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  תקציר

. טרתה העיקרית היא ניתוח היררכי של האירגון התמטיעבודה זו מציגה תיאוריה שמ

, מוצרט, ע באך"קפ, וכולל מלחינים כסקרלטי, "סגנון הקלאסי"הקורפוס המנותח שייך ברובו ל

הצורך בתיאוריה נובע מכך שבספרות התיאורטית המימד . קלמנטי ושוברט, בטהובן, היידן

מציגים את האירגון כשייך לרמת כאשר לעתים , ההיררכי באירגון זה כמעט שאינו קיים

וללא איפיון היררכי ולעתים מציגים את ההיבטים ) הטונלי" מבנה"להבדיל מה" (עיצוב"ה

למרות שבשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית . ההיררכיים שלו כבעלי משמעות פחותה

רית תיאו"של דארסי והפוקוסקי ו" תיאורית הסונטה"בייחוד ב(בניתוח רמת אירגון זו 

הכולל , גם התיאוריות העדכניות אינן מציגות ניתוח היררכי, )של קפלין" הפונקציות הצורניות

 במסגרת הצגת מבנים לצורות המוסיקליות ואיפיון היחסים הפונקציונליים ותהליכי יצירה

  .המבנים הללו

ית מתחום התיאוריה שפותחה במהלך העבודה עושה שימוש בתיאוריה תחבירית בלשנ

, שאם כי היא ממלאת תפקיד במגוון תיאוריות בלשניות, באר- Xתיאורית : הבלשנות הגנרטיבית

תיאוריה גנרטיבית מרכזית , )GB) Government and Bindingהיא חשובה בעיקר עבור תיאורית 

כאשר חוקיה מוגדרים בצורה , באר זו מאומצת הלכה ולמעשה-Xתיאורית . 80-החל משנות ה

, )specifier(מגדיר , )head(גרעין : המושגים הקשורים לחוקים אלו(ית בראשית העבודה פורמל

ומהווים מימשק עם האירגון )  מוגדרים כמובן אף הם)adjunct(ולוואי , )complement(משלים 

הנחת היסוד של העבודה איננה כי מוסיקה היא . המוסיקלי בלא צורך להכיר את התחום הלשוני

, אלא כי הן האירגון המוסיקלי והן האירגון הלשוני שואבים ממקור משותף, לשפהשפה או דומה 

השימוש בתיאוריה . באר הם חלק ממנו- Xשחוקי תיאורית , הדקדוק האוניברסלי הגנרטיבי

למרות . קיימת מוסיף מימד הסברי ותורם לייחוס משמעות קוגניטיבית למבנים המוסיקליים

לא נשללה האפשרות לאמץ , באר ככלי לניתוח מבני-Xית שבעבודה נעשה שימוש רק בתיאור

ככלי לניתוח , )Binding Theory(והעיקרית שבהן היא תיאורית הקשירה , תיאוריות נוספות

  .כלומר ניתוח מופעים שונים של אותו הנושא במהלך הפרק, "חזרה תמטית"מקרים של 

: סוד באירגון המוסיקליבאר מחייב הצגת קיומם של שלושה מושגי י-Xאימוץ תיאורית 

העתידים לשמש כאבני הבניין של התחביר ושהם הבסיס ליצירת , קיומם של פריטים לקסיקליים

שכן עיקר הטענה של , וקיומן של קטגוריות, קיומם של צירופים, החטיבות הגדולות יותר

עיקר . יםהתיאוריה היא כי קטגוריות תחביריות שונות ניתנות לניתוח על פי אותם כללים מבני

. הדגש הוא על קיומם של פריטים לקסיקליים למרות שהם ממוקמים בתחתית המבנה העצי
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ומבנה הצירוף , הצירוף) head" (גרעין"בכל צירוף קיים פריט יחיד המכונה , לגישת התיאוריה

פריטים לקסיקליים , בהקשר המוסיקלי. נתפש כהשלכה של תכונותיו הלקסיקליות של הגרעין

שנידון , אם כי מדובר על נושא טעון ובעייתי, או הפראזות התמטיות" נושאים" המזוהים עם

של חטיבה מוסיקלית כפריט " גרעין"התפישה העקרונית של העבודה רואה . בקצרה בעבודה

או הגשר בתצוגת צורת ,  של פריודה סימטריתantecedent, למשל(הפחות יציב והיותר פתוח בה 

 של הפריודה antecedent-ה: יבה נקבע על פי דרישותיו הלקסיקליותמבנה החט, וככזה, )הסונטה

, גישה זו. על פי הטונליות שהוא מכתיב, דורש חטיבות טונליות יציבות, והגשר, consequentדורש 

למעשה מקבילה את האירגון , הרואה את הנושאים המוסיקליים כמעין מקבילה למילים בשפה

בין רמת ) קנדוף'שמוצגת למשל על ידי לרדל וג(בלה בהתאם להק, התמטי לתחביר הלשוני

, העוסקת במבנה הפראזה הבודדת, רמת ביניים. ריתמי ובין הפונולוגיה הלשונית-האירגון הטונלי

. העוסקת אף היא בתיאוריות הקשורות למבנה המילה, ראויה להקבלה למורפולוגיה הלשונית

התואם את מושג התחביר (הקשר מצומצם מאומץ בעבודה הנוכחית ב, לפיכך, "תחביר"המושג 

ולא במובן , של עיסוק בדרך בה מאורגנים הפריטים הלקסיקליים לחטיבות רחבות יותר, )הלשוני

  .כפי שהמושג מתואר לעתים קרובות, הכללי של אירגון מבני כלשהי

מבנים , פריודות: בחתך צורני, עיקר העבודה מוקדש לניתוח בפועל של מבנים מוסיקליים

כאשר תצוגת , וצורת הסונטה, הסונטות למקלדת של סקרלטי, רנאריים ובינאריים אלמנטרייםט

התפישה האוניפורמית של התיאוריה מביאה לכך . צורה זו זוכה להתייחסות עמוקה בפרק נוסף

. כמו גם חטיבות שונות במסגרת אותה הצורה, שצורות שונות מטופלות לפי אותו העיקרון המבני

יג באמצעות התיאוריה גיוון מבני במסגרת אותה הצורה מודגמת לכל אורך האפשרות להצ

שגיוון זה , או בסונטות של סקרלטי" אנה מגדלנה"למשל בריקודים הבינאריים מתוך , העבודה

, מעבר להצגת הניתוחים המבניים עצמם. מוגדר על ידי חלק מהחוקרים כמאפיין בסיסי שלהן

כולל כאלו שההגדרה , מיון מבנים פריודיים אפשריים: שלכמו למ, נידונות סוגיות נוספות

פריודה "ו" פריודה סימטרית"ובייחוד ההבחנה בין , המסורתית לפריודה שוללת את קיומם

 rounded binary"הסבר היחס שבין החלוקה הטרנארית והבינארית בצורה המכונה ; "פתוחה

form" ,היחס שבין רצף ; )ובצורת הסונטה(ה זו כמו גם הסבר ההיגיון במיקום קווי החזרה בצור

 בסונטות אלו ומשמעותו "crux"-סוגיית ה, ליניארי ובין אירגון היררכי בסונטות של סקרלטי

בסונטות " תצוגה בתוך תצוגה"הכולל למשל מקרים של , והאפשרות לאירגון רקורסיבי, המבנית

  .אלו
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כתופעה הצורנית החשובה , הצורת הסונטה זוכה באופן טבעי לשטח הנרחב ביותר בעבוד

ומציע איפיון , דיון ראשוני בצורה כולל את ההתייחסויות השונות אליה. ביותר בסגנון הקלאסי

באותו אופן ששיטת שנקר רואה (באר -Xשלה כעיקרון מבני שמחד כפוף בעיקר לכללי תיאורית 

ן להציג במסגרת אך שנית, )את צורת הסונטה ככפופה בעיקר לחוקי הולכת הקולות הטונליים

המשקף צורת פרקים , בעל מאפיינים סכמטיים ועקרוניים" מודל נורמטיבי"חוקי התיאוריה גם 

סטייה מהמודל הנורמטיבי איננה נחשבת ) ובניגוד לגישתם של דארסי והפוקוסקי(עם זאת . רבים

-Xמשום שמערכת הכללים הבסיסית נקבעת על פי המבנה ה" דפורמציה"כשבירת החוקים או כ

שהעבודה טוענת שאינם משקפים , דוגמאות לסטיות כאלו מוצגות מחד בפרקי סונטינות. בארי

המודל "והמודל החשוב שמכונה בעבודה , פישוט של המבנה הנורמטיבי אלא סטייה צורנית ממנו

מעבר לניתוח מאפייני הצורה . שמציג אלטרנטיבה צורנית של ממש למודל הנורמטיבי, "של קוך

" משלים("ניתוח חטיבת הנושאים השנייה : נידונות מספר סוגיות נוספות, )תוח ומחזרפי, תצוגה(

בניגוד לחלוקה הבינארית , והעמידה על המבנה הטרנארי שלה) בארית-Xהתצוגה בטרמינולוגיה ה

הצזורה "בייחוד לאור מושג , דיון בארטיקולציה הפנימית של התצוגה; הקיימת בספרות

מושג חשוב , סולמית- עיסוק בסוגיית התצוגה התלת, ולבסוף; פוקוסקישל דארסי וה" המדיאלית

במיוחד בייחוד לאור תשומת הלב השנקרית שהופנתה כלפיו וראייתו כמבטא את הפער שבין 

היא כי רמות העיצוב והמבנה אינן , כפי שהיא מומחשת בסוגיה זו, טענת העבודה. העיצוב והמבנה

  .אלא שגם ברמה התמטית קיימת רמה מבנית אוטונומית, נלימשקפות הבדל בין אירגון תמטי וטו

אם כי ברור שהבחירה לעסוק בתקופה הקלאסית מצמצמת את היצירות המנותחות 

. הטונליות ממלאת תפקיד משמעותי מאוד בניתוח גם באופן עקרוני, ליצירות טונליות בלבד

ובייחוד , ומבנה זה, יקליותהמבנה הטונלי של הפריטים הלקסיקליים קובע את דרישותיהם הלקס

חשוב הרבה יותר לרמה המבנית מאשר התוכן התמטי של , הקדנצה אליה מוליכים הפריטים

גישה זו . גם אם לעתים העיסוק בתוכן זה בלבד מזוהה עם תפישת האירגון התמטי, הפריטים

ודארסי , קפלין, ברגר, רוטשטיין, למשל אצל רטנר(הולמת את התפישות המודרניות של הניתוח 

, כאמור. שמייחסת לאירגון הקדנציאלי חשיבות ראשונה במעלה בקביעת המבנה) והפוקוסקי

אין התאמה מלאה בין גישת העבודה ובין גישות ניתוח טונליות , למרות חשיבות זו של הטונליות

והעיסוק בסתירות אלו ממלא ) קנדוף'כמו שיטת שנקר או התיאוריה הגנרטיבית של לרדל וג(

  .ד חשוב בעבודהתפקי

הקוגניטיבי , סגנוני-ההיסטורי, את השלכות העבודה ניתן לסווג לתחום התיאורטי

ההשלכות התיאורטיות מתבטאות בעצם הצגת . כולן נידונות בפרק הסיכום של העבודה. והבלשני
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הדיון . שהיא בעלת כח הסברי ומטפלת בתחום שלמעשה לא נידון כלל בספרות, התיאוריה

.  הארות חדשות ולספק תשובות לשאלות שהספרות הקיימת התקשתה לטפל בהןמאפשר להציג

, באר לשם איפיון הסגנון הקלאסי- Xהעיסוק בתקופה הקלאסית מאפשר לרתום את חוקי 

הבחנה זו יכולה להתבסס על איפיון . ולהבחין בינו ובין הבארוק שלפניו והרומנטיקה שאחריו

ועל הדרך בה הם מאומצים , ימוץ של חוקי התיאוריהעל מידת הא, שונה של הרמה הלקסיקלית

. בהבחנה שבין הסונטות של סקרלטי ובין צורת הסונטה, למשל, הטקטיקה האחרונה יושמה(

עצם האימוץ של תיאוריה השייכת לדקדוק האוניברסלי מוביל לטענה כי , בתחום הקוגניטיבי

 כי המבנים הצורניים אינם ובהתאם לכך, כללי התיאוריה מקורם במבנה התפישה האנושית

לגבי הקשר בין מוסיקה , למשל(סוגיה זו מציבה שאלות מספר . תוצאה של כללי סגנון בלבד

שהעבודה מנסה לספק להם תשובה הולמת בפרק , )או מידת האוניברסליות של התיאוריה, ושפה

ת לקוראים למרות שהיא אינה מיועד, השלכות העבודה על התחום הבלשני, לבסוף. הסיכום שלה

משום שהיכולת לאמץ חוקים מתוך הדקדוק האוניברסלי , הן כמעט מובנות מאליהן, מתחום זה

הנחת העבודה כי , בנוסף. לאירגון שונה מהאירגון הלשוני מקרינה על אופיו של דקדוק זה

עשויה לאפשר לבלשנים לבחון חוקי , ללא רובד סמנטי של ממש" תחביר"במוסיקה מתקיים 

טקטיקה , של חוקים שונים" תחביריות"ותק מהסמנטיקה ובכך לתהות על מידת התחביר במנ

  . שאינה אפשרית כלל ברמה הלשונית
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  הקדמה

יבית ובין לקשר בין הבלשנות הגנרט, או אולי יומרני, עבודה זו מציגה ניסיון שאפתני

היומרה נובעת לא רק מבחירת הנושא האינטרדיסציפלינרית ומן הניסיון . התיאוריה המוסיקלית

אלא גם מכך שהדבר נעשה כנגד הצהרות , לקשר בין שני תחומים שהם לכאורה מרוחקים מאוד

הן להבנת מהותו של האירגון התמטי והן להסבר . של בני סמכא שקישור כמו זה איננו אפשרי

ושלושת הפרקים הבאים , בלה המשתמעת בין הרובד המוסיקלי ללשוני יידרש מאמץ רבההק

יוקדשו להסבר הנקודות הללו והצדקת הלגיטימיות של ) פרק המבוא ושני הפרקים שאחריו(

בתיאורית , ובפרט(נסתפק בקביעה כי מדובר ביישום חוקי תחביר גנרטיביים , בשלב זה. ההקבלה

X-בתיאור . לאירגון התמטי המוסיקלי) החשובות הנוגעות לתחום זהאחת התיאוריות , באר

  . בשפה" מילים"המוסיקליים מקבילים ל" נושאים"ניתן לומר שה, פשטני 

לא , למרות שחשיבותה של התיאוריה הגנרטיבית לעבודתי אינה ניתנת להמעטה

ריה היררכית מטרת העבודה היא להציג תיאו. שפה עמדה לנגד עיני-ההצבעה על הקשר מוסיקה

בכך עבודה זו מהווה המשך . תוך הצטמצמות למוסיקה מערבית טונלית, של האירגון התמטי

ושאף היא עסקה בהיבטים , א"שנכתבה כחלק מהלימודים לתואר מ, ישיר לעבודתי הקודמת

אם כי מנקודת ראות שונה ותוך ניתוח של קורפוס מוסיקלי , ההיררכיים של האירגון התמטי

קהל היעד של העבודה , לאור זאת. שכמעט שלא יידון בעבודה הנוכחית) ו מוצרטייםפרקי רונד(

לעבודה ישנן השלכות . הוא בראש ובראשונה מי שעוסק בתיאוריה ואנליזה של יצירות קלאסיות

ובעיקר בפרק , אך השלכות אלו יידונו בצמצום, הקוגניטיבי והבלשני, גם בתחום ההיסטורי

אלא היא מבוססת על ההערות , ה זו לא רק הולמת את הכשרתיגיש. הסיכום של העבודה

שעמדו על הצורך המרכזי להצדיק את הרלוונטיות , שקיבלתי בעת הגשת הצעת המחקר

, יוקדש להצדקה כזו) הפרקים השלישי עד השישי שלה(עיקר העבודה . המוסיקלית של העבודה

ר קהל היעד של העבודה הוא בעיקרו מכיוון שכאמו. באמצעות ניתוח מעשי של צורות מוסיקליות

השתדלתי לנסח תיאוריה זו , ורובם של אלו אינו מכיר את התיאוריה הבלשנית, אנשי מוסיקה

המעטתי , בנוסף. ניסוח המופיע בפרק הראשון של העבודה, באופן בלתי תלוי לניסוחה הבלשני

הערות שוליים בגוף והתייחסויות לשפה מופיעות בעיקר ב, במידת האפשר מהקבלות לשוניות

  .העבודה

אך , אנרית מסוימת'או למסגרת ז, במסגרת הניתוחית לא הצטמצמתי למספר יצירות

לא רק שלושת מלחיני האסכולה הוינאית , הגבלתי את עצמי למלחיני התקופה הקלאסית

בחירה זו נבעה . קלמנטי ושוברט, ע באך"קפ, אלא גם מלחינים נוספים כמו סקרלטי, הראשונה
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אך גם מתוך תחושה כי התיאוריה המוצגת , מהצורך להתמקד בסגנון מוסיקלי אחיד יחסיתגם 

שהיוו , מקום מיוחד שמור לסונטות של סקרלטי. כאן הולמת מאוד את האסתטיקה הקלאסית

ומציגות לדעתי כמה מן ההיבטים החשובים ביותר של , את אחד המקורות המהנים ביותר לניתוח

, למשל(ברור לי כי העדפות אישיות , ה הגבלה נוספת על היצירות שנותחואם כי לא הית. העבודה

