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יחסי הגומלין בין קונטרפונקט וטונליות בשלוש יצירות מן החצי הראשון של
המאה ה :20-הרביעייה הראשונה של ברטוק ,סימפוניית תהילים של
סטרוינסקי ו"לודוס טונליס" של הינדמיט
קונטרפונקט ,במובן הכללי ביותר של בו-זמניות (נקודה מול נקודה) ,הוא אלמנט בלתי נפרד של היצירה המוסיקלית
בכל הזמנים .בעידן בו המדיום המוסיקלי משמש גם כאמצעי לחקור סוגיות מטא-מוסיקליות ,קוגניטיביות ,חברתיות
ואחרות ,מוסיקה עדיין מעניינת אותי כמדיום "ארכיטקטוני" ,כ"פיסול" במרחב צליל/זמן .ה"ארכיטקטוני" במוסיקה,
שהוא ההבניה במרחב האנכי מתוך האינטראקציה בין קוים אופקיים ,מתגלם באומנות הקונטרפונקט ,שהגיעה
לשיאה ברנסנס .עם זאת ,ולמרות השינויים בתפיסה האסתטית ובשפה הטונלית לאורך התקופות ,עקרונות
הקונטרפונקט המשיכו להוות בסיס ליצירה המוסיקלית .הדבר נכון גם ליצירותיהם של מלחינים רבים מן המאה ה-
 ,20ובמיוחד ליצירותיהם של מלחיני החצי הראשון של המאה שנהוג לכנותם "ניאו-קלאסיים" ,אשר עשו שימוש
מודע בטכניקות קומפוזיטוריות מסורתיות .היות שחלק גדול מן העיסוק הקומפוזיטורי שלי באופן אישי מושפע
מהרקע שלי כנגנית מוסיקה עתיקה ,מעניין אותי לחקור כיצד ישמו מלחינים אלו טכניקות הלחנה מסורתיות.
המלחינים בהם אתמקד הם בלה בארטוק ,פאול הינדמיט ואיגור סטרוינסקי ,והיצירות שאבחן הן רביעיית המיתרים
הראשונה של בארטוק ,יצירתו של הינדמיט "לודוס טונליס" ,הכתובה לפסנתר סולו ובנויה במתכונת יצירתו של באך
"הפסנתר המושווה" ,והפרק השני מתוך סימפוניית תהילים של סטרוינסקי לתזמורת ולמקהלה ,הכתוב בצורת פוגה.
בכל אחת מן היצירות יבחנו רגעים קונטרפונקטיים מייצגים ,ותיבחן זיקתם לשפתו הקומפוזיטורית של המלחין.
שאלת המחקר שלי תעסוק בדיאלוג המתקיים ,במודע או שלא במודע ,בין חשיבה קונטרפונקטית לבין עוגנים טונליים
שנמצאים ביצירות שאנתח .ארחיב ואבחן את החשיבה הקונטרפונקטית כחלק מסוגיה רחבה יותר של פניה אל
העבר (שלפני המאה ה )19-כמקור להשראה וכפתרון לקושי בפניו עמדו מלחיני החצי הראשון של המאה ה 20-עם
התמוטטותה הסופית של המערכת הטונלית .בהקשר זה אדון גם בבעייתיות העולה משימוש בטכניקות קונטרפונקט
מסורתיות בקונטקסט פוסט-טונלי שאינו מקיים את האבחנה בין קונסוננס לדיסוננס ,ואינו מספק (על פניו) מסגרת
צלילית מאחדת .כמובן שביצירות בהן בחרתי לעסוק נשמר במידה מסוימת הקשר בין קונטרפונקט וטונליות (אם
כי הינדמיט הוא דוגמא מעניינת למלחין ששמר על האבחנה בין קונסוננס לדיסוננס באופן מנותק ממערכת טונלית
של ממש) .העדות הבולטת ביותר לזיקה הטונלית של היצירות היא היותן כתובות באופן רשמי בסולם כלשהו:
הרביעייה של בארטוק כתובה בסולם לה מינור ,יצירתו של הינדמיט נעה בין  12המרכזיים הטונאליים האפשריים
של מערכת  12הטונים (על פי הדגם של הפסנתר המושווה ,אם כי בסדר שונה המשקף את תורתו ההרמונית
הייחודית) ,והפרק מתוך סימפונית תהילים של סטרוינסקי כתוב בסולם דו מינור .עם זאת ,האזנה ליצירות מגלה כי
תוכנן ההרמוני אינו משקף בהכרח את הטונליות המוצהרת ,לפחות לא באופן שהיה מקובל בעבר .אצל הינדמיט
לדוגמא ,אלמנט חריג שבולט כבר מהפרטיטורה הוא הוויתור על ההבחנה בין מז'ור למינור ,בשונה כמובן מן המודל
של באך ומן המסורת הקלסית בכלל .אם כן ,במהלך העבודה אבחן כיצד באה לידי ביטוי תפיסתו הטונלית המיוחדת
של כל מלחין ,וכיצד מיושמים במסגרתה טכניקות מסורתיות של קונטרפונקט.
