתובות ממהלך 1760-ובהקדמה לקובץ הסונטות מ Versuch-)ב

ומציאת  גיסא כל תקופת יצירתו, אלא בעיקר מבחינה סגנונית של שימוש מגוון בדרכי שינוי מחד

 באופן, מאידך גיסא החומר המוזיקליפתרונות יצירתיים ומגוונים ביותר לשמירה על זהות 

 ע"שהשינויים אינם סוג של וריאציה, אלא יותר סוג של העשרה לחומר המוזיקלי המקורי. קפ

כדי שזו  שתנות"מזרות ההח"שדורשת הכנה ברורה של  צג גישה מאוד מודעת וייחודיתימי אךב

אקוויוולנטיות. המטרה  – נו יצירת "הקבלה"ישעני ,. הוא הולך על חבל דקתתאים למבנה היצירה

שהיא כ"אמירה נרדפת"  ,ההיא מציאת גרס שתנות"מזרות הח"ביצירת השינויים ב אךב ע"של קפ

)הרחבה של "מילה נרדפת"( למקור היצירה. כמו במקרה של מילים נרדפות המשמעות לא זהה, 

של  אלא מקבילה, ויש דקויות בכל אמירה שמחדדות רעיונות אחרים. הגרסאות הכתובות

תומכות במבנה היצירה הכולל, לא רק בכך שהן שומרות על מבנה המקור,  שתנות"מזרות ההח"

  נוצר שילוב של אקוויוולנטיות ועקרון ההגברה. שתנות"מזרות ההח"אלא שבמסגרת 
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