  .הכתיבו את הבחירה בדוגמאות כאלו ולא אחרות) חיבה לסונטות לפסנתר של מוצרט ובטהובן

ביניהם כדאי למנות את ההתמקדות . צמצומים נוספים התבצעו בעיקר משיקולי מקום

אם כי הרלוונטיות , יתור על דיון בתיאוריות אחרותוו, )באר-Xתיאורית (בתיאוריה בלשנית אחת 

רטו או 'אנרים מוסיקליים כמו הקונצ'וכן את הויתור על דיונים בז, שלהן תתואר במהלך העבודה

צורת הסונטה זכתה לדגש , לעומת זאת. שלהם היה אמור להיות מוקדש פרק נפרד, הרונדו

פרק מעמיק יותר העוסק בהיבטים של חשתי בהכרח להוסיף , כאשר מלבד פרק סקירתי, מיוחד

פרק זה ממחיש לדעתי את . ושהפך בסופו של דבר לפרק הארוך ביותר בעבודה, מבנה התצוגה

ואת העובדה שאין מדובר בהתאמת , היתרונות האנליטיים המשמעותיים ביותר של התיאוריה

להאיר מחדש אלא בתיאוריה שיש בה כדי , מושגים בלשניים לסכימות הצורניות המסורתיות

  .ולהציג מבט שונה על המבנים המוסיקליים, סוגיות ישנות

היה זנוח " תמטי"התחום של ניתוח , עלי לציין כי בעת שהוגשה הצעת המחקר, לסיום

ובייחוד לאור פרסום עבודותיהם של , בשנים האחרונות. ודאי מול הפריחה של שיטת שנקר, למדי

תמטי תפש מקום - והניתוח צורני, תמונה השתנתה מאודה, קפלין מחד ודארסי והפוקוסקי מאידך

לצד הידע , שינוי מגמה זה סייע לי רבות לגבש את מסקנות העבודה. משמעותי במחקר התיאורטי

, לפחות מבחינה זו. כשיטה ההיררכית העיקרית לניתוח מוסיקלי, שרכשתי באמצעות שיטת שנקר

  .  ם היעד המדויק שלה רחוק מלהיות ידועגם א, העבודה משתלבת בדרך שהחלה להיסלל זה עתה
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  מבוא

1 הבלשנות הגנרטיבית0.1
 

   מספר מושגי יסוד0.1.1

הבלשנות הגנרטיבית נחשבת לדיסציפלינה חשובה , לפני כחמישים שנה, החל מראשיתה  

הניסיון של , ראשית: לעובדה זו שתי סיבות עיקריות. מעבר להיבטים של ניתוח לשונות האדם

תוך ניסיון לבסס תיאוריה שניתן לבחון , "מדעיים"דיר את דרכי פעולתו במושגים תחום זה להג

ויש הטוענים כי בכך נעוצה מהפכנותו , אותה בהתאם לקריטריונים הנהוגים במדעי הטבע

, החשיבות שיש בתיאוריה הגנרטיבית להיבטים קוגניטיביים, שנית). 24, 1996ניומאייר (העיקרית 

שתי עובדות . מודה מהווים למעשה חקר של יכולת התפישה האנושיתכאשר רכישת השפה ולי

הופכים את הגישה , "חישובי"כמו גם הניסיונות להעניק לתיאוריה הבלשנית מימד , אלו

הגנרטיבית לחשובה לכל תחום במדעי הרוח המשלב גם הוא מסגרת תיאורטית פורמלית ורעיונות 

  .קוגניטיביים

השתנתה באופן מהותי במהלך מחצית המאה של קיומה אם כי התיאוריה הגנרטיבית   

והם מוצגים למשל על , עקרונות היסוד נותרו במידה רבה ללא שינוי, )כפי שייסקר בסעיף הבא(

במסגרת זו נציג בקצרה שלושה עקרונות . בייחוד בכל הקשור לניתוח תחבירי, 1965ידי חומסקי 

 descriptive(הלימות תיאורית ; וניברסליהדקדוק הא: שרלוונטיים במיוחד לעבודה הנוכחית

adequacy ( מול הלימות הסברית)explanatory adequacy( ;את . והמעמד המרכזי של התחביר

ניתן לראות כמרכזי ביותר בגישה ) universal grammar ,UG(מושג הדקדוק האוניברסלי 

גנטית ומשותפת לכל בני והוא תוצאה ישירה של ההנחה כי יכולת רכישת השפה היא , הגנרטיבית

בהתאם להתפתחות , הדרך המדויקת לתאר דקדוק זה השתנתה במהלך השנים,  כמובן2.האדם

  .התיאוריה הגנרטיבית ובאופן שונה בין תיאוריה אחת למשנה

                                                 

1
הספרות . והעמקה כזו אינה נחוצה לעבודה כולה, סקירה זו אינה יכולה להעמיק לתוך התחום הבלשני, באופן טבעי 

, 1957כגון חומסקי (המצוטטת בעבודה כוללת לפיכך בעיקר ספרים משמעותיים בהתפתחות התיאוריה הגנרטיבית 

ספרי מבוא ללימוד תיאוריות , )1994פולארד וסאג , 1977קנדוף 'ג, 1994חומסקי , 1980חומסקי , 1965חומסקי 

, )שהוא מילון מונחים, 1993וכן טראסק , 2001פאלק , 1997קוליקאבר , 1994הגמן , 1991ספנסר , 1964באך (בלשניות 

, מבין העבודות הללו). 1996ניומאייר , 1980ניומאייר (וכן ספרים העוסקים בהיסטוריה של הבלשנות הגנרטיבית 

וההתמקדות בתיאורית , בשל הגישה המבואית שלהם, 1997קוליקאבר - ו1994השימושיות ביותר לעבודה הן הגמן 

GB) הרלוונטית ביותר לעבודה, )בי התיאוריה ומשמעות שמה יופיע בהמשך הפרקהסבר לג .     

2
 Generative": חקר הדקדוק האוניברסלי הוא למעשה מטרתה של הבלשנות הגנרטיבית, כפי שפאלק מנסח זאת 

linguistics or generative grammar, a field of study that originates in the work of Noam Chomsky, is 
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כלומר בין גישה המתיימרת להציג תיאור , אם כי הפער בין גישה תיאורית וגישה הסברית  

ובין גישה המנסה לספק למימצאים אלו הסבר , ר המנותחמהימן במידת האפשר של החומ

תפישת הדקדוק האוניברסלי מגדירה פער זה , קיים לאו דווקא בגישה הגנרטיבית" חיצוני"

התיאוריה הבלשנית הכוללת אמורה לכלול את , לפי גישתו של חומסקי. בצורה ייחודית וחשובה

 structural" (תיאורים מבניים"פק כלומר היכולת לס, כאשר הרמה התיאורית, שתי הרמות

descriptions (בעוד הרמה ההסברית נובעת מהיכולת להסיק , נוגעת לניתוח של שפות מסוימות

המשמעות היא ). 30-37, 1965חומסקי (תיאורים מבניים כאלו מתוך חוקי הדקדוק האוניברסלי 

הנוגעים לשפה מסוימת אך , )ולאו דווקא פשוטים פורמלית(שגם ניתוחים משכנעים ואמינים 

מכיוון , שנית. ייחשבו עדיין כחלק מהרמה התיאורית, הוק-ומונחים ממערכת כללים אד

ההבחנה בין תיאוריות , שהדקדוק האוניברסלי משקף את הפן הקוגניטיבי של התיאוריה

חשוב לציין כי הן הרמה . והסבריות בגישתו של חומסקי היא בעיקרה בעלת משמעות קוגניטיבית

 אך השגת הרמה ההסברית חשובה 3,יאורית והן הרמה ההסברית הן חלק לגיטימי מהתיאוריההת

שלא , אם כי חומסקי מציין כי גם השגת הלימות תיאורית ראויה זו משימה קשה כשלעצמה, יותר

4.הושגה בעת כתיבת הדברים
 

ת מעמדו המרכזי של התחביר מהווה אף הוא את אחד מהעקרונות החשובים של הבלשנו

 או 1957למשל חומסקי , ובא לידי ביטוי מובהק בכותרות חלק מספריו של חומסקי, הגנרטיבית

ניומאייר מעמיד התמקדות זו כאחד משני המאפיינים המהפכניים של הבלשנות . 1965חומסקי 

                                                                                                                                            

an attempt to discover the nature of the human language faculty, specifically of Universal Grammar" 

לתיאוריות החומסקיאניות מעידה על מידת ) LFG(העובדה שספרו של פאלק מייצג תיאוריה יריבה ). 1, 2001פאלק (

  .הקונצנזוס הקיים ביחס למעמד הדקדוק האוניברסלי

3
אך נעצר ברמת ההלימות , שמסביר את גישתו הכללית של חומסקי, ביטוי לכך ניתן למצוא בספרה המבואי של הגמן 

ולא , קנדוף מנסחים את מטרותיהם התואמות הלימות תיאורית'לרדל וג, במקביל לכך). 6-7, 1994הגמן (התיאורית 

 The same holds for our theory of music. It is not intended to enumerate what pieces are": הסברית

possible, but to specify a structural description for any tonal piece") 6, 1983קנדוף 'לרדל וג .(  

4
 Real progress in": האמירה הבאה מתמצתת את גישתו של חומסקי לגבי חשיבות הרמה ההסברית ותפקידה 

linguistics consists in the discovery that certain features of given languages can be reduced to universal 

properties of language, and explained in terms of these deeper aspects of linguistuc form")  1965חומסקי ,

 It is for just this reason that the attempt to achieve explanatory adequacy - the": בהמשך הוא כותב). 35

attempt to discover linguistic universals - is so crucial at every stage of understanding of linguistic 

structure, despite the fact that even descriptive adequacy on a broad scale may be an unrealized goal. 

   ).36, שם(
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שכן באמצעות ,  הסיבה לכך היא שהתחביר מקושר ביותר לפן היצירתי של השפה5.הגנרטיבית

חלקם ודאי כאלו שלא נשמעו קודם לכן , יצור מספר אינסופי של משפטיםהתחביר ניתן ל

ההיבט המשמעותי של הניתוח התחבירי הוא השימוש במבנים ). 25-26, 1996ניומאייר (

אם כי צורתם המדויקת של מבנים אלו , היררכיים כדי לתאר את מבנה המשפטים והצירופים

ותיאוריות מאוחרות יותר (הטרנספורמטיבית התיאוריה , בפרט. משתנה מתיאוריה לתיאוריה

מבנה "ו) D-structure" (מבנה העומק", הניחה את קיומן של שתי רמות מבניות) המבוססות עליה

  . שהמעבר ביניהן כרוך בתהליכי טרנספורמציה שוניםS-structure(, 6" (השטח

    

   התפתחות הבלשנות הגנרטיבית0.1.2

התיאוריה הבלשנית עצמה , ו עוד בראשית הדרךבעוד העקרונות הגנרטיביים עוצב

, לאור זאת. ועבודה זו מתייחסת בעיקר אל התיאוריות הבלשניות העדכניות, השתנתה באופן ניכר

את תולדותיה הקצרים . מן הראוי לספק סקירה של ההתפתחות שהביאה ליצירת תיאוריות אלו

; 70-שנות ה; 60- וה50-שנות ה: של הבלשנות הגנרטיבית ניתן לחלק לשלוש תקופות עיקריות

התפישה השלטת בשני העשורים הראשונים לקיומה היתה התפישה .  ואילך80-ושנות ה

דקדוק זה היה . "transformational grammar"שהולידה את מה שמכונה , הטרנספורמטיבית

מבוסס על ההנחה כי המעבר ממבנה העומק אל פני השטח מבוסס על תהליכים של 

מחיקה או החלפה של , כשטרנספורמציות כאלו יכולות להיות למשל הזזה, "מציהטרנספור"

שהיו , שכונו חוקי טרנספורמציה, נכתבו חוקים רבים, בהתאם לגישה זו. חלקים מהתחביר

מכיוון שממילא החוקים הללו היו תקפים . אמורים לשקף את הפעולות המותרות בשפה מסוימת

הם שיקפו בעיקר את הרמה התיאורית , אוריה כללית יותרולא היוו חלק מתי, לשפה מסוימת

במצב שבו ההאשמה , ריבוי החוקים והאפשרויות יצר גודש תיאורטי, מעבר לכך. בלבד

                                                 

5
שהפכו , "חוקי טרנספורמציה"ולאו דווקא השימוש ב, ב להדגיש כי ההתמקדות בתחביר מוצגת כמהפכניתחשו 

ניומאייר אינו מייחס . ובמידה רבה מזוהים עם הגישה החומסקיאנית, אמנם לחלק מהתחביר הגנרטיבי המוקדם

  .וואף מציין שניסוחם קדם לחומסקי עצמ, לחוקים אלו את מהפכנות גישתו של חומסקי

6
 Consequently, the syntactic component of a grammar must specify, for":  דוגמה לגישה זו של חומסקי 

each sentence, a deep structure that determines its semantic interpretation, and a surface structure that 

determines its phonetic interpretation.") בהמשך חומסקי מדגיש את השוני בין המבנים ). 16, 1965 חומסקי

ואת המעבר ממבנה העומק אל מבנה השטח , כאשר לטענתו בגישה הסטרוקטורליסטית המבנים הללו זהים, הללו

  . באמצעות טרנספורמציות
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הגישה הגנרטיבית המוקדמת ,  בנוסף לחוקי הטרנספורמציה7.בספקולטיביות היא טבעית למדי

 phrase"שכונו כאמור , רייםהציגה את יצירת המבנים התחביריים כמימוש של חוקים תחבי

structure rules" , המסומנת ב(ונעו מהרמה המופשטת של המשפט-S (חוקים אלו . אל פני השטח

ולפיכך אין , הנוצרות בשלב הסופי של תהליך היצירה, מעניקים תפקיד מינימלי למילים הבודדות

) S(פט המופשטת  שמשמעו שרמת המשS�NP^VP,8חוק אופייני הוא החוק . להן השפעה עליו

הצירופים . שמיוצג על ידי צירוף פועלי, "נשוא"ול, שהוא צירוף שמני, מתפצלת לנושא המשפט

  9.עד שיגיעו לרמת המילה הבודדת, הללו עשויים להתפרק יותר ויותר

 מהוות תקופת מעבר בה נזנחו רבים מהרעיונות הישנים והוחלפו ברעיונות 70-שנות ה

 בין חומסקי ובין זרם שכונה "The generative wars"ויכוח שכונה עדות לכך הוא ה. אחרים

" מבני עומק"שכללה , ויכוח שקדמה לו תפישה של תחביר אבסטרקטי, "סמנטיקה גנרטיבית"

הויכוח עצמו ). 101-127, 1996ניומאייר ; 93-173, 1980ניומאייר (שונים מאוד ממבנה השטח 

ועל , אך מורשתה השפיעה על הזרם כולו, רטיביתהסתיים בדעיכתה של גישת הסמנטיקה הגנ

: ניתן להצביע על שלוש תוצאות עיקריות של שלב מעבר זה). 173, 1980ניומאייר (חומסקי בפרט 

ושתחת הניסיון , הובן כי הדקדוק הטרנספורמטיבי מוליך במידה רבה אל מבוי סתום, ראשית

שיהיו , כלליים יותר" עקרונות "יש מקום להציג, לנסח חוקים רבים וספציפיים לכל שפה

התפישה המעניקה ,  שנית10).ולמעשה ישקפו את התחביר האוניברסלי(רלוונטיים לשפות רבות 

תפקיד , ובפרט להיבטים הסמנטיים מאחוריהן, )או הפריטים הלקסיקליים(למילים הבודדות 

 במבנה התיאוריה הוחלפה במידה רבה בגישות המעניקות ללקסיקון חשיבות ניכרת, זניח בתחביר

                                                 

7
 transformational" ול"phrase structure rules"עיקר ספרו מתחלק ל.  מדגים את הגישה הזו היטב1964באך  

rules" המוצגים עבור שפה כלשהי X) 44-48 ,82-85 ,חוק לדוגמה שכזה). בהתאמה :"X + R + Y � X + S + R + 

Y") ואין בהם כלל אפשרות לתאר את מבנה השפה באופן מופשט, ברור שנדרש מספר רב של חוקים כאלו). 78, שם.  