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סקירת ספרות
ההתמודדות עם התפוררותה של המערכת הטונלית בסוף המאה ה 19-הולידה מגוון גישות ושיטות הלחנה במאה
ה ;20-מפנייה אל מקורות עממיים או מודלים מוסיקליים מן העבר הרחוק יותר ,דרך כתיבה מודלית ושימוש
במודוסים "מהונדסים" (טונים שלמים ,אוקטטוני וכו') ,ועד שיטת  12הטונים של שנברג וגלגוליה הסריאליים .אין
פלא אם כן ,שתיאורטיקנים של המוסיקה של המאה ה 20-נוטים להתמקד בשפה ה"טונלית" של המלחינים השונים,
או במה שנכון יותר לכנות "הארגון הצלילי" .הדבר מתבקש במיוחד כשמדובר במלחינים הנמצאים על הרצף הניאו-
קלסי ,כמו ברטוק ,הינדמיט וסטרוינסקי (בשנים  .)1920-1954כפי שהולידה המאה ה 20-זרמים מוסיקליים שונים,
כן הולידה גישות תיאורטיות שונות לניתוח מוסיקלי .ניתן לחלק את החוקרים בגדול לאלה הנוקטים בגישה מסורתית
(של ניתוח מוטיבי ,הרמוני ,סגנוני וכו') ואלה המחזיקים בתיאוריה מודרנית של אנליזה כגון תורת הקבוצות של אלן
פורט ( , )set theoryשיטת שנקר ,חתך הזהב (סדרת פיבונאצ'י) וכו' .כפי שאראה ,רוב המחלוקות בין החוקרים
נסובות סביב נושא הטונליות או הארגון הצלילי ,ולגבי השאלה אם בכלל נכון לחפש סיסטמתיות ביצירותיהם של
המלחינים המדוברים.
בעבודת הדוקטורט שלו ,מציג דויד רוברט וואקר סיכום מאיר עיניים של עבודותיהם של שישה חוקרי ברטוק מרכזיים:
מלקולם גיליס ,אליוט אנטוקולץ ,פול ווילסון ,ארנו לנדוואי ,לשלו זומפאי וינוש קרפטי .כולם עוסקים במידה רבה
בארגון הצלילי ,כשהמחלוקות נסובות סביב הגדרת המסגרת הטונלית ,המשקל שניתן לאלמנטים הניאו-קלסיים
לעומת האלמנטים הפולקלוריסטיים ומידת האחדות שכל אחד מן החוקרים מוצא בשפתו המוסיקלית מרובת הרבדים
וההשפעות של ברטוק .מלקולם גיליס ,פול ווילסון ,ארנו לנדוואי וינוש קרפטי מניחים שהמוסיקה של ברטוק היא
טונלית ביסודה ,אולם רק במובן כללי ביותר .גיליס מחלק את המוסיקה של ברטוק לשלוש תקופות ,שהאחרונה
שבהן מוגדרת כ"כרומטיות" נטולת הקשר מודלי ,כשהאלמנט הטונלי מתבטא בכך שכל סקציה ביצירה נפתרת לטון
יסודי כלשהו .ווילסון מודה שהפונקציות ההרמוניות המסורתיות אינן מתפקדות במוסיקה של ברטוק ,אך הוא מגדיר
אותן מחדש כפי שהן באות לדעתו לידי ביטוי במוסיקה שלו ,ואף מחיל עליה גרסה מוחלשת של שיטת שנקר .גם
לנדוואי הגדיר סוג חדש של יחסים פונקציונליים המתקיים ביצירותיו של ברטוק וקרא לשיטת הניתוח שלו "שיטת
הצירים" ( .)axis systemהוא מאתר אצל ברטוק שתי סיסטמות סולמיות שונות :האחת "כרומטית" ומתבססת על
היחס של חתך הזהב ועל סולמות פנטטוניים ואוקטטוניים ,והשנייה "דיאטונית" ,במובן שהיא מבוססת על סדרת
הצלילים העיליים .קרפטי נותן משקל רב להשפעות של המלחינים האטונליים הראשונים על ברטוק ,אך הוא מגדיר
את שפתו הטונלית כ"שימוש חופשי בכל  12הטונים במסגרת של הקשר טונלי מחודש" .הוא מגדיר מושג אותו הוא
מכנה "כיוון מזויף" ( ,)mistuningהמתייחס לתופעה של הנמכה או הגבהה של צליל הרמוני מרכזי בחצי טון (בניסיון
להימנע מקוינטות ואוקטבות זכות) .הכרה בתופעה זו יכולה לייתר לדעתו את שיטות הניתוח המרכזיות שיושמו על
המוסיקה של ברטוק ,כגון ניתוח באמצעות תורת הקבוצות או לפי היחס של חתך הזהב .התיאוריה של אנטוקולץ
מתמקדת באיתור מערכות צליל סימטריות ,מה שמרחיק אותה מכל דיבור על טונליות .כל החוקרים מלבד זומפאי
וקרפטי נעזרים במידה מסוימת בתורת הקבוצות של פורט או בשיטה דומה ,וכן בשיטות אחרות ,ואילו זומפאי
וקרפטי נוקטים בגישה הוליסטית יותר ודוחים את הטענה שיש טעם בניתוח שיטתי (על פי תיאוריה אנליטית כלשהי)
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של המוסיקה של ברטוק ,היות שהם לא מייחסים למלחין שיטתיות בהלחנה .שניהם מרבים לדבר על השפעות
סגנוניות (כגון שטראוס ,דביסי ,סטרוינסקי ושנברג).