8
  ).VP(וצירוף פועלי ) NP( שמני במקרה הזה צירוף, מבטא מספר גורמים יחדיו" ^"הסימן  

9
והמבוסס כולו על , "דקדוק חסר הקשר"הוא הדקדוק המכונה , המקרה הקיצוני ביותר של דקדוק פורמלי כזה 

מונל (תיאורו של מונל את גישתו של חומסקי לתחביר . VP�V^NP או S�NP^VPלמשל מהצורה , חוקים כאלו

-35, 1964באך " (תלוי הקשר"מעשה חלק מהכללים מאפיינים דקדוק אך ל, מבוססת על דקדוק כזה) 158-159, 1992

אך לא ) 46-49, 2001למשל פאלק ' ר( נמצאים עדיין בשימוש "phrase-structure rules". 7ש "מהסוג שהוצג בה, )36

  . ולא כאמצעי נוטטיבי, לא כתיאור לתהליך היצירה המבני, ייעשה בהם שימוש בעבודה זו

10
-רואה את הסמנטיקה הגנרטיבית כמבטאת את התקופה הראשונה של תיאוריה מונחית) 47-54, 1996(ניומאייר  

 share a"העקרונות -הגישות מונחות, לפי תיאורו). 61-65, שם (GBשהוא תיאוריית , אל מול השלב השני, עקרונות

commitment to prioritizing the postulation of a set of general explanatory principles governing UG" 

  ).62, שם(
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,  ושלישית11).וזאת מבלי לערער את תפקיד התחביר בהקשר התיאורטי הכולל(ובפרט בתחביר 

במיוחד ניתן . תחת תיאוריה שלטת אחת החלו להתגבש מספר תיאוריות גנרטיביות מתחרות

כולל , לציין את העובדה כי חלק מהתיאוריות הללו שללו את עצם עיקרון הטרנספורמציה

 LFG) Lexical תיאוריות חשובות שנותרו רלוונטיות גם כיום הן 12.ת המצומצמות שלובגירסאו

Functional Grammar : 2001פאלק (ו-HPSG) Head-Driven Phrase Structure Grammar :

13).1994פולארד וסאג 
 

" סטרימית-מיין" תיאוריה 80-התגבשה לקראת שנות ה, לצד תיאוריות יריבות אלו

 Principles (PPולעתים גם ) GB) Government and Bindingהתיאוריה המכונה והיא , מרכזית

and Parameters.(14תיאוריה זו ממשיכה לדבוק בתפישה ,  כהמשך של הדקדוק הטרנספורמטיבי

כי קיים תהליך מעבר ממבנה העומק אל מבנה , כי התחביר הוא למעשה אוסף של מספר מבנים

ות ניתן להסיק מהמבנים התחביריים ותכונותיהם המתמטיות וכי את התכונות התחבירי, השטח

עם ). גם תיאוריה זו נעזרת בעצים לתיאור המבנים התחביריים, בהתאם לכל דרכו של חומסקי(

והיא אפשרות התזוזה , ריבוי אפשרויות הטרנספורמציה מומר בתיאוריה זו באפשרות אחת, זאת

התיאוריה מבטאת את תהליך השינוי , עבר לכךמ). 18, 1980חומסקי  (move-αהמכונה , בלבד

התיאוריה מנסה , "חוקים"תחת לדון ב: שעבר על הבלשנות הגנרטיבית בעשור שקדם לעיצובה

ההנחה כי . שהם המהווים את כללי הדקדוק האוניברסלי, כלליים) principles(לנסח עקרונות 

פה לשפה בא לידי ביטוי כאשר ההבדל בין ש, בכל שפה ספציפית ממומשים העקרונות הללו

                                                 

11
ולפיה השפה עדיין נחלקת , המכונה הנחת האוטונומיות, עדיין נותרה בעינה הנחה חשובה, למרות שינוי זה 

מציין כי ) 11, 1997(קוליקאבר . המורפולוגיה והפונולוגיה, הסמנטיקה, כגון התחביר, למרכיבים שונים ועצמאיים

  . לפי מידת הקיצוניות שבה נתפשת ההפרדה בין המרכיבים,  הנחה זוקיימות תפישות שונות לגבי

12
וגם במסגרת המרכזית של התיאוריה , 70-אם כי כאמור הדקדוק הטרנספורמטיבי איבד מכוחו במהלך שנות ה 

דקדוק זה נותר כמייצג את החשיבה ) ובפרט בתחום המוסיקלי(מחוץ למעגל הבלשני , נמצאו לו אלטרנטיבות

שבסקירה שלו את רעיונותיו של חומסקי מציג רק , דוגמה לכך ניתן למצוא בספרו הסיכומי של מונל. ניתהחומסקיא

, מבחינת התיאוריה התחבירית, שמידת העדכניות שלהם, 1965חומסקי - ו1957חומסקי : ספרים מוקדמים יחסית

.  מיושנת של התיאוריה הגנרטיביתמציג גירסה, ובהתאם לכך, )47-51, 1992מונל (היתה פחותה בזמן כתיבת הספר 

מה , "phrase-structure rules"מנסה לתרגם את הטכניקה השנקרית למעין ) 24-25, 1991(סלאוסון , באופן דומה

מקרה בוטה יותר מוצג על .  כי המבנה המוסיקלי אנלוגי בצורה רופפת לתחביר הלשוני) 28, שם(שמביא אותו להסיק 

, 1997לארסון (ככלי להצדקת טיעוניו , "חוקי טרנספורמציה"ואת הרעיון של , 1957מסקי שמגייס את חו, ידי לארסון

תשובתו של לרדל לטענה זו מתבססת בעיקרה על ההנחה כי מדובר בטיעון שהתיישן ואיבד את הרלוונטיות ). 113-114

  ).147, 1997לרדל (שלו 

13
  .2-3, 2001פאלק :מופיעה ב, סקירה קצרה של התפתחות תיאוריות אלו ואחרות 

14
 הם דוגמאות לספרים מבואיים 1997 וקוליקאבר 1994הגמן . 1980מייצג מוקדם של תיאוריה זו הוא חומסקי  

  .המציגים גירסאות עדכניות יותר שלה



- 18 -  

ההבדל השני הוא בהתבססות הקיימת . בפרמטרים בודדים שכל שפה מגדירה אותם באופן נפרד

ביטוי משמעותי ביותר של עובדה . גם בעיצוב המבנים התחביריים, בתיאוריה על אברי הלקסיקון

 הצירוף הן ולפיו תכונות מבנה) projection principle" (עיקרון ההשלכה"זו ניתן לראות ב

חשיבותו ). 55, 1994הגמן ; 29, 1980חומסקי (השלכה של תכונותיו הלקסיקליות של פריט בודד 

  . של עיקרון זה תובהר בסעיף הבא

,  הועם במידת מה עקב שינוי גישה נוסף של חומסקיGBמעמדה המרכזי של תיאורית 

 מעבר זה כרוך במשבר  גםMinimalist Program") MP.(15" של ה90- שהביא ליצירה בשנות ה

, GBהקיים בתיאורית " עיקרון האוניפורמיות"שמתואר על ידי קוליקאבר כתוצאה של , מסוים

הגישה . המבוסס על תהליכים ומבנים כלליים, ולפיו המטרה היא להשיג מבנה אחיד

ולפיה דקדוקים המציגים מבנים , לטובת הנחת אקונומיות, המינימליסטית זנחה עיקרון זה

חשוב לציין כי בניגוד למקרים , עם זאת). 347, 1997קוליקאבר (רות מינימליות הם מועדפים וגזי

 עודנה ניצבת GBותיאורית , שינוי הגישה של חומסקי עצמו לא הביא עימו מהפך כולל, קודמים

  .  ותיאוריות אחרותMPלצד תיאורית , במרכז הבמה הבלשנית

חי בתחום הבלשנות הגנרטיבית רחוק סעיף זה הוא כי המצב הנוכ-הסיכום של תת

ואין , אין אפשרות להצביע על הבנה ברורה של העומד מאחורי מבנה השפה, מלהשביע רצון

זו אחת הסיבות שקשה . גם לא התיאוריה הנוכחית של חומסקי, תיאוריה דומיננטית או שלטת

שתחום זה הוא משום , תוך הסתמכות מעמיקה על התחום הבלשני, לבצע עבודה מהסוג הנוכחי

נקודת אוריינטציה מסוימת לעבודה זו תהיה , בכל זאת. דינמי מאוד ונמצא בשינוי מתמיד

עיקר העבודה , בכל מקרה. ולו משום שמדובר בתיאוריה מרכזית וותיקה יחסית, GBתיאוריית 

 שלגביה קיים קונצנזוס יחסי לגבי הרלוונטיות, באר- Xתיאורית , יתייחס אל מערכת חוקים אחת

  .שלה ולגבי ניסוח חוקיה

  

  באר-X תיאורית 0.1.3

מה שמצדיק הקדשת תשומת , תיאוריה זו עתידה לשמש כבסיס התיאורטי לעבודה כולה

כך שכאן , הפרטים הפורמליים הנוגעים לתיאוריה זו יוצגו בפרק נפרד, עם זאת. לב מיוחדת אליה

חלק מהפרטים הטכניים . חוריהנסתפק בעמידה על מרכזיותה ועל הסבר העקרונות העומדים מא

                                                 

15
. 1994קיימת בחומסקי , שאינה משקפת די צורכה את המעבר התיאורטי, גירסה מוקדמת של תיאוריה זו 

  . מציג סקירה של גירסה עדכנית יותר שלה) 346-364, 1997(קוליקאבר 
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המשמשים , כמו גם הניתוחים העציים המצורפים, שיובאו כאן עשויים להיות לפיכך בלתי ברורים

. ושמקבילות מוסיקליות שלהם ישמשו אותנו במהלך העבודה כולה, להדגמת השיטה בפרקטיקה

  .בפרק הבא, אני מקווה, פרטים אלו יובהרו

, )phrase structure(ניתוח של מבנה הצירופים במשפט התיאוריה עצמה מוגדרת ככלי ל

ובדומה למבנים החומסקיאנים , תחום שהוא מרכזי מאוד בחשיבה התחבירית הגנרטיבית

- Xמדגימה שני עצים  Ex. 1.1. גם בה נעשה שימוש בנוטציה עצית לתיאור המבנה" רגילים"ה

 .Schenker's analysis of the symphony" .Ex"שמנתחים את הצירוף השמני , באריים כאלו

מציגה את הצירוף בתוספת הלוואים  Ex. 1.1.2בעוד ,  מציגה ניתוח של הצירוף כפשוטו1.1.1

"thorough"ו -"in his last book" .דוגמה זו מכילה את כל מושגי התיאוריה בהם נשתמש :

מציגה  adjunct .(Ex. 1.2.1(ולוואי , )complement(משלים , )head(גרעין , )specifier(מגדיר 

, שנדרש לדעתי כדי להדגים את השימוש הבלשני בתיאוריה, בארי-Xמקרה מורכב יותר של ניתוח 

) "Schenker analyzed the symphony"(בדוגמה זו מנותח משפט . אך הוא מעבר לצרכי העבודה

של ) S-structure(הניתוח מציג את מבנה השטח . Ex. 1.1.1 -המקביל לצירוף השמני שנותח ב

מציגה ניתוח גנרטיבי מסורתי יותר  GB. 16 Ex. 1.2.2כפי שהוא נתפש על ידי תיאורית , המשפט

, אך מעבר לכך, בארי ניכרים למדי- Xוההבדלים הנוטטיביים בינו ובין העץ ה, לאותו המשפט

  .כפי שיוסבר מייד, העצים משקפים תפישה שונה לגבי תהליך היצירה של העץ

אם כי היא עדיין מאוחרת ביחס , ת הותיקות בתחום הגנרטיביכאחת התיאוריו

באר משקפת במידה רבה את -Xהתפתחות תיאורית , לתיאוריות הטרנספורמטיביות הראשונות

מהתבססות על תחביר בלבד ומתהליכים הנעים מהאבסטרקטי , התפתחות החשיבה הגנרטיבית

ה הרבה יותר על הפריטים לתיאוריות תחביריות הנשענות במידה חזק, אל פני השטח

 התיאוריה 17.הלקסיקליים ויוצרות קשר מהותי מאוד בין המבנים התחביריים ובין הלקסיקון

                                                 

16
נעשה בו שימוש , ראשית: יש להסביר כמה פרטים לגביו, אם כי מדובר כאמור במבנה שלא נדרש לעבודה עצמה 

ההנחה התיאורטית . ומבטאות את השינוי שחל בין מבנה העומק ומבנה השטח, המסומנות על ידי חיצים, בתזוזות

תחת , המשפט, שנית. t-ומסומנת בעץ ב, שאין לה ביטוי פונטי, במקום המקורי) trace(עיקבה היא כי תזוזה משאירה 

ומבטא את הנטייה של , Inflection-הוא קיצור ל" I"כאשר , IPמתואר כצירוף מקטגוריה " S"הסימון האבסטרקטי 

שנושא המשפט מקורו , הראשונה, הניתוח מתבסס על שתי הנחות, שלישית). 108-116, 1994הגמן (הפועל בגוף ובזמן 

, )148-152, 1997קוליקאבר ("the internal VP hypothesis "הנחה המכונה , והוא זז אל עמדתו הסופית, VPבצירוף 

  ). 152-155, שם (DPמה שמסביר את הסימון , הוא גרעין הצירוף) determiner(כי בצירוף השמני המיידע , והשנייה

17
וריות הנעות מהמופשט אל פני השטח ובין תיאוריות המתחילות מפני השטח ונעות לרמות בין תיא, הבדל גישות זה 

-לסוג הראשון ניתן לשייך במובהק את שיטת שנקר ואת ה. קיים כמובן גם בפרקטיקה המוסיקלית, הגבוהות יותר

prolongational reductionגם העבודה הנוכחיתשאליו תשתייך(בעוד מייצגים של הסוג השני , קנדוף' של לרדל וג  ,
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מעבר להבדלים . 1977קנדוף 'והורחבה בהמשך על ידי ג, 1970הוצגה לראשונה על ידי חומסקי 

 phrase-structure" התיאוריה במקורה התקשרה בעיקר למושג של 18,נוטטיביים וניתוחיים

rules" ,המבנה העצי ב, לדוגמה. המקושר לרעיון של שפה חסרת הקשר-Ex. 1.1.1 מתואר על ידי 

אך לא (אם כי נעשה גם כיום שימוש בסימונים הללו . NP�NP^N' ,N'�N^PP: החוקים

שתיארה את המבנים התחביריים , הם משקפים את הגישה הגנרטיבית המוקדמת, )בעבודה זו

 השינוי בגישה הגנרטיבית 19.ואת התחביר כתוצאה של מבנה אבסטרקטי, וניםבאמצעות חוקים ש

, וראייתו כקובע את מבנה הצירוף) head(בא לידי ביטוי בתיאוריה בהעלאת מעמדו של הגרעין 

-phraseומנקודת הראות של יצירת הצירוף באמצעות , וזאת למרות שהוא ממוקם בתחתית העץ

structure rulesחשיבות הגרעין תובהר במדויק בפרק הפורמלי20.ף תהליך היצירה הוא נוצר בסו  ,

  . והרלוונטיות של מושג זה לניתוח המוסיקלי תיבחן במהלך העבודה כולה

הוא , ההיבט החשוב השני בו ממחישה התיאוריה את התפתחות הגישה הגנרטיבית

 העיקרון המנחה 21.הכתחליף לשלל חוקי הטרנספורמצי, בניסיון שלה להציג עיקרון מופשט כללי

, באר מראשיתה הוא שהצירופים התחביריים שותפים לאותו מבנה אבסטרקטי- Xשל תיאורית 

בהקבלה שבין , עיקרון זה הומחש בדוגמאות שהובאו. ללא קשר לקטגוריה הדקדוקית שלהם

                                                                                                                                            

-implication-ותיאורית ה, קנדוף' של לרדל וגtime span reduction-הם ה) באר-Xבהתאם לאימוץ של תיאורית 

realizationאם כי לדעתי , )105, 1977נארמור (נארמור מציין במפורש הבדל זה בין גישתו לשיטת שנקר .  של נארמור

עובדה שהופכת עבודה זו , ניתוח רטרוספקטיבי ובין ניתוח בזמן אמתההבדל המשמעותי יותר הוא ההבדל שבין 

  .לקרובה יותר לשיטת שנקר מאשר לגישתו של נארמור

18
ושקיים גם בשם ספרו של (שהעניק לתיאוריה את שמה ) "bar"(הדוגמה הפיקנטית ביותר היא הסימון בקו עליון  

, בנוסף. קושי לאמץ במעבד תמלילים את הסימון המקורימן הסתם משום ה, 'Xושהוחלפה בהמשך בסימון , )קנדוף'ג

בניגוד לגישה המקורית , מה שמבטא ראיית הצירוף כאיבר שלם וסופי, XP- לצירוף המלא הומר ב''Xהסימון 

  .שאינם בשימוש כיום, ''''Xאו , '''Xשאחריו יכולים לבוא שלבים נוספים כמו , שראתה בו שלב אחד

19
מוסברים היטב על ידי , והסיבות לכך, בארית-X אל הנוטציה הphrase-structure rulesהמעבר מהנוטציה של  

  . 134-135, 1997קוליקאבר 

20
כאשר קיימים מספר מבחנים , "analysis"הגרעין הוא המילה , בדוגמה שהובאה של ניתוח הצירוף השמני 

התרגום לעברית כמובן אינו .  הגרעיןחלק משמעותי של ניתוח הצירוף הוא בעצם זיהוי, כפי שנראה. המאשרים זאת

אם כי ניתן לפגוש במספר תרגומים של , )ובו ייעשה שימוש בעבודה(הוא המקובל כיום " גרעין"אך המינוח , מילולי

  ".ראש"ספריו של חומסקי גם את המינוח 

21
-54, 1996(ומאייר ני. גם בעובדה זו יש להעיד על השינוי שהתיאוריה עברה מראשיתה ועד גירסתה המאוחרת יותר 

כלומר עדיין לא לגישה השמה את הדגש על , החוקים השנייה- לתקופה מונחית1970מייחס את חומסקי ) 55

וברצון של חומסקי להביא את הדיון , ההסבר שהוא נותן לכך הוא שמדובר היה בצעד טקטי. העקרונות הכלליים

  .תכדי להתמודד עם טיעוני הסמנטיקה הגנרטיבי" ארצית"לרמה 
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  אוניפורמיות זו מתבטאת22.אך הוא תקף לכל צירוף שהוא, )VP(וצירוף פועלי ) NP(צירוף שמני 

שעשויה לבוא תחת כל ,  מבטא קטגוריה כלשהיX כאשר הסימון "X-bar"בשמה של התיאוריה 

מבנה הצירוף ניתן לתיאור , התוצאה היא שתחת חוקי גזירה רבים ושונים. קטגוריה קיימת

, הקשורים למבנה זה" פרמטרים"ה. בארי-Xוהוא המבנה ה, מבני אחד" עיקרון"כתוצאה של 

כפי . שלא יהיו רלוונטיים לעבודה זו, )105, 1994הגמן ( של סדר ליניארי בעיקר קשורים להיבטים