היות שהרביעייה הראשונה של ברטוק ,שנכתבה ב ,1909 -כתובה עדיין באידיום פוסט-רומנטי ,נקטו רוב החוקרים
שעסקו בה בגישות ניתוח מסורתיות יותר כשל זומפאי וקרפטי .מילטון בביט מנתח את הרביעיות מתוך נקודת
המוצא שהמוטיב הוא האלמנט הגנרטיבי המרכזי בהן וממנו נובעים כל יתר המרכיבים (כולל הממד ההרמוני) .כמו
ווילסון ולנדוואי ,גם הוא מכיר בקיומם של קונספטים כלליים של יחסים פונקציונליים ביצירות אלו ,אך רק ברובד
החיצוני ביותר ,כך שהשפה ההרמונית שלהן היא אינדיבידואלית לדעתו ואיננה נובעת באופן ישיר מהקונספטים
הללו .חוקרים נוספים שניתחו את הרביעיות של ברטוק בגישה מסורתית יותר הם מתיאס זייבר ומארק פסלר וואקר,
אשר בוחנים את הרביעיות מן האספקטים התמטיים ,הצורניים והטונליים.
ברטוק לא השאיר אחריו כתבים תיאורטיים ,ואילו הינדמיט השאיר לנו את "אומנות הקומפוזיציה המוסיקלית" ,לכן
חוקרים רבים בוחנים את יצירותיו לאור ספר זה .כיוון שלודוס טונליס נכתב בהשראת הפסנתר המושווה של באך,
ניתן למצוא גם מאמרים רבים המשווים בין שתי היצירות בניסיון להתחקות אחר הדומה והשונה ,המסורתי והחדש,
וכן מאמרים המשווים בין כתיבתו הקונטרפונקטית של הינדמיט לבין המסורת הקונטרפונקטית של הבארוק בכלל.
לקטגוריה האחרונה משתייכים מחקריהם של קורט אלנברגר ,דורותי נל פוסטר ,מייקל מאריסן ,צנה פאוץ ,האנס
טישלר וגבריאלה וולהופול .ככל הנראה גם כתביו התיאורטיים של הינדמיט משאירים מקום לפרשנות ,ואכן הוצעו
גם תיאוריות שונות לגבי תוכנו הטונלי של לודוס טונליס .מארק דלרה בוחן את היצירה לאור ספרו של הינדמיט
ומציג תיאוריה חדשה לגבי השימוש במקבצי צליל קוורטיאליים ולגבי "הארכה א-טונלית" (על פי ה .)GTTM -אוטיס
פואו הארווי בוחן את סוגיית הטונליות בפוגות של לודוס טונליס וטוען כי המסד שלהן הוא טונלי אך בגלל עצמאות
הקווים המלודיים ,מבנה העל הוא דיסוננטי .דויד נוימאייר מנתח את היצירה ניתוח ניאו-שנקריאני על פי הולכת
הקולות ,בעוד שאת החומר הצלילי הוא מנתח על פי תורת הקבוצות .אם כן ,הגישה הרווחת לניתוח לודוס טונליס
היא ההשוואה עם המודל הבארוקי ,אך גם בהקשר זה עולות סוגיות של טונליות וארגון צלילי.