מופשטות זו מהווה את ההצדקה העיקרית ליישום התיאוריה גם לתחום , שנטען בפרק הבא

  . המוסיקלי

- Xגירסה כזו או אחרת של תיאורית , בניגוד לסוגיות אחרות שעליהן יש מחלוקת עזה

או , אם כי קיימים הבדלים בתפישת התפקיד שהיא ממלאת, תבאר קיימת כמעט בכל התיאוריו

,  מעניקה לתיאוריה את התפקיד המשמעותי ביותרGBהמסגרת של . בנוטציה שבשימוש לגביה

שמבנה , מבוסס על אותו הרעיון המנחה, שהוזכר בסעיף הקודם, "עיקרון ההשלכה"משום ש

יאוריה ולמינוחיה יש מקום גם לת,  עם זאת23.הצירוף משקף את תכונות הפריט הלקסיקלי

. או שמתייחסות אחרת למבנים התחביריים, שאינן מכירות בעיקרון ההשלכה, בתיאוריות אחרות

HPSG ,נעזרת במונחים דומים למונחי , למרות שאינה נעזרת כלל בעצים תחביריים, למשל

ולארד וסאג פ(באריות -Xומציגה סכימות שבאופן מוצהר הן אנלוגיות לסכימות ה, התיאוריה

והחלק שבה המתאר את , באר מוצהר הרבה יותר- X המעמד של תיאורית LFG- ב). 38-39, 1994

 שני הבדלים הקיימים בכל 24.מעוצב בעיקרו על פי כללי התיאוריה) c-structure(הרמה המבנית 

, "f-structure"כאשר הוא משני ל, LFG במסגרת c-structure-הם במעמד הפחות של ה, זאת

 ההנחה היא כי כל GB-הבדל אחר הוא שבעוד ב. וסס על היחסים הפונקציונליים במשפטהמב

, "שטוחים",  קיימת אפשרות למבנים אחריםLFG- ב, בארי-Xהצירופים מבוססים על המבנה ה

                                                 

22
אלא נתפש אף הוא , )Sהמסומן באות (שאינו נתפש יותר כאובייקט ייחודי , הטיעון תקף לרמת המשפט, בפרט 

מהי המקבילה "משום שאין יותר משמעות לשאלה , לענייננו הדבר חשוב במיוחד. CP או IP-המסומן כ, כצירוף

אלא פשוט כעל סוג , בעל משמעות מיוחדתשהרי גם ברמה הלשונית אין מדובר על אובייקט , "'משפט'המוסיקלית ל

  .נוסף של צירוף

23
כולל הגדרתה והדגמתה לגבי , מקדישים שטח נרחב לתיאוריה) 134-178, 1997(וקוליקאבר )  87-126, 1994(הגמן  

אך בפרטים שאינם רלוונטיים לעבודה , תיאורו של קוליקאבר עדיף על זה של הגמן, לדעתי. מבני צירופים שונים

  . ולא על התיאורים המוקדמים יותר, הפרק הבא מבוסס במידה רבה על התיאורים בספרים אלו. יתהנוכח

24
  "The theory of c-structure assumed in most generative work, including LFG, is generally known as 

X' (...X-bar) theory")  יש בכך עדות לא רק לשימוש של ). 34, 2001פאלקLFG  בתיאוריתX-אלא של , באר

  .מרכזיותה בכלל הזרם הגנרטיבי
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 יוצאת דופן מבחינה זו היא 25).49-53, 2001פאלק (בארי - Xשאינם תואמים את מבנה הצירוף ה

MP ,תיאורית . יה העדכנית שהוצגה על ידי חומסקישהיא כאמור התיאורX- באר מציגה גישה

כפי שהוצגה , MPוגישה זו היא הפוכה לגישה האקונומית של , אוניפורמית מאוד למבני הצירופים

באריים כחלק - Xאם כי בראשית דרכה של התיאוריה חומסקי הציג את המבנים ה. בסעיף הקודם

חומסקי  ("The concepts of X-bar theory are therefore fundemental"ואפילו טען כי , ממנה

, בחיבור מאוחר יותר הוא כבר הציג דרך אחרת להתמודדות עם מבנה הצירופים) 172, 1995

קוליקאבר ; 1994חומסקי  ("Bare phrase structure"ומכונה , בארי- Xהשוללת את המבנה ה

אולם הדבר ממחיש כי , ה של התיאוריה אין בכך כדי להעיד על אי תקפות26).354-355, 1997

משאלת הדומיננטיות של ) ואף להשפיע(הדיון המתבצע בעבודה זו בהחלט עשוי להיות מושפע 

  .תיאוריה בלשנית כזו או אחרת

  

  

   גנרטיביות והיררכיות בתיאוריה המוסיקלית0.2

27 בלשנות גנרטיבית ומוסיקה0.2.1
 

ום בתחומים אחרים נוצל באופן ראשוני הפוטנציאל הקיים בבלשנות הגנרטיבית לייש

 הביע את 1973שבסידרת הרצאות בהרווארד בשנת , בתחום המוסיקלי על ידי ליאונרד ברנשטיין

ברנשטיין (והעלה הצעות כיצד ליישמן לתחום המוסיקלי , התפעלותו מרעיונותיו של חומסקי

שמורה לו זכות , שטייןאם כי הצעות אלו נפסלו בהחלטיות על ידי ממשיכיו של ברנ). 1976

ברנשטיין ראוי לציון בכך שהצביע על הקבלה שבמידה רבה דומה , מעבר לכך. הראשונים בנושא

                                                 

25
בנקודה זו המידע המוסיקלי , באר-X של תיאורית GBלמרות שהעבודה עצמה קרובה ברוחה לגירסת , כפי שנראה 

שאינם מציגים מבנה עצי , שכן גם באירגון המוסיקלי קיימים מבנים שטוחים כאלה, LFGדווקא מבסס את גישת 

  . ואברי הצירוף הם בניו הישירים" S" הם בעלי שורש אלא, בינארי

26
היא שמדובר בספר המורכב ממאמרים שפורסמו קודם לכן , 1995הסיבה לתיארוך המאוחר יותר של חומסקי  

) "The Minimalist Program"תחת הכותרת (ניתן עדיין לתהות כיצד מתפרסם ). 1993-המאמר הרלוונטי פורסם ב(

  .ועל ידי אותו המחבר, הסותרת את תפישת התיאוריה העדכניתחיבור המציג גישה 

27
ניסיונות כלליים . והוא הקשר לתיאוריה הגנרטיבית, שפה-הדיון הנוכחי יתמקד בהיבט אחד של קשר מוסיקה 

ומידת הרלוונטיות שלהם לכיוונה הנוכחי של , עוד מימיו של קוך, יותר לקשר בין מוסיקה ושפה קיימים מקידמת דנן

, קנדוף מנסחים זאת'כפי שלרדל וג. במידה שהניסיונות עצמם הם בעלי משמעות, ודה היא מועטה מאודהעב

  ).5, 1983קנדוף 'לרדל וג(הפרקטיקה של קישור בין מוסיקה ושפה היא עתיקת יומין וברובה חסרת תוחלת 
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 28;מורפימה-מוטיב; פונמה-צליל): לצד הקבלות אפשריות אחרות(להקבלה שתוצג בעבודה זו 

ה ברנשטיין פוסל אות,  למרות העלאת הצעה זו29.משפט- פרק; צירוף-חטיבה; מילה-פראזה

הטיעון הראשון נוגע לבלבול : על סמך שני טיעונים שקשה להגדירם אלא כחלשים, מיידית

ופריט בודד בהקשר , המייצג צירוף בהקשר הלשוני, "phrase"המושגי הקיים בשימוש במושג 

הוא ודאי אינו יכול לשמש כטיעון קביל כנגד , ככל שבלבול זה אכן גורם לאי נוחות. המוסיקלי

, תו השנייה של ברנשטיין מציגה את החפיפה הקיימת לעתים קרובות בין פראזותטענ. ההקבלה

כביכול כדוגמה לתהליך שאינו קיים בשפה , כשתחילתה של אחת מהווה גם סיומה של קודמתה

 היא אינה יכולה לערער 30,מעבר לעובדה שניתן לחלוק על עצם הטענה). 57-61, 1976ברנשטיין (

ברמה . ע על כך שקיימים במוסיקה ובשפה תהליכים שוניםאלא רק להצבי, את ההקבלה

מקובל לראות מצבים אלו של חפיפת פראזות כשתי פראזות שונות שחוברו יחדיו , העקרונית

, כך שברמה התחבירית הטהורה, "תחבירי-פוסט"בתהליך שאנו נכנה , )44-51, 1989רוטשטיין (

ההקבלה המוצגת כאן נזנחה , ות אשר יהיויהיו הסיב. מילה-אין בכך פסילה של ההקבלה פראזה

  .ולמיטב ידיעתי לא זכתה לטיפול רציני מאז ועד היום, על ידי ברנשטיין

 1978שתי דוגמאות חשובות נוספות ליישום עקרונות גנרטיביים במוסיקה הם קיילר 

מביניהם ואין צורך להעיר כי השני , שני היישומים מציגים גישות מהופכות. 1983קנדוף 'ולרדל וג

מבנה של (ניסיונו של קיילר היה להציג הקבלה ישירה בין מבנים מוסיקליים . הוא חשוב בהרבה

, התואמים את הגישה התחבירית השליטה באותו הזמן, ובין מבנים תחביריים) פראזה טונלית

היא כשלה בעיקר , גם אם הקבלה זו מכילה היבטים מעניינים. חלק מן הדקדוק הטרנספורמטיבי

ובין הרמה , לל ההבדלים המהותיים הקיימים בין הרמה המוסיקלית שהוצגה על ידי קיילרבג

את ההבדל ניתן לתמצת בכך שקיילר לא הצליח לתרגם לתחום המוסיקלי . התחבירית הלשונית

                                                 

28
קנדוף משתמשים במונח ' וגגם לרדל, כפי שנראה. פראזה-כמציין תת, בהקשר זה הוא במובנו השנברגי" מוטיב" 

תיאור שהוא רחב , לאור תפישות הרואות במוטיב רצף כלשהו החוזר ביצירה, למרות שיש בו כדי להטעות, במובן זה

  .בהרבה מהמובן שהוצג כאן

29
אין בה הסבר כיצד . הן מנקודת המבט המוסיקלית והן מנקודת המבט הבלשנית,  הקבלה זו היא מעט שטחית 

ננקוט , בעבודה זו. או לחילופין בהיבטים של מורפולוגיה שאינם כוללים שימוש במורפימות,  למשל,לטפל באקורדים

ניתוח המבנה של פראזות או , ריתמי מקביל לפונולוגיה-שלפיה האירגון הטונלי, בהקבלה דומה אך כללית יותר

  .תוצג במלואה בפרק הבאהקבלה זו . והאירגון התמטי מקביל לתחביר, נושאים בודדים מקביל למורפולוגיה

30
אך בהחלט קיימים מצבים בהם ,  אמנם נכתב כשתי מילים שונות"dead duck"הצירוף שמביא ברנשטיין ,  לדוגמה 

. היגוי השפה חשוב יותר מהדרך בה היא נכתבת, וממילא,  מתחברים לאות אחתd-הוא יהגה כרצף אחד כששני ה

או הרעיון של , בעברית" כדורגל"כמו המילה , ותר לתופעה המוסיקליתניתן להצביע על הקבלות ברורות י, מעבר לכך

"clitic"למשל(כאשר תחילתה של מילה נחתכת ושתי המלים נהגות כמילה אחת ברמה הפונולוגית ,  באנגלית ,would 

haveשהופך ל  -would've.(  
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- וDP) "tonic prolongation"או " TP"הוא אמנם מגדיר קטגוריות כשל : את מושג הקטגוריה

dominant prolongation (כי , העובדה הבסיסית. אך לא ברור מהו ההבדל בין קטגוריות אלו

 בהקשר של סולם TP-או כ, ור' בהקשר של סולם דו מזDP-ור עשוי לתפקד כ'אקורד של סול מז

מעידה עד כמה ) ואף למלא את שתי הפונקציות בהקשרים שונים של אותה היצירה(ור 'סול מז

   31.ההקבלה בעייתית

שהיא רבת , התיאוריה שהם מציגים: מציגים כאמור את הגישה ההפוכהקנדוף 'לרדל וג

שואבת את רעיונותיה , נדבכים ומחולקת לארבעה חלקים עיקריים של ניתוח היררכי מוסיקלי

הצורך בתיאוריה , בכל הקשור לבסיס הקוגניטיבי, ועקרונותיה מן הבלשנות הגנרטיבית

היא אינה שואלת חוקים מפורשים , עם זאת. דועו, המעמד של הניתוח ההיררכי, אוניברסלית

, ובמידה רבה טוענת כי הדבר אינו אפשרי, ובפרט מחוקי התחביר, מחוקי הדקדוק הגנרטיבים

דוגמה לכך היא הנוטציה העצית בה . עקב ההבדל העמוק הקיים בין התחום המוסיקלי והבלשני

 בייחוד 32,רית החומסקיאניתשהיא שונה מהותית מהנוטציה התחבי, קנדוף משתמשים'לרדל וג

  .לאור טענה מפורשת שלהם כי העצים התחביריים הלשוניים אינם רלוונטיים לניתוח המוסיקלי

ניסיונות להקביל בין מוסיקה ושפה על ידי אימוץ חוקי , קנדוף'לגישתם של לרדל וג

ין כל א: והם מצביעים על הבדלים משמעותיים בין התחומים, תחביר לשוניים נועד לכישלון

 אין במוסיקה 33;תהא אשר תהא, המוסיקלית" משמעות"הקבלה בין הסמנטיקה הלשונית ובין ה

                                                 

31
באומרו שהקטגוריות הדקדוקיות , םמונל מעיר על הבדל זה בין ניתוחיו של קיילר והניתוחים הבלשניים המקוריי 

מונל אינו מנסח זאת , עם זאת). 160, 1992מונל (בעוד התכונות המוסיקליות הן יחסיות , הן במידה רבה כמותיות

והוא אף מציג את קיילר כאחד מאלו שקרובים ביותר , אלא כתכונה ייחודית של המוסיקה, בצורה ביקורתית

דעתי היא כי הבדל זה הוא ). 158, שם (1976ד עם סאנדברג ולינדבלום יח, "ממשית"לתיאוריה חומסקיאנית 

נקודה זו ממחישה את חשיבות מושג , מעבר לסקירה ההיסטורית. משמעותי ביותר ומעיד על פער עמוק בין התחומים

מילה =כשברור שההקבלה צליל, וכי על כל הקבלה לתחביר לשוני להציג מקבילה משביעת רצון למושג זה, הקטגוריה

הצורך במציאת מקבילה מוסיקלית למושג . אינה יכולה לעמוד בכך) אירגון טונלי מול תחביר לשוני, ויחד עימה(

  .באר ואנו נקדיש לכך מקום נכבד בפרק הרלוונטי-Xהקטגוריה הופך למשמעותי במיוחד בהקשר של תיאורית 

32
" קדקודים"משום שחסרים בה , יים אחריםנוטציה זו היא חריגה ובלתי מקובלת גם ביחס למבנים עצ, למעשה 

. כאשר ענף אחד נשען על ענף אחר, ותחת זאת מוצגת היררכיה בין הענפים, מלבד ברמתם התחתונה ביותר, לעצים

למשל על ידי כך שבמפגש של שני ענפים הקודקוד (גם אם ננרמל את העצים הללו לעצים קונבנציונליים יותר , עם זאת

  .הם עדיין יהיו שונים מאוד מהעצים החומסקיאניים, )שנמצא בקדקוד שבקצה הענף הארוך יותרייוצג על ידי החומר 

33
ההנחה : תועלה בה תהייה לפחות לגבי חלק אחד מטענה זו, "סמנטיקה"אם כי גם בעבודה זו לא נעשה כל קישור ל 

עיון של חזרה תמטית כמבטא דיון קצר בר). reference" (הוראה"ו) sense" (מובן"כי אין מקבילה למושגים של 

הקישור , עם זאת. "rounded binary form"-ובייחוד ב, רפרנציאליות יתקיים בפרק שיעסוק בצורות אלמנטריות

יציג את ההקבלה כלאו דווקא שייכת לתחום ) 201-250, 1994הגמן ' ר, GBחלק מתיאורית (לתיאורית הקשירה 

  . אלא עדיין במסגרת התחביר, הסמנטי
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 וקיימים גם הבדלים מהותיים 34;תואר-או שם, פועל, עצם- כמו שם, מקבילה לקטגוריות לשוניות

קנדוף ראוי לבחינה 'טיעון אחד של לרדל וג). 5-6, 1983קנדוף 'לרדל וג(ברמה הפונולוגית 

 Linguistic trees represent is-a relations: a noun phrase followed by a": מיוחדת

verb phrase is a sentence, a verb followed by a noun phrase is a verb phrase, and 

so forth. There is no musical equivalent to this situation") טיעון זה מוצדק ).  112, שם

) ובראשן שיטת שנקר(ואמנם גישות ניתוחיות של אירגון זה ,  לגבי האירגון הטונליבעיני לחלוטין

ברמת , עם זאת.  וגם אינן מיוצגות על ידי נוטציה חומסקיאנית"is-a"רחוקות מלהציג יחסי 

 An antecedent followed: וקל לנסחם, יחסים כאלו קיימים באופן מובהק, האירגון התמטית

by a  consequent is a period; a "second theme" followed by closing themes is a second 

group; an exposition followed by a development and a recapitulation is a sonata-form 

movement;אם כי המושגים (העובדה שיחסים אלו קיימים באופן טבעי לחלוטין .  וכן הלאה

עשויה דווקא )  וחלקם יוחלפו במושגים אחרים במהלך העבודהשהשתמשתי בהם הם בעייתיים

קנדוף אינם מייחסים 'לרדל וג, כפי שנראה. להעיד כמה האירגון התמטי רלוונטי להקשר התחבירי

כך שהם ממילא אינם מספקים תשובה , ואף אינם מכירים בקיומו, כל משמעות לאירגון זה

  .לשאלה זו

מספר , סיונות לאמץ דקדוק גנרטיבי למוסיקהאם כי קיימות דוגמאות נוספות לנ

 הן משום שהן 35,והדוגמאות כמעט שאינן רלוונטיות לעבודה זו, המקרים החשובים הוא מועט

והן משום שהן , שלמעשה כבר התיישנו, נעזרות בגירסאות מוקדמות יותר של הדקדוק הגנרטיבי

ולא , בטים הקשורים בפונולוגיהולעתים קרובות מתייחסות להי, קשורות בעיקר לארגון הטונלי

העובדה שטבעי לקשר בין מוסיקה ופונולוגיה נובעת בראש ובראשונה מכך שהפונולוגיה . בתחביר

של השפה ומאפשרת לראות המשפט והמילה כרצף של צלילים " צלילי"מתארת את האופי ה

                                                 

34
אם כי לא , העדרן של קטגוריות אכן עשוי לשמש כטיעון משמעותי כנגד הקבלה כזו,  שראינו במקרה של קיילרכפי 

שבודאי לא קיימות " עצם-שם"או " פועל"כמו , קנדוף מתעקשים על קטגוריות מסוימות'ברור האם לרדל וג

הם חוזרים על הטיעון גם . קטגוריהאו על עצם מושג ה, )אם כי נציב הקבלות חלשות ולא מחייבות שלהן(במוסיקה 

שבה הם , בהירות זו מתחזקת לאור ביקורתם על קיילר-אי. לפני הטיעון המרכזי יותר שיצוטט מייד, בהמשך

אלא מציגים תהיות קונקרטיות לגבי , אך לא פוסלים אותן מבחינה עקרונית, מתייחסים לקטגוריות שהוא מציג

וזאת למרות שלדעתי ביקורת על הדרך בה הוא מאמץ , )338, שם(לגבי גישתו וביקורת עקרונית יותר , שיטת הניתוח

  .  היא טבעית מאוד" קטגוריות"

35
ושמונל , לשירי ילדים שבדיים" דקדוק גנרטיבי"שניסחו , 1976הדוגמה החשובה ביותר היא סאנדברג ולינדהולם  

סקירה של תיאוריות . כללים חומסקיאנייםלאימוץ ממשי של ) יחד עם קיילר(מגדיר אותו כאחת משתי הדוגמאות 

ובזמן שחלף מאז לא נראה שנוספו , 1992ומונל , 1991סאנדברג ולינדבלום , 1979גנרטיביות מופיעה אצל רואדס 

  . תיאוריות משמעותיות
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ישירה בין גישתם קנדוף הצביעו על הקבלה 'לרדל וג, מעבר לרמה הכללית). 1991האלה וסטיבנס (

 prosodic ובין התיאוריה של time span reduction-בין ה, ליתר דיוק, ובין תיאוריות פונולוגיות

structure) אם כי נראה כי היחס הזה בין פונולוגיה ואירגון 36).314-330, 1983קנדוף 'לרדל וג 

לעניינה המרכזי ,  לשוניטונלי עשוי לשמש אותנו לתיאור קשר כולל בין אירגון מוסיקלי ואירגון

מידת הרלוונטיות שלו , שהוא היחס בין התחביר הלשוני לאירגון התמטי המוסיקלי, של העבודה

   37.היא מועטה מאוד

המסקנה הסופית מסקירה זו היא כי מצד אחד כבר מספר עשורים קיים קשר בין 

ה מכילים תרומה אך המחקרים שנעשו עד כ, התיאוריה המוסיקלית ובין הבלשנות הגנרטיבית

) קנדוף'ובייחוד לרדל וג(וחלקם , מועטה לתיאוריה המאמצת תחביר גנרטיבי לניתוח מוסיקלי

מרבית המחקרים מתבססים על תיאוריות . שוללים את עצם האפשרות של תיאוריה כזו

למרות ראיות ברורות (רובם ככולם מתייחסים לאירגון הטונלי , גנרטיביות מוקדמות ולא עדכניות

 היא חשיבותם הגדולה. וחלקם מתייחס לפונולוגיה ולא לתחביר, )בעייתיות התייחסות זול

, וייתכן שניתן לשלבם במסגרת כוללת, ובייחוד ההיבט הקוגניטיבי, בהיבטים לא תיאורטיים

 אך מבחינת הניתוח המעשי של אירגון ,מורפולוגיה ותחביר, המאחדת עקרונות של פונולוגיה

  . דרך זו לא נסללה עדיין, תמטי באמצעים של תחביר גנרטיבי

  

   היררכיה מוסיקלית0.2.2

ודאי מאז היווצרותה (אם כי היבטים היררכיים קיימים כבר זמן רב בניתוח המוסיקלי 

, פן כללי יותראך גם באו, עקב השפעת הזרם הגנרטיבי, בעשורים האחרונים, )של שיטת שנקר

-קיים דיון ברמה המטא, כחלק מהצורך לנסח באופן פורמלי יותר את המערכות התיאורטיות

בין ההתייחסויות . תיאורטית בדבר חשיבות מושג ההיררכיה ומידת קיומו בהקשר המוסיקלי

, 1992קוהן ודמפסטר , 1977נארמור , 1983קנדוף 'החשובות לתחום זה ניתן למנות את לרדל וג

                                                 

36
קנדוף היא שאין קשר ישיר בין 'הקישור הזה נעשה למרות שהאווירה הכללית הנובעת מעבודתם של לרדל וג 

בונוס "וטוענים שמדובר ב, בראשית עבודתם הם כמעט מתנצלים על הקישור העמוק שהם מציגים. ה ושפהמוסיק

  ). 6, 1983קנדוף 'לרדל וג" (בלתי צפוי

37
, אלא גם לעבודות ההמשך של לרדל בתחום זה, קנדוף'הערה זו תקפה לא רק לעבודתם המקורית של לרדל וג 

. עיקר העיסוק בעבודה זו הוא באירגון טונלי מהיבטים שונים שלו. 2001לרדל , ובייחוד לאחרונה והעיקרית שבהן

הכולל ניתוח , )242-248, 2001לרדל  ("Schematic tension"תחת הכותרת , העיסוק הצורני מצומצם לתת סעיף אחד

ח ברמת ושגם ניתוח זה מתבסס בעיקר על ניתו, שמורכבותו הצורנית אינה גדולה, של שיר ללא מלים של מנדלסון

  . הפראזה
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ופרקו התשיעי בהקבלה , שפרקו השמיני עוסק בהיבט ההיררכי(כאשר נארמור , 1997ארסון ול

אם כי מאמרם של קוהן ודמפסטר מכוון בעיקר . דן בסוגיה מנקודת ראות ביקורתית) הלשונית

הוא מכיל חלק פותח קצר הסוקר בצורה בהירה ופשוטה את מרבית העקרונות , לשיטת שנקר

  .ועליו אסתמך בעיקר בסקירה זו, )157-161, 1992פסטר קוהן ודמ(הרלוונטיים 

. מושג ההיררכיה ניתן לשימוש במספר משמעויות, כפי שקוהן ודמפסטר מציינים

האירועים ביצירה לפי מידת " דירוג"של , השימוש הפורמלי במושג זה איננו במובן האינטואיטיבי

 Most Hierarchical approaches to music have the more ambitious"שכן , החשיבות שלהם

aim of precisely specifying the function of each event within a composition 

understood as a system of events")  הגדרה זו שמה את הדגש לא ). 157, 1992קוהן ודמפסטר

את הסוג . בריםאלא גם על המעמד הפונקציונלי של האי, רק על היחס בין האירועים השונים

ניתן לכנות ,  והוא המוגדר פורמלית על ידי קוהן ודמפסטר, הבסיסי ביותר של היררכיה

כך שנוצר (משום שהוא מבוסס על קיבוץ האיברים השונים לקבוצות זרות , "היררכיית הכלה"

ומתוך הנחה כי קבוצות גדולות של איברים מבטאות רמה מופשטת , )קשר בין איברים שונים

פראזות כמובן -ותת, פראזות, נושאים,  לחטיבותהחלוקה הבסיסית של יצירה. ותית יותרומשמע

 בשיטת שנקר עיקרון זה מיושם בצורה מורכבת 38.מממשת סוג של זה היררכיה בצורה ברורה

המבטא ) 1997שהוא מושא מאמרו של לארסון  ("prolongation"למשל על ידי המושג של , יותר

ושכל האיברים בשטח זה כפופים לגורם , )למשל הרמוניה יחידה(ב המרחיב גורם בודד שטח רח

  .המורחב

. היררכית יצירה והיררכיה פונקציונליתשני סוגים אחרים שניתן לציין של היררכיה הם 

אלא לפי השוואה , בהיררכיה הפונקציונלית המבנה ההיררכי נקבע לאו דווקא לפי יחסי הכלה

קנדוף ' של לרדל וגtime span reduction-ההיררכיה המושרית מה. יחסית של הגורמים ביצירה

נובעת , כמשתמע משמה,  היררכיית היצירה39.והדבר נאמר מפורשות על ידם, עונה על איפיון זה

" מוקדמים"אירועים , באופן טבעי. מתהליך גנרטיבי שהקטע המוסיקלי הוא תוצאתו הסופית

שיטת שנקר מהווה מקרה ברור שבו . יצירה זה יהנו ממעמד היררכי גבוה יותריותר בתהליך 

                                                 

38
נארמור , ובהתאם,  שלהם על סוג זה של היררכיה"grouping structure"קנדוף מבססים לאור זאת את ה'לרדל וג 

לביקורתו . בדיוק מסיבה זו, היררכי-מציין כי בניתוח הצורני נעשה השימוש הנפוץ ביותר בניתוח עצי) 103-104, 1977(

  .של נארמור על נקודה זו נתייחס בהמשך

39
  "Time-span reduction assigns to the pitches of the piece a hierarchy of "structural importance" with 

respect to their position in grouping and metrical structure.") 8, 1983קנדוף 'לרדל וג .(  
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, ההיררכיה הבסיסית נקבעת על פי תהליך יצירה: קיימים שלושת סוגי ההיררכיה בתיאום מלא

היררכיה זו קובעת גם היררכיה פונקציונלית , foreground- אל הbackground-ותנועה מן ה

כפי , וגם היררכיה של הכלה) יותר סטרוקטורלית" חזקים"ים כהאירועים השלדיים יותר נתפש(

אך , בארי משולבים אמנם שלושת סוגי ההיררכיה- Xבצירוף ה, לעומת זאת. שהקשתות מציינות

המשלים ממוקם בעמדה מבנית נמוכה יותר , למשל, כפי שנראה: לאו דווקא בתיאום זה עם זה

 עובדה זו תשמש אותנו במהלך 40.ירה של הצירוףאך הוא עיקרי יותר בתהליך היצ, מאשר לוואים

העבודה כדי להראות כי בחירות עיצוביות שונות עשויות להיות מושפעות מהיבטים היררכיים 

  .אחרים של המבנה

  

   השימוש בעצים ככלי ניתוחי ונוטטיבי0.2.3

כאשר מגיעים לאמצעי הנוטטיבי , הדיון התיאורטי במושג ההיררכיה לובש אופי מעשי

מונח תמוה במקצת לאור העובדה שעצים אלו " (עצים"כלומר ב, יקרי לציון יחסים היררכייםהע

אמצעי זה נהוג במרבית התיאוריות התחביריות ). תמיד מצוירים מהשורש כלפי מטה

ובמספר תיאוריות , כתיאור פורמלי לתהליך היצירה בשפות חסרות הקשר, הגנרטיביות

גם תיאוריות בעלות נוטציה . קנדוף'רטיבית של לרדל וגובראשן התיאוריה הגנ, מוסיקליות

 ולפי 41,לפחות במידה מסוימת, ניתנות לתיאור או המרה לנוטציה עצית, כמו שיטת שנקר, אחרת

וזאת , "היררכיות"האפשרות להצגה עצית היא תנאי בסיסי ל, תיאורם של קוהן ודמפסטר

  ".הורים"ום קדקוד בעל שני למשל קי, להבדיל מיחסים שאינם משמרים את תנאי העץ

, והן כאובייקטים גיאומטרים, עצים ניתנים לתיאור הן כישויות מתמטיות פורמליות

 ושניתן 42,הם אובייקט הניתן להגדרה מדויקת" עץ", מבחינה מתמטית. הניתנים לייצוג ויזואלי

או למשל , וכמו עומק העץ או מידת האיזון בין הרמות שב, לחקור לפיכך תכונות מתמטיות שלו

המשפט הנוצר כאשר , למשל(בעץ " עלים"להציג אלגוריתם ברור לחישוב הסדר הליניארי של ה

כאשר , הייצוג הגראפי של העצים הוא פשוט מאוד, מהבחינה הגיאומטרית). העלים הן מילים

                                                 

40
שאף הוא ממוקם ברמה המבנית ,  הצירוףשל) head(התיאום הגבוה ביותר ניתן לראות לכאורה בגרעין -את אי 

של " השלכה"שיטה זו רואה את הצירוף כולו כ, עם זאת. אך הוא מקור היצירה של הצירוף כולו, הנמוכה ביותר

, ולפיכך ניתן לטעון שהשלכה זו מעמידה את הגרעין במעמד היררכי עליון, דבר הזוכה גם לביטוי נוטטיבי, הגרעין

  .כמייצג את הצירוף כולו

41
  .עבור שתי דוגמאות המנותחות על ידי זלצר, )96-99, 1977(דוגמה להמרה כזו מתבצעת על ידי נארמור  

42
אין , עם זאת. בעל קדקוד יחיד שאין צלע המצביעה אליו, ונטול מעגלים, מכוון, הגדרה מקובלת לעץ היא גרף קשיר 

  .צורך לדון עמוקות במשמעות הגדרה פורמלית זו
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איזה קדקוד ממוקם ברמה , למשל, וקל ללמוד ממנו, ייצוג זה משקף את ההיררכיה הקיימת בעץ

פורמליים ניתנים לניסוח - היבטים היררכיים, בנוסף. הה יותר או שולט על קדקודים אחריםגבו

המבטא עיקרון היררכי בסיסי , "איסור הצלבת ענפים"כמו למשל עיקרון , ברמה הגיאומטרית

  ). 1995וגנר ; 215, 1983קנדוף 'לרדל וג(השנקרית " הצלבת הקשתות"המקביל ל

בין שני קדקודים שביניהם . וצלעות, קדקודיםוללים העצים כ, כמו בכל גרף מתמטי

, כאשר האב ממוקם מעל הבן בהיררכיה העצית, בן-של אב) לא סימטרי(קיים קשר , קיימת צלע

שני קדקודים בעלי . הוא שלכל קדקוד יש לכל היותר אב יחיד, ותנאי בסיסי לכך שאכן מדובר בעץ

והוא מכונה , בכל עץ קיים קדקוד יחיד שאין לו אב. אחים זה לזה, באופן טבעי, אותו האב מכונים

. עליםוהם מכונים , כלשהו של קדקודים ללא בנים) סופי(ולעומת זאת קיים מספר , שורש העץ

הכולל את הקדקוד , תכונה חשובה של עצים היא שכל קדקוד משמש למעשה כשורש של עץ אחר

ביחס , עץ-תתעץ זה מכונה באופן טבעי ). וכן הלאה, בנים של בנים, בנים, כלומר(ואת כל צאצאיו 

העלים הם האיברים האטומיים שהם , בהקשר ההיררכי הרלוונטי לעבודה זו. לעץ המקורי

, כפי שיבוא לידי ביטוי בעבודה זו, או, או צלילים בודדים, כמו מילים בשפה, אובייקט לניתוח

   43.נושאים מוסיקליים שלמים

בקדקודים ניתן , מעבר ליחס ההורות שהן מציינותבזמן שהצלעות אינן מכילות מידע 

סימון , הראשונה: ניתן לחלק מידע זה לשתי רמות, בעצים שיוצגו בעבודה. לאכסן מידע משמעותי

סימונים . EPאו , 'N ,Vכמו למשל , המבטא את תפקידו של הקדקוד במסגרת העצית, סימבולי

, הרלוונטית לעלים בלבד, מה השנייההר. ויוגדרו בפרק הבא, באר-Xאלו קשורים לתיאורית 

צלילים או , כאשר תוכן זה יכול לנוע ממילים או צירופים בשפה, הקדקוד" תוכן"מכילה מידע על 

כפי שיהיה נהוג , או הפניה לנושאים מוסיקליים, אקורדים בניתוח עצי של מהלכים הרמוניים

ומבנה הרמוני , תוכן מוטיבי, יבותכמו מספרי ת,  כאשר צוין מידע לגבי נושאים אלו44,בעבודה זו

כפי , שאיננו בעל משמעות פורמלית, הקדקוד עשוי לכלול מידע נוסף, בנוסף לרמות אלו. בסיסי

                                                 

43
יהיו עלים לכאורה המייצגים איברים מורכבים יותר מפריטים , חלק מהעצים שיובאו בעבודה יוצגויש להעיר כי ב 