קיימים כמובן מאמרים העוסקים בניתוח מוסיקלי של הפוגות עצמן .כזה הוא מאמרו של זיגלינד ברון ,המנתח את
הופעת הנושאים ואת הטרנספורמציות שלהם ,וכן מאמרו של הנרי מרטין ,המציג שיטת ניתוח המבוססת על שיטת
ה"סוגים" ( )speciesלהוראת הקונטרפונקט ,אך מותאמת לכתיבה המודלית של המאה ה ,20-ומדגים אותה על
הפוגה בלה.
גם במקרה של סטרוינסקי ניתן למצוא בצד ניתוחים מסורתיים של סימפוניית תהילים ,העוסקים באספקטים הצורניים
והטונליים ,גם ניתוחים מורכבים יותר של הארגון הצלילי .תמה חוזרת היא העיסוק ברב-שכבתיות טונלית (או
מודלית) :כך אצל גרטכן הורלאכר ,דימיטרי טימושקו וג'ין מיונג קאנג ,ובמידה מסוימת גם אצל יוזף שטראוס ,המציג
תיאוריה ניאו -שנקריאנית על יסוד ההנחה שבבסיס חלק גדול מהמוסיקה של סטרוינסקי עומד מבנה דו-קוינטיאלי,
כשקוינטה אחת מתפקדת הרמונית ,והשנייה מלודית .ניתוחים מסורתיים יותר מוצגים על ידי ג'ון פיטס רוג'רס,
רוברט טיילור ווילפריד מלרס ,שאף מייחס לאזורים הטונליים השונים משמעויות תוכניתיות ספציפיות (מי במול
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מז'ור ,שהוא הסולם של הארואיקה ,מייצג את האדם; דו מז'ור ,שהוא אבי כל הסולמות ,מייצג את האל וכו' ...כיד
המסורת המוסיקולוגית הישנה והטובה.)...
אם כן ,המוסיקה של ברטוק ,הינדמיט וסטרוינסקי מזמינה שני סוגים של התייחסויות :התייחסות מסורתית
לאספקטים הצורניים והטונליים ,ההולמת את הצורות העתיקות לתוכן נמסכו התכנים החדשים ,והתייחסות מודרנית
לארגון הצלילי ,ההולמת את התכנים הטונליים החדשים .המחקר שלי יעסוק בממשק בין הצורה והתוכן ביצירות
הנדונות ,וכן באופנים השונים בהם נבחנו יצירות אלו על ידי החוקרים.

שיטות מחקר
שלוש היצירות בהן תעסוק עבודת המחקר שלי ייבחנו בכלים האנליטיים המקובלים (כגון ניתוח הרמוני ,מוטיבי
וצורני) ,תוך השוואה למודלים הרלבנטיים מן העבר (במקרה של הינדמיט זהו הפסנתר המושווה של באך ,ואילו
במקרה של בארטוק אלו הן הרביעיות של בטהובן) .תיבחן גם היכולת של כלים אנליטיים מודרניים (כגון שיטת
הסטים של פורטה) להניב תובנות מעניינות .בשלב שני תיערך השוואה בין תוצאות הניתוח של היצירות השונות
ויוסקו מסקנות לגבי המשותף והייחודי בתפיסתם הטונלית והקונטרפונקטית של ברטוק ,הינדמיט וסטרוינסקי כפי
שהיא באה לידי ביטוי ביצירות אלו.

היצירה
בכוונתי לכתוב יצירה רב-פרקית להרכב קאמרי גדול (רביעיית כלי קשת +רביעיית חליליות ,או לחילופין; רביעייה
מעורבת של כלי נשיפה מעץ :חליל ,אבוב ,קלרינט ובסון ,וכן כלי הקשה) ,שתעשה שימוש בסוגים שונים של
טקסטורות מוסיקליות ורעיונות קונטרפונקטיים ,תוך התכתבות עם טכניקות כתיבה עתיקות (מאורגנום ושימוש
בדרוון ,דרך איזומטריּות ושימוש בקנטוס פירמוס ,ועד קונטרפונקט אימיטטיבי) וחדשות (כגון טכניקות מינימליסטיות
של טרנספורמציה מלודית ,הזזה רתמית ופוליריתמיקה ,חזרתיות וכתיבה רב-שכבתית ,וכן אלמנטים אלאטוריים).
כל אחד מפרקי היצירה יבנה סביב רעיון קונטרפונקטי אחר וינסה להאיר אותו ממגוון זוויות.
היצירה תהיה מורכבת משבעה עד עשרה פרקים במתכונת של סוויטה :פרלוד/אוברטורה ,פרקים בעלי אופי ריקודי
ופרקים בעלי אופי מופשט יותר (מעין פנטזיות) .אורך היצירה יהיה כחצי שעה.
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