, אך שהניתוח אינו כולל אותה, אלא באיברים הניתנים להרחבה נוספת, אין מדובר בעלים של ממש, למעשה. בודדים

  . או של העדר מקום הולם לניתוח מלא, מסיבות של חוסר עניין

44
 of the"-ו, "Schenker's" ,"analysis"המידע בעלים היה , Ex. 1.1.1-למשל ב, יות שהובאו לעילבדוגמאות העצ 

symphony" . כדאי לשים לב כי הקדקודPP ,והמידע שהוצג בו למעשה , ניתן לפירוק נוסף, שתפקד כעלה בעץ שהוצג

חלק " להסתיר"צים כדי זו המחשה ליכולת להיעזר בע. העץ שהוא השורש שלו-מבטא שרשור של העלים בתת

  .ולהציג אותו במסגרת קדקוד בודד, מהמידע
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כאשר ציון , בארית-Xשבה מצוינים גם תפקידי הקודקודים במסגרת ה, שלמשל נעשה בעבודה זו

  . זה הוא למטרות נוחות בלבד

ותכונות העץ אינן , וא למטרות ויזואליות בלבדחשוב להעיר כי הייצוג הגיאומטרי ה

. אלא אך ורק על סמך היחסים המתמטיים שבין הקדקודים והצלעות, נקבעות על סמך ייצוג זה

, היבטים כמו אורך הצלעות או הזוויות ביניהן הינם חסרי משמעות לחלוטין בהגדרת העץ, בפרט

או כדי להבליט חלקים , לעמוד אחדאת אברי העץ " לדחוס"ויכול להיעשות בהם שימוש כדי 

, אם כי השתדלתי ששני בנים של אותו הקדקוד ימוקמו ברמת גובה זהה, בפרט. אחרים של העץ

לשם . אלא הוא נועד רק כדי להקל על הקריאה, גם לעניין זה אין שום משמעות פורמלית

ג באופן שונה שכל אחד מיוצ, )באריים-Xלאו דווקא ( מציגה שלושה עצים Ex. 1.3, ההמחשה

מתבצעת לכאורה  Ex. 1.3.1-אפשר לשים לב כי ב, בפרט. אך הם שקולים לחלוטין, ויזואלית

  .סוגיה שנתייחס אליה מייד, הפרה של איסור הצלבת הענפים

, ההיררכיה שטבעי ביותר לייחס לעצים היא בין קדקודים וצאצאיהם, מבחינה היררכית

. ורש העץ נמצא ברמה ההיררכית הגבוהה ביותרש, ובפרט, כאשר קדקוד שולט על צאצאיו

, היררכיה זו ניתנת להבנה באופן הפשוט ביותר כאשר הקדקודים מייצגים קבוצות של איברים

כמו , כאשר הקדקוד מיוצג על ידי איבר בודד. ואז ההיררכיה היא בבירור היררכיה של הכלה

הדבר מבטא היררכיה של , ףקנדו' של לרדל וגtime span reduction-שקיים למשל בעצי ה

ניתן לבטא ,  מעבר להיררכיה זו45.האב הינו האיבר החשוב ביותר מבין הצאצאים: חשיבות

ובתיאוריה הבלשנית קיימים מספר ניסוחים פורמליים , באמצעות העצים יחסים מורכבים יותר

היא בין , תיאורטי סביב מושג העצים- הבחנה חשובה הקיימת בשיח המוסיקולוגי46.ליחסים כאלו

 ובין 47,)כמו העצים החומסקיאנים(עצים שהרמות השונות בהם מיוצגות על ידי סימבולים שונים 

                                                 

45
אך קל לנרמל עצים אלו כך שתחת ששני , במובן שהוגדר כאן" קדקודים"העצים הללו אינם מכילים , למעשה 

  .בקדקוד ימוקם האיבר המשמעותי מבין שני האיברים הנבחנים, ענפים יישענו זה על זה

46
ככלי ) 132-137, 1994הגמן  (GBוהם משמשים בתיאורית , m-command-  וc-commandהחשובים שבהם מכונים  

, אם כי יצוין מקרה פרטי אחד של יחסים אלו, אנו לא נעשה בהם שימוש. להגדרה ולהסבר של תופעות תחביריות

  .בארי-Xוהוא יחס השליטה האסימטרי הקיים בין המגדיר והמשלים בעץ ה

47
משום ששורש העץ , הבדל זה ברמות העץ בלט מאוד,  התיאוריה החומסקיאניתבגירסאות המוקדמות יותר של 

הבדל רמות הקיים גם בגירסאות העדכניות של התיאוריה הוא בין הסימון . Sצוין באמצעות הסימון האבסטרקטי 

גבוהות הממוקמים ברמות , ובין צירופים) V או Nכמו (המייצגים מילים בודדות ומסומנים באות בודדה , של עלים

יחס זה לא רק מבטא את ההבדל בין מילה בודדת וצירוף המהווה ). בהתאמה (VP או NP-ומסומנים כ, יותר של העץ

וזו כאמור תכונה בסיסית של האיברים , אלא גם שאין מדובר באותו סוג של אובייקט, שרשור של מספר מילים

  . החומסקיאנים
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בסוג הראשון . עצים שבהם ברמות הגבוהות נעשה שימוש באובייקטים שיתפקדו גם בפני השטח

, של ההיררכיה הרמות הגבוהות מייצגות קיבוץ של אירועים בפני השטח לאובייקט מופשט יותר

שהוא , בעוד בסוג השני משמעות ההיררכיה היא כי נבחר אירוע בודד מבין האירועים בפני השטח

48.משמעותי יותר מסביבתו
 

הן העצים התחביריים והן העצים המוסיקליים מניחים כי האירועים הממוקמים בעלי 

העץ . ליתאו חטיבה מוסיק, מהלך הרמוני, משפט, למשל, ויוצרים, העץ מאורגנים ליניארית בזמן

ובצורה , אלא שניתן לשחזר ממבנה העץ את הרצף הליניארי, לא רק מהווה ניתוח של רצף זה

תוך שימוש ,  חשוב להעיר כי הרצף הזה נקבע על פי היחסים המתמטיים בין אברי העץ49 .יחידה

למשל על ידי הטלה של הקדקודים על ,  ולא על סמך הייצוג הגיאומטרי50,באלגוריתם פשוט מאוד

 עושה "no crossing branches"וכלל נוסח , למרות שנוח להיעזר בייצוג הגיאומטרי. יר אחדצ

, כפי שלמשל הודגם לעיל, העובדה שלאותם עצים עשויים להיות ייצוגים גיאומטריים שונים, זאת

כל העצים מייצגים את אותו , בדוגמה זו. הופכת את השימוש בייצוג הגיאומטרי לבעייתי מאוד

אם כי נמנעתי ,  מעבר לכך51.למרות ששיטת ההטלה מייצרת רצפים שונים, ליניאריהרצף ה

מורכבות העצים יוצרת לעתים מצבים שבהם איברים מאוחרים יותר , במידת האפשר לעשות זאת

                                                 

48
קנדוף ובין שיטת שנקר כיחס 'ך את ההבדל בין גישתם של לרדל וגמאפיין בהתאם לכ, למשל, )147, 1997(לרדל  

-112, 1997(לארסון ). 1992של קוהן ודמפסטר  ("inclusional hierarchy"- ו"representational hierarchy"שבין 

לים גם סימון זהה של צלי, מדגיש נקודה זו על ידי הפניית תשומת הלב לכך שבמעבר בין הרמות בשיטת שנקר) 114

. מה שהופך את הצלילים ברמות הגבוהות למייצגים רמה מופשטת יותר, אינו מעיד על שימוש באותו הצליל בכל רמה

מעצם העובדה שבעצים , לדעתי יש שוני מהותי בין ההיררכיה השנקרית לזו החומסקיאנית, למרות ראייה זו

, למשל(מדובר גם על סוג זהה של אובייקטים אלא ש, החומסקיאנים לא רק שהרמות הגבוהות אינן זהות לפני השטח

גם אם , foreground- והן בbackground-הן ב" צלילים"בעוד בשיטת שנקר מדובר על , )צירופים מול פריטים בודדים

  .אלא להרחבה שלמה של צלילים, שבעומק המבנה אינו זהה לצליל מסוים ברמת השטח" רה"ה

49
זו אחת התכונות . זהות של מילים יכולים להיות ניתוחים עציים שוניםולמחרוזות , ההיפך כמובן איננו נכון 

הדבר בא לידי ביטוי במצבים של עמימות כמו . הבסיסיות ביותר של היחס שבין הרובד הליניארי וההיררכי בשפה

  .שיש לה שתי משמעויות אפשריות" תסרוקת המלכה היפה"ביחס לצירוף 

50
. עץ-מהווים תת) כולל הוא עצמו(בהנחה כי אוסף הצאצאצים של קדקוד ונעזר , אלגוריתם זה הוא רקורסיבי 

אם לקדקוד בשורש של : מנוסח כך, T בהינתן עץ w) במובן הפורמלי כרצף של סימנים" (מילה"האלגוריתם למציאת 

T אז המילה , )כלומר הוא עלה( אין צאצאיםwעץ ה-נסמן את תתי, אם לא.  היא פשוט המידע המאוכסן בשורש העץ

אז המילה , )בהתאמה (w1 ,w2 ,... ,wn -ואת המילים המחושבות מהן ב, T1 ,T2 ,... ,Tn- בTהנפרשים תחת שורש העץ 

w המתאימה לעץ T היא השרשור w1^w2^...^wn .מבטיחות את נכונות אלגוריתם זה, תכונותיו של העץ וסופיותו.  

51
כאשר שומרים על דרך אחידה לייצג את הרצף , אמינה ניתן להשתמש בצורה "no crossing branches"בכלל של  

לשיטה זו , לטעמי. על ידי הצגתו בשורה אחת בתחתית העץ, קנדוף עושים זאת'למשל כפי שלרדל וג, הליניארי

בייחוד יש לציין את אובדן תחושת . בייחוד כשמדובר בעצים התחביריים שיהיו בשימוש בעבודה זו, חסרונות רבים

  .שכן כל העלים מוצגים באותו הגובה, וד בעץשל קדק" גובה"ה
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כדוגמא ניתן (מוטלים לפני איברים מוקדמים יותר בהצגה העצית , מבחינת הרצף הליניארי

 של Op. 2\3ניתוח שלם של התצוגה המורכבת של הסונטה המציגה , Ex. 5.35להביא את 

לא אמור , רי תיבותמכיוון שכל העצים הניתוחיים בעבודה זו כוללים מספ, בכל מקרה). בטהובן

  .להיגרם בלבול בנקודה זו

   

   העיסוק התיאורטי באירגון התמטי0.3

   גישות שונות לניתוח תמטי0.3.1

הרלוונטיות לניתוח , ניתן להציג שלוש גישות עיקריות מתוך הספרות התיאורטית

ן בין ובמציאת הדמיו,  הראשונה עוסקת בעיקר בקשרים מוטיביים ארוכי טווח52.האירגון התמטי

והיא מציגה את , הגישה השנייה עוסקת בעיקר בניתוח צורני; איברים שהם לכאורה שונים מאוד

והגישה השלישית ; ההתפתחות התמטית באמצעות סכימות המציגות את רצף הנושאים בפרק

גישה שתתואר במהלך העבודה , עוסקת בניתוח המבנה הפנימי של פראזות או של נושאים

  53".מורפולוגית"כ

גישה הראשונה מהווה במידה רבה את נקודת ההתייחסות העיקרית אל היבטים ה

אך גם , קנדוף'בייחוד מצד תיאוריות טונליות כמו שיטת שנקר או שיטתם של לרדל וג, תמטיים

מושג , "thematic process"המושגים המקובלים לתיאור גישה הם . בגישות ניתוח אחרות

מושגים ). 1978בורקהארט  ("motivic parallelism"או , 1951המשויך בעיקר לגישתו של רטי 

, 195-197, 1991ובסטר  ("thematicism"אחרים שניתן לפגוש והמתייחסים לאותה סוגיה הם 

 thematic", )של שנברג" וריאציה המתפתחת" וGrundgestaldt-שלכשעצמו מפנה אל עקרונות ה

                                                 

52
והצגת , דיון בכך. משום שכל נקודת מבט תגדיר מושג זה באופן שונה, הוא בעייתי" אירגון תמטי"עצם המושג  

  .הסעיף הבא-עמדת העבודה לגבי מושג יתקיים בתת

53
ועשויה בהתאם , של מוסיקההקשורה לתיאוריות סמיוטיות , "סמנטית"גישה נוספת שניתן לציין היא הגישה ה 

בהקשר הקלאסי הפוטנציאל של גישה זו . לכך לכלול התייחסות לנושאים או מוטיבים כאל ישויות בעלות מובן

). 1980ראטנר (אנרית סוגים שונים של אירגונים מוסיקליים 'המאפיין סגנונית וז" טופיק"מתבטא בעיקר במושג ה

מייצג של גישה זו שנתייחס . שאלת המשמעות כמעט שלא תידון בעבודהמשום ש, אינני מתייחס להיבט זה מפורשות

שהושם , כדבריו, שלכשעצמו מציין את אגאוו ואפשטיין כחריגים מבחינת דגש היתר, 1994אליו בעבודה הוא האטן 

ש לו שי, )Markedness(אנו נתייחס מפורשות להאטן בהקשר של מושג המסומנות שלו ). 113, שם(על הניתוח הטונלי 

  .קשר ישיר עם תפישתו של ניתוח תמטי
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content") או אפילו 54;)הגישה השנקרית לניתוח מוטיביבמאמר נוסף המציג את , 1983גב 'רות 

"motivic structure") אם כי המושגים השונים 55).286-287, 253-257, 1983קנדוף 'לרדל וג 

ועשויים לנוע בין הרחבה של מוטיב ברמות שונות של היצירה ובין דמיון , אינם חופפים במיוחד

למרות מרכזיותה של גישה .  גישה יסודיתהם עדיין מייצגים את אותה, מוטיבי בין נושאים שונים

מהסיבה הפשוטה שהיא ,  היא לחלוטין אינה רלוונטית לעבודה הנוכחית56,זו בתחום התיאורטי

עצם , יותר מכך. במנותק מהנושאים והפראזות שתוכן זה מקושר אליו" תוכן תמטי"מעמידה 

 ולכן לא יהיה 57,חביריתאינה משמעותית מבחינה ת, זה לזה" דומים"העובדה שנושאים שונים 

שיעסוק בחזרה גלויה , "חזרה תמטית"מול עיקרון משמעותי יותר של (לה שום ביטוי בעבודה 

  ).בין השאר בעלי תוכן תמטי משותף, וברורה של נושאים

משום , סכימטית היא הרלוונטית ביותר לעבודה זו- הגישה הצורנית, מול הגישה הזו

מושג הניתוח הצורני ודאי שאינו . ייקטים שינותחו כאןשהיא דנה באופן בסיסי באותם אוב

, עדיין58 .ולבטח ניתן לדון בו גם מנקודת ראות של אירגון טונלי, מתייחס לניתוח תמטי בלבד

המשותף לגישה הסכמטית ולגישת העבודה הוא הן בהתייחסות לצורות השונות כנקודת מוצא 

טבעה של הגישה . חלקים בצורה דומה מאודוהן בכך שהן מבוססות על חלוקת הפרק ל, ניתוחית

                                                 

54
) הגלוי(המושג יתייחס לתוכן . במובן מצומצם יותר ושונה, יהיה בשימוש גם בעבודה זו" תוכן תמטי"מושג זה של  

בפרק הפותח של , לדוגמה. כמו המבנה הטונלי או אירגון הפראזות, להבדיל מהיבטים אחרים שלהם, של נושאים

  .לנושא הראשון ולגשר יש תוכן תמטי משותף,  של מוצרט310. הסונטה ק

55
או כמקרה פרטי ) 9, 1983קנדוף 'לרדל וג ("thematic processes"כמו , קנדוף גם נעזרים במינוחים אחרים'לרדל וג 

הם מהווים סוגייה ,  שהם מתייחסים אליהםלמרות. לתיאור עקרונות מוטיביים אלו) 287, שם ("parallelism"של 

  ).שם, שם(משום שהם רואים בה דוגמה לאירגון לא היררכי המאפיין את פני השטח המוסיקליים , שולית בעבודתם

56
עדות לכך ניתן למצוא במאמר הסקירתי . לפחות חלק מההשקפות רואות בגישה זו את מהותו של הניתוח התמטי 

 מעידה – "Thematic and Motivic Analysis" -ושהכותרת של מאמרו , ה ניתוחית זו המציג גיש2001של דאנסבי 

  .על הדרך בה נתפש ניתוח תמטי במסגרת התיאורטית הכוללת

57
או אפילו קשרים , חריזה, כמו אליטרציה, ניתן להקביל קשרים אלו לקשרי דמיון הקיימים ברמה הלשונית 

  .אך אין להם השפעה על הניתוח התחבירי, אלו חשובים ברמה האמנותיתקשרים . מורכבים יותר כמו האקרוסטיכון

58
אם כי , "harmonic structure" ו"thematic design"המגדיר צורה כשילוב בין , ניתן להדגים זאת בגישתו של גרין 

ני היבטים אלא פשוט מפריד בין ש, הוא אינו עושה שימוש כזה בהבחנה, הטרמינולוגיה שהוא נוקט בה היא שנקרית

במסגרת ) במובנו השנקרי(בגישה השנקרית יש מעמד אפילו ברור יותר לארגון הטונלי ). 3-5, 1979גרין (של הצורה 

בעת ,  נחשב לקצר והבלתי מספק מבין פרקי הספרfree composition-אם כי הפרק על צורה ב. הניתוח הצורני

. 1995' או סמית, 1990למשל גאלאנד , ת לתחום הצורניהאחרונה נעשו מספר עבודות המרחיבות את הגישה השנקרי

 Schenker": האמירה הבאה של לסקובסקי מבטאת את היחס השנקרי לניתוח צורני, למרות הסיוג הקיים בה

indicated that form is, at least in part, determined by voice leading, in particular by background and 

remote middleground levels".)  שכפי , מאמרו של לסקובסקי עוסק במבנים בינאריים). 90, 1990לסקובסקי

  .שנראה קיימת בהם סתירה משמעותית בין הניתוח השנקרי ובין עצם החלוקה הבינארית
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המזוהים על ידי סימבוליים תמטיים , "נושאים"הסכימטית שהיא מציגה את הפרק כרצף של 

המייצג המובהק והחשוב . ונושאים אלו יהיו במידה רבה הבסיס גם לניתוח הנוכחי, כלשהם

רך המקובלת לציין את הפכה לד) 153-172, 1992לארו (ששיטתו , ביותר של גישה זו הוא לארו

,  הסימולים העיקריים של השיטה59.בייחוד בפרקים בצורת הסונטה, ההתפתחות התמטית

, "closing"-ו, "primary" ,"transitional" ,"secondary"כתחליף ל (K- וP ,T ,S-המסומנים ב

 תוך כדי איפיון הפונקציה, מבטאים את חלוקת החטיבה למרכיבים התמטיים שלה, )בהתאמה

כמו למשל ביכולת לשייך מספר איברים לאותה , השיטה מכילה מידה מסוימת של גמישות. שלהם

למשל (או לשייך אותו איבר לכמה פונקציות ) 1S ,2Sתוך שימוש בסימונים כדוגמת (הפונקציה 

PT ,פונקציונלי-המדמה את מה שאנו נכנה גרעין תצוגה מולטי.(  

. יש לה גם כמה חסרונות משמעותיים, מטיתלמרות יתרונות ברורים של השיטה הסכי

ולמעשה אינה , שיטת הסימון הזו מתייחסת בעיקרה אל התוכן התמטי של הפריטים, ראשית

הכולל גם , ודאי שהסימון של לארו. מתחשבת בהיבטים כגון מבנה טונלי או מצבים קדנציאליים

אך , ) וכך הלאהA ,B ,C, שללמ(עדיף על סימון פשוט של החומר התמטי , קביעות פונקציונליות

 Tובין , בין איברים שונים המסומנים באותו הסימול, למשל, גם הוא בעייתי מבחינת ההבחנה

 המסתיים באתנח על הדומיננטה של הדומיננטה Tמול , המסתיים באתנח דומיננטי בטוניקה

חלוטין היבט הסכימות הללו נעדרות כמעט ל, שנית). הבחנה שתהיה לה חשיבות גדולה בעבודה(

מדובר בעליל על ,  ושלישית60.והן מתארות רק את ההתפתחות הליניארית בתוך החטיבה, היררכי

אך אינם מסיקים התרחשות זאת , המביעים את המתרחש ביצירה, ניתוחים תיאוריים לחלוטין

ניתוחים סכימטיים זוכים להערכה משנית בספרות ,  מסיבות אלו61.מתוך תיאוריה כוללת יותר

ובין סוג , הפער בין הניתוח ההיררכי הטונלי,  בתחום השנקרי62.בייחוד ההיררכית, יאורטיתהת

                                                 

59
 1986חורגין , 1981וולף , 1966הן וולף , והעושים בשיטתו שימוש עיקרי, דוגמאות למחקרים המצוטטים בעבודה זו 

  .למרות שגישתו היא בעיקרה שנקרית,  נעזר בסימולים של שיטה זו1996גאלאנד . 1992חורגין -ו

60
-כאשר הנושא מפוצל לפראזות ולתת, נושאים-בשיטתו של לארו דווקא יש ייצוג היררכי ברור ברמה הפנים 

הדבר עומד בסתירה . ה ביותראך אין ביטוי היררכי ברמה הגבוה, )158-159, 1992לארו (הפראזות המרכיבות אותו 

  .S- וPביחס שבין , "משני"ו" עיקרי"המבחינה בין , לטרמינולוגיה בה הוא משתמש

61
להבדיל , לארו אמנם מנסה לטעון כי גישתו מייצגת התייחסות אבסטרקטית יותר לתהליכים מוסיקליים 

 שיטתו מותאמת למבנים מסוימים ,אך בפועל, )153-154, 1992לארו (מההתאמה הישירה לצורות קונבנציונליות 

  .שלא בניתוח התצוגה או המחזר של צורת הסונטה, PTSK-קשה למצוא שימוש בנוטצית ה. מאוד

62
בורנהם עומד על כך שבמאה העשרים . הסוקר את תולדות הניתוח הצורני, 2001דוגמה לביקורת כזו מציג בורנהם  

התיאורטיקנים . 19-הצורה כפי שהתפתחה במאה ההתבצעה בעיקר קריאת תיגר על התפישה הסכימטית של 

כשהקיצוני , מוצגים כמי שניסו למצוא אלטרנטיבות לניתוח הסכימטי, שנקר ורטנר, כמו טובי, המובאים על ידו

 did more than anyone else to discredit enterprise of taxonomic": שלפי בורנהם, מכולם הוא כמובן שנקר
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) structure(זוכה להתייחסות כאל הפער שבין מבנה , הניתוח שהגישה הסכימטית שייכת אליו

ולעתים עומדים על הקשרים שבין רמת העיצוב ,  אם כי יש חשיבות לעיצובdesign.(63(ועיצוב 

וסתירות ביניהן מתקבלות כמעט ,  ברור בגישה זו כי המבנה מתעלה על העיצוב,ורמת המבנה

אך היא , העבודה הנוכחית לא תשלול את הפער שבין רמת העיצוב ורמת המבנה. כמובן מאליו

אלא כי בכל אחת מהרמות האירגוניות , תנסה לטעון כי פער כזה איננו בין אירגון טונלי ותמטי

, אנו נתייחס לגישות הסכמטיות באופן דומה לגישה השנקרית, נה זו מבחי64.ישנו ביטוי לפער

  .כמבטאת את רמת העיצוב בלבד

יש להעיר שכיום מתגבשת , אם לארו מייצג את הגישה הסכימטית בצורתה המוקדמת

השמות דגש רב על פרמטרים , צורניות מורכבות יותר-נטייה להמירה בשיטות ניתוח תמטיות

 שלצד שימוש 65, הגישות הללו מתנשאת עבודתם של דארסי והפוקוסקימעל כל. אחרים ביצירה

, )C- בK או TR- בTבהבדלים מועטים כגון החלפת (דומה בטרמינולוגיה הסימבולית של לארו 

תוך שימוש בסימבולים , מכילה גם התייחסות לפרמטרים רבים אחרים בהתפתחות היצירה

                                                                                                                                            

formal analysis as schematic and empty) " בהתחשב בכך שהצגה זו מובאת במקביל ). 901, 2001בורנהם

הדבר מעיד עד כמה מעמדו של הניתוח , שעל פרשנותו המצמצמת של מובן הניתוח התמטי עמדנו לעיל, 2001לדאנסבי 

  . או לפחות היה כזה עד לאחרונה, התמטי מעורער במסגרת התיאורטית הכוללת

63
-2, 1993(' וביץ) 4-5, 1979(גרין . 1993' וכן ביץ, 1990קדוואלדר , 1977גב 'ובות להתייחסות כזו הן רותדוגמאות חש 

מקור שאינו מטופל בעבודה זו , "Structural Hearing"-מייחסים את ההבחנה להצגתו של זלצר את שיטת שנקר ב) 3

שתידון , המבנה הוא של התצוגה התלת סולמיתהקשר קונקרטי שבו מוצג העימות החריף בין העיצוב ו. באופן ישיר

 מציגה 1991שמאלפלדט . 1983החשוב שבהם הוא שכטר , מספר מקורות מציגים עימות זה. לקראת סיום העבודה

 של שנברג formenlehre-בייחוד עם מסורת ה, ניסיון לפשר בין הגישה השנקרית ובין גישות צורניות מסורתיות יותר

הסונטה , הדוגמה הצורנית העיקרית שהיא מציגה. נמנעת מעיסוק במקרים המורכבים ביותראך לטעמי היא , וראץ

Op. 10\1ובין ניתוחה השנקרי כמעין , פול והפשרה היא בין ניתוח צורני רגיל של הסונטהאכן קלה לטי,  של בטהובן

אין במאמר טיפול , עם זאת. מאפיינים את הסונטה) כפי שנראה גם אנו(שני היבטים שללא ספק , תצוגה המשכית

 או Op. 2\3כמו בסונטה , כפי שנראה בהמשך העבודה, במקרים מפורשים של סתירה צורנית בין העיצוב והמבנה

מציג ביקורת ) בהמשך לאגאוו, 113, 1994(האטן , בניגוד לגישה מפשרת זו. סולמית-במקרה הכללי של התצוגה התלת

  .ביקורת שאני שותף לה במידה רבה, התמטית" עיצוב"ש על היחס השנקרי לרמת השל ממ

64
ובין המבנה הפנימי של " צורני-עיצוב פורמלי" מבחין בין 1993' ביץ. הבחנה זו קיימת למעשה גם בגישה השנקרית 

בהקשר של , 1997הבחנה הקיימת באופן דומה גם אצל נוימאייר , )הבחנה הקיימת כבר בכותרת מאמרו(היצירה 

. כנקודת מוצא' המציין מפורשות את ביץ, 1999דוגמה לאימוץ עיקרון זה מהווה סורפה . פרקי-מבנה טונלי רב

ובין המבנה הנקבע על פי הולכת , המקושרת יותר לרמת העיצוב, ההבחנה במקרה זה היא בין התנועה הסולמית

  .הקולות השנקרית

65
הכוללים התייחסויות למלחינים רומנטיים מאוחרים לצד , ביםעבודה זו מתפרשת למעשה על פרסומים ר 

והפוקוסקי , 2001aהפוקוסקי , 1997העבודות הרלוונטיות ביותר הן דארסי והפוקוסקי . התייחסות לסגנון הקלאסי

2001b" .המלאה שלהם עתידה להתפרסם בקרוב בספר נפרד " תיאורית הסונטה– "Aspects of Sonata Theory" – 

   . לא יצא בדפוסשעדיין
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החשיבות . או פונקציות נוספות, נות של פיסוקרמות שו, המתארים מצבים קדנציאליים, נוספים

 שהם מעניקים למצבים קדנציאליים מתבטאת בעבודתם המרכזית על הצזורה המדיאלית הגדולה

 לצד עבודתם של דארסי 66.שתזכה למעמד מרכזי גם בעבודה הנוכחית) 1997דארסי והפוקוסקי (

, מתוך גישות תיאורטיות שונות, ראוי לציין עוד מספר משמעותי של מחקרים, קוסקיוהפו

העומדים על כך כי עבור הסגנון הקלאסי יש להתמקד לא בחקר התוכן התמטי של האיברים 

, 1980עבודות המייצגות גישה זו הן רטנר . אלא דווקא במצבים הקדנציאליים שלהם, השונים

 שהתייחסויות מדויקות אליהן יופיעו 2004,67וקפלין , 2001קפלין , 1996ברגר , 1989רוטשטיין 

שמעמיד במרכזו מומנט , )1997(כמו גם מאמרם החשוב של דארסי והפוקוסקי , במהלך העבודה

שכן לאורך , שינוי גישה זה רלוונטי מאוד לעבודה הנוכחית. הצזורה המדיאלית, קדנציאלי אחד

כמו גם היבטים אחרים של המבנה הטונלי ( בסופי הנושאים כל העבודה ננסה לטעון כי הקדנצות

במידה משמעותית הרבה יותר מאשר התוכן התמטי של , אחראיות על המבנה התמטי) שלהם

 .הנושאים הללו

מבנה ברמת "שדן ב, )96-137 (1981מייצגים חשובים של הגישה השלישית הם וולף 

בעיקר בכל הקשור ,  הצגה של מבנה היררכיתוך, עד לרמת הפריודה, ומציג מבנה זה, "הפראזה

שאם כי הוא עוסק , 1989רוטשטיין ; מטרי שלה-לחלוקה הפנימית של הפראזה ולמבנה ההיפר

; גישתו לניתוח מבנה הפראזה רלוונטית מאוד גם לרמה הזו, לאו דווקא ברמת הנושא הבודד

סי והפוקוסקי מהווה את שיחד עם דאר,  קפלין1998.68ובייחוד קפלין , ועבודותיו של קפלין

-מציג גישה המהווה ניסוח מודרני של עקרונות ה, המקור התיאורטי העיקרי לעבודה

formenlehreושמבוססת לא רק על 69, של תיאורטיקנים כדוגמת ארווין ראץ או ארנולד שנברג 

ועל ניתוח , אלא בעיקר על הצגת האפשריות השונות לעיצוב נושאים, מרכזיות מושג הנושא

                                                 

66
, 1997דארסי והפוקוסקי (עבודה זו כוללת גם תמצות מבואר של הסימבולים בהם דארסי והפוקוסקי משתמשים  

לקוחים מטבלה ) TMB או MC ,EECכמו (כל הסימבולים מעבודתם בהם ייעשה שימוש בעבודה זו ). 1טבלה , 120

  . זו

67
כמו גם עיסוק בשאלות בסיסיות של הגדרת מושג הקדנצה , יהמאמר זה מציג סקירה מקיפה ומשמעותית של הסוג 

העיסוק , לאור העובדה שהוא התפרסם בשלב שבו עבודה זו כבר היתה בשלבי סיום, עם זאת. ואיפיון סוגיו השונים

  .בו הוא מצומצם מאוד

68
. ריה מוסיקליתכמו בספרי מבוא לתיאו, התייחסויות דומות למבנה הפראזה קיימות כמובן גם במקורות אחרים 

  .6-49, 1979התייחסות נרחבת יחסית קיימת בגרין 

69
אלא רק דרך הצגתו של קפלין , לא יידונו באופן מפורש בעבודה) 1967שנברג ; 1973ראץ : למשל(תיאוריות אלו  

 לעת משום שנכון, השאלה באיזו מידה קפלין נאמן למקורותיו או מציגים חידושים משל עצמו איננה רלוונטית. אותם

 an exponent but also a":  כ1991קפלין מתואר על ידי שמאלפלדט . התיאוריה היא זו המוצגת על ידיו, זו

revisionist of Schoenberg's Formenlehre")  275, 1991שמאלפלדט.(  
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אם כי העבודה הנוכחית אינה עוסקת במבנה פנימי של . מבנה שלהם באמצעים תמטייםה

מתבסס , למשל, רוטשטיין(ולמרות שגישה זו איננה בהכרח מבוססת על ניתוח תמטי , נושאים

הגישה , ראשית: משלוש סיבות, יש לגישה זו חשיבות רבה לעבודתי) ריתמי- בעיקר על ניתוח טונלי

פריט "ולעצם ההגדרה של , ה בסיס להגדרת מושג הלקסיקון התמטיהניתוחית הזו תהוו

הנחת , שנית; "פראזה"או " נושא"שיהווה את התחליף הפורמלי למושגים כמו , "לקסיקלי

בפרט , העבודה היא כי המבנה נקבע על סמך התכונות הפנימיות של הפריטים הלקסיקליים

אנו , ושלישית; כדי לזהות ולקבוע תכונות אלוולכן ניתוח מבנה זה הוא משמעותי , המבנה הטונלי

בהקבלה ליחס , נראה כי ניתן להגדיר בקלות את המימשק שבין גישת העבודה ובין הגישה הזו

מה שעשוי להעיד על האפשרות לאחד את הגישות , שבין מורפולוגיה ותחביר ברמה הלשונית

  .התיאורטיות השונות לתאוריה כוללת אחת

      

  תיאוריה תמטית היררכית הצורך ב0.3.2

, הסעיף הקודם המחישה כי בהחלט קיים עניין תיאורטי באירגון התמטי-הסקירה בתת

ניתן להצביע על התגברות , ולאור הגישות העדכניות של קפלין מחד ושל דארסי והפוקוסקי מאידך

מכיוון . מהתייחסות זו נעדר כמעט לחלוטין ההיבט ההיררכי, עם זאת. רמת העניין ועומק הדיון

אירגון היררכי , והן מנקודת המבט של התיאוריה המוסיקלית, שהן מנקודת המבט הגנרטיבית

לעתים ההיבט . להיעדרות זו משמעות קריטית, של היצירה" עמוקים"משקף את ההיבטים ה

וזאת למרות , אצל קפלין או דארסי והפוקוסקי, למשל(ההיררכי פשוט אינו בא לידי ביטוי בניתוח 

כמו אצל לרדל (לעתים נשללת מפורשות ההיררכיות מהאירגון התמטי , ) השנקרי של דארסיהרקע

 ולעתים היררכיה זו מוצגת כמשנית להיררכיות אחרות או כמבטאת סוג שולי של 70,)קנדוף'וג

                                                 

70
 Other dimensions of musical structure – notably timbre, dynamics, and motivic-thematic": לטענתם 

processes – are not hierarchical in nature, and not treated directly in the theory as it now stands. Yet 

these dimensions play an important role in the theory in that they make crucial contribution to the 

principles that establish the hierarchical structure for a piece. The theory thus takes into account the 

influence of nonhierarchical dimensions, even though it does not formalize them.") 1983קנדוף 'לרדל וג ,

ת תמטי הוא כלי עזר בקביע-לפיה האירגון המוטיבי, 1977גב 'בכך הם מאמצים גישה דומה לזו של רות). 8-9

ראוי לציין כי פיסקה זו מגיעה זמן קצר לאחר ציון . אבל חלק מהרמה העיצובית ולא היררכי לכשעצמו, ההיררכיה

אמירה ". פראזות וחטיבות, מוטיבים" מבטא את ההיררכיה שבחלוקת היצירה לgrouping structure-העובדה כי ה

  . טא קיבוציות ברמה כללית יותראך למעשה היא מב, זו לכאורה כוללת בתוכה חלק מהאירגון התמטי
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בייחוד כאשר היא מבוטאת על ידי חוקרים בעלי אוריינטציה ,  לגישה זו71.יחסים היררכיים

המציגה אותו , הבנה מצמצמת מאוד של מושג האירגון התמטי: ת עיקריותשתי סיבו, היררכית

או לרמת , קנדוף'אצל לרדל וג" תהליכים מוטיביים"התייחסות ל, למשל(בצורה חלקית מאוד 

או לחילופין גישה המניחה כי התופעות ההיררכיות הקשורות באירגון , )הקיבוץ בלבד אצל מקי

  . כיים אחריםהתמטי הן תוצאה של תהליכים הירר

האירגון "יש להבהיר בראש ובראשונה למה הכוונה בעבודה זו במושג , לאור זאת

מנושא בודד ועד , "ישויות תמטיות"מושג זה מניח את קיומן של , בראיית העבודה". התמטי

שלכשעצמו ניתן (ישויות אלו ניתנות לאיפיון מבחינת המבנה הפנימי שלהן . חטיבות מורכבות

מבחינת התוכן , )או אירגון קדנציאלי, מבנה ריתמי, כמו מבנה טונלי, כים שונותלאיפיון בדר

צורה , תצוגת צורת סונטה, כמו פריודה, ומבחינת הקטגוריה הנושאית שלהם, התמטי שלהן

טענתי היא כי האירגון התמטי אינו מתייחס למאפיינים בודדים מתוך  72.וכדומה, בינארית

התוכן התמטי מהווה איפיון חלקי בלבד של , בפרט.  בין כולםאלא לשילוב, המאפיינים הללו

ההכרעות , כפי שנראה במהלך העבודה. ולאו דווקא את העיקרי שבהם, הישויות התמטיות

מאשר על התוכן התמטי של , המבניות יתבססו הרבה יותר על היבטים טונליים ואירגון הקדנצות

כפי שצוין , הנוכחית בספרות לאירגון התמטיוהדבר בהחלט תואם את הגישה , האיברים השונים

                                                 

71
צורה "מול , שנקרי-המבוטאת על ידי האירגון הטונלי, "צורה פנימית"כשהוא מעמת בין , מקי מציג נאמנה גישה זו 

ואינה , הבחנה זו שונה מהשימוש המקובל במושגים הללו(שקשורה לעיצובם של פני השטח המוסיקליים " חיצונית

, "עיצוב"ו" מבנה"גים מחליפים את הטרמינולוגיה השנקרית המקובלת יותר של המוש, תחת זאת, קשורה אליהם

 Inner form is a derivational hierarchy...Outer form is": מקי מנסח את ההבדל בין ההיררכיות כך). בהתאמה

principally a grouping hierarchy: it takes as a starting point the completed product of inner form – the 

musical surface - and from it organizes motives, subphrases, phrases, phrase groups, sections, and 

ultimately, the complete musical work...An important characteristic of outer form is that the hierarchy 

of outer form, for the most part, always refers to specific musical events at all levels of its structure..."   

 the analytical generalizations offered by formal"...: התייחסות דומה מוצגת על ידי נארמור). 59, 1996מקי (

analysis are weak and nonexplanatory because the cannot deal with time-dependent function. Thus 

Schenkerian theory was formulated as a vigorous alternative to the "empty" structures of formal 

hierarchies")  נארמור מציין אמנם את העובדה שניתוחים עציים נפוצים בניתוח הצורני, לפיכך).  104, 1977נארמור ,

  ).  103, שם(ולפיכך ערכם מוגבל , ליותאך הוא טוען שאינם מבטאים פונקציונ

72
ואחת הטענות המרכזיות , שמשמעותו תובהר במדויק בהמשך העבודה" קטגוריה"איפיון זה טומן בחובו מושג של  

ביותר שלה היא כי מדובר על מושג בעל משמעות דומה לקטגוריות הדקדוקיות והתחביריות הנהוגות ברמה 

  .הבלשנית
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והיא הרפריין , ניתן להביט בסוג מסוים של ישות תמטית,  כדוגמה לטענה זו73.בסעיף הקודם

מושג הרפריין טומן בחובו את כל ). שאין ספק שיש מקום להגדירה כישות כזו(בפרק רונדו 

נושא שאינו כולל , טי מוגדר וידועלרפריין יש תוכן תמ, מבחינת התוכן התמטי: המרכיבים שצוינו

לפחות בפרקי רונדו , הרפריין חייב להופיע בטוניקה, מבחינה טונלית; חומר זה לא יוגדר כרפריין

הרפריין הוא נושא , ומבחינה קטגורית; המהווים את מרביתם המוחלט של הפרקים, נורמטיביים

. לכל היותר, rounded binary form-כפריודה סימטרית או כ, למשל, ובנוי, פשוט יחסית בעיצובו

, )רטנטיים'למשל בפרקי רונדו קונצ(כאשר פרק רונדו נפתח בהצגת חטיבה מורכבת יותר בטוניקה 

העובדה שהגדרת הרפריין אינה מתבססת על . "refrain complex", חטיבה זו זוכה לכינוי אחר

 כל הפרמטרים הללו מעידה על החשיבות של, אלא על שילוב כלל הפרמטרים, פרמטר אחד

, מעידה על הבעייתיות של ההתייחסות החלקית לאירגון זה, ולפיכך, במסגרת האירגון התמטי

  . כמבטא תוכן תמטי או תהליכי קיבוץ בלבד

, חלקה השני של טענת העבודה הוא שבין הישויות התמטיות קיימים יחסים היררכיים

ת הללו ולאו דווקא נובעים מצורות אירגון של הישויו" התמטי"ושיחסים אלו מבטאים את האופי 

ניתן להצביע על הרלוונטיות של שלושת סוגי ההיררכיה שהגדרנו בדיון על , יתר על כן. אחרות

. קנדוף'או לרדל וג, נארמור, כפי שטוענים מקי, ולא רק על היררכיית ההכלה, מושג ההיררכיה

וניתן להצביע בקלות על , ר להמחשההיררכיית ההכלה היא הברורה ביות, מבין שלושת הסוגים

כדי להמחיש את קיומה של . מקרים רבים של חטיבות המכילות או מוכלות בחטיבות אחרות

. הפריודה ותצוגת צורת הסונטה: נביט בשני מבנים מוסיקליים חשובים, ההיררכיה הפונקציונלית

המבטאים , ורות הללוברור שקיימים יחסים פונקציונליים בין איברי הצ, בשני המקרים הללו

-של ה" פיתרון" הינו consequent-הראייה כי ה. שאיננו נובע מיחסי הכלה, מבנה היררכי כלשהו

                                                 

73
 I would propose, however, that for the": ל טענה כזו קיימים אצל קפלין ואצל האטןניסוחים כמעט זהים ש 

purposes of formal analysis, the concept of theme should be broadened to embrace a more 

comprehensive musical unit. Such a theme would cmprise, in addition to its melodic-motivic content, a 

series of harmonic progressions, its accompanimental patterns, a multi-phrase grouping structure, and, 

above all, cadencial closure.")  196, 2001קפלין .("The thematic level, understood as including tonal and 

harmonic as well as melodic and rhythmic events, is what I consider the strategic level of a work...This 

chapter puts forth a more broadly conceived definition of thematic, not limited to motivic or melodic 

material alone, but including everything that is strategically marked as significant for the musical 

discourse")  משום , יש להעיר כי גישתו של האטן בכל זאת שונה מגישת העבודה הנוכחית). 112-114, 1994האטן

שהוא אינו מבצע את ההבחנה המתבצעת כאן של בדבר קיומן של ישויות תמטיות שאירגונם מהווה את האירגון 

  .התמטי
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antecedent , הם יחסים שעונים על הגדרתם 74,"נושא הראשון"הוא משני ל" הנושא השני"או כי 

חסים הללו הם ראוי לציין כי הי, בשני המקרים. הבסיסית של קוהן ודמספטר למושג ההיררכיה

משום שהיחסים ניתנים ליישום בפועל באפשרויות , בראש ובראשונה יחסים ברמה התמטית

או במצב קדנציאלי שונה , המתבטאות בעיקר בריבוי אפשרויות לטונליות המשנית, טונליות רבות

בהבחנה , קיים למשל בצורת הסונטה, היררכית היצירה, סוג ההיררכיה השלישי. בהקשר הפריודי

כמו ,  ובין תוספות למבנה75,והמחזר, הפיתוח, כמו התצוגה, יותר" שלדיים"שבין האירועים ה

מה גם שלעתים , גם כאן לא השיקול הטונלי הוא המכריע. שהיא בעליל אירוע שלדי פחות, הקודה

  .אלא המבנה הצורני לכשעצמו, הניתוח הטונלי ממקם את עיקר ההתרחשות בקודה

. ציג את סוגיית ההיררכיה התמטית באופן אינטואיטיבי מאודהדיון שהתקיים עד כה ה

ולהצביע על הזיקה שלו , המטרה העיקרית שלו היתה להבהיר את מושג האירגון התמטי

תיאוריה כזו אמורה לכלול הן מימד . אך לא להציג משנה תיאורטית סדורה, לשיקולים היררכיים

והן , של המבנים ההיררכיים הקשורים בהשבו תינתן הגדרה מדויקת של התיאוריה ו, פורמלי

. שבמסגרתו יוצגו ניתוחים היררכיים של צורות מוסיקליות ושל יצירות מסוימות, מימד פרקטי

ותקוותי היא כי בסופה יהיה ההיבט ההיררכי של , להצגת שני המימדים הללו מוקדשת עבודה זו

להגדיר פורמלית את המסגרת הוא , כאמור, הצעד הראשון. האירגון התמטי ברור הרבה יותר

 .  ולכך מיועד בפרק הבא, התיאורטית

  

  

                                                 

74
-כ, S- וPבאמצעות הסימונים של , טאת בבירור יחס היררכי זההנוטציה המקובלת של לארו מב, במקרה הזה 

primaryו -secondary ,בהתאמה.  

75
טענת העבודה תהיה .  היררכי לגביהםוניתן לתהות לגבי תהליך יצירה, גם האירועים הללו אינם שוויוניים זה לזה 

המכונה בדרך כלל על ידי קפלין ,  של הפיתוחוחלקו המסיים, המחזר, כי בבסיס צורת הסונטה עומדים התצוגה

בדומה , חלקים אחרים בפיתוח ייחשבו למשניים יותר בתהליך היצירה). 142-147, 1998קפלין " (ליבת הפיתוח"

  .לתוספת הקודה
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  באר - Xתיאורית : פרק ראשון

  שפה-  מקום התיאוריה בהקבלה מוסיקה1.1

מן הראוי כעת להציג באופן מפורש את התיאוריה , לאחר הסקירה הכללית בפרק הקודם

פרק זה . רגון המוסיקליהבלשנית העומדת בבסיס עבודה זו כך שיתאפשר יישומה לניתוח האי

באר ולהבהרת תכונותיה היסודיות כפי שיבואו לידי - Xיוקדש להגדרה פורמלית של תיאורית 

יש להבהיר את מהות ההקבלה המתבצעת בעבודה , עוד לפני כן. ביטוי בחלק הניתוחי של העבודה

.  בהקבלה זובאר- Xואת המקום אותו תופסת תיאורית , זו בין הרובד הבלשני והרובד המוסיקלי

אלא ירושה ממקור , הגישה שתוצג כאן לא מניחה קשר מיידי וישיר בין מוסיקה לשפה בשום כיוון

מופשט " דקדוק אוניברסלי"ההנחה הגנרטיבית בדבר קיומו של . משותף של שני תחומי האירגון

ואינו , הדקדוק האוניברסלי מבטא מנגנונים קוגניטיביים מופשטים יחסית: מאפשרת לעשות זאת

עקרונות שהם מופשטים דיים עשויים לבוא לידי , לפיכך. זהה לשום דקדוק לשוני של שפה קיימת

, לפיכך. במידה שניתן ליצור זיקה בין אירגון זה ובין העקרונות הללו, ביטוי גם באירגון המוסיקלי

 הן ברמה כאלו שצריכים להיות תקפים, גישת העבודה היא להבחין בין חוקי הדקדוק האוניברסלי

. שכל רמת אירגון מוסיפה לעצמה, ובין חוקים מקומיים, המוסיקלית והן ברמה הבלשנית

ושהם , במוסיקה נטען כי קיימים אילוצים הנובעים מחשיבות ההמשכיות הליניארית, לדוגמה

ניתן לטעון כי רק חלקים מהדקדוק האוניברסלי , בנוסף. חריפים יותר מאשר ברמה הלשונית

או " (תזוזה"כמעט שלא ייעשה שימוש בעקרונות של , לדוגמה: לאירגון המוסיקלירלוונטיים 

לפחות לפי , שהם משמעותיים מאוד להבנת התחביר הלשוני) במקבילות תיאורטיות שלהם

  .GBתיאורית 

זו צריכה להיות , כדי שניתן יהיה ליישם בתחום המוסיקלי תיאוריה בלשנית, לפיכך

מבין מגוון . א באים בה לידי ביטוי מרכיבים ייחודיים לשפהשל, תיאוריה מופשטת יחסית

משום שהמופשטות , באר-Xאנו נעסוק רק בתיאורית , התיאוריות הקיימות במסגרת הגנרטיבית

העיקרון הבסיסי העומד מאחוריה הוא שהמבנה של כל צירוף : קיימת בה כבר ברמה הבלשנית

 רמת ההפשטה הקיימת בתיאוריה באה לידי .ללא הבדל קטגוריה, נקבע על פי כללים אחידים

עובדה זו . ולא כאובייקט נפרד, ביטוי קיצוני בכך שאף המשפט כולו נתפש כצירוף בעל מבנה דומה
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משום " באירגון המוסיקלי' משפט'מהו המקביל ל"לבדה מאפשרת לנו להימנע מהשאלה 

   76.מאבד את מרכזיותו התיאורטית" משפט"שה

יש להצדיקו בשלוש , ולא בגדר הקבלה מטאפורית, יה יהיה תקףעל מנת שיישום התיאור

יש להגדיר את חוקי התיאוריה כך , שתטופל בפרק הנוכחי, ברמה הראשונה: רמות שונות

המושגים , כפי שנראה. שהממשק שלהם עם הרמה הלשונית יהיה מצומצם במידת האפשר

ברמה ; הצירוף והקטגוריה, הם מושגי הלקסיקון, הלשוניים היחידים שיעשה בהם שימוש

, יש לאתר את המקבילות המוסיקליות לשלושת המרכיבים הללו, שתטופל בפרק הבא, השנייה

, שלה תוקדש מרבית העבודה, וברמה השלישית; שבלעדיהם ניסוח התיאוריה הוא חסר משמעות

וות שלוש רמות אלו מה. באר-Xיש להמחיש כי אכן המבנים המוסיקליים תואמים את תיאורית 

וכי , והן ממחישות כי ניתן ליישם את התיאוריה מבחינה פורמלית, אמפירית-הצדקה פורמלית

כלומר הצדקת , הצדקה אחרת היא הקוגניטיבית. היא תואמת את מבנה היצירות הקיימות

במידה , השימוש בתיאוריה בטיעונים המתייחסים לתפישה המוחית המשותפת של מוסיקה ושפה

הרמה הקוגניטיבית היא המעניקה לתיאוריה את כוחה , לפי גישתו של חומסקימכיוון ש. שיש כזו

. אך בעבודה זו כמעט שלא נתמקד בו, אי אפשר להמעיט בחשיבות מימד תיאורטי זה, ההסברי

  .הערות על ההיבט הקוגניטיבי של העבודה יובאו בפרק הסיכום שלה

במנותק ממרכיבים , לבדבאר ב-Xניתן להסתפק ביישום תיאורית , מבחינה עקרונית

. ראוי לבחון את היישום במסגרת כוללת יותר,  עם זאת77.אחרים של הדקדוק האוניברסלי

. באר-Xייתכן שניתן ליישם לאירגון המוסיקלי תיאוריות תחביריות נוספות על תיאורית , ראשית

, 1994הגמן (כמו תיאורית היחסה או תיאורית הקשירה , אמונתי היא שגם תיאוריות אחרות

הערות , ואם כי לא נעסוק בהן באופן מפורט, הן רלוונטיות מאוד לאירגון המוסיקלי, )153-250

ראוי לבחון הקבלה כוללנית יותר בין ,  מעבר לכך78.על הרלוונטיות הזו יופיעו במהלך העבודה

                                                 

76
הבחנה שאינה , CP- ויש כIP-יש המסמנים אותו כ, היא עצמה נתונה לויכוח" משפט"הקטגוריה המסוימת של  

שאינו " משפט"קיימת עדיין האפשרות של , LFGכמו , GB-יש גם לציין כי בתיאוריות יריבות ל. לצרכינורלוונטית 

-Xחריגות אלו מכללי המבנה ה). 16ש "ה' ר (S, ושבמקרה כזה מסומן בסימון הישן יותר, בארי-Xבנוי כצירוף 

  .ABAשר של צורת למשל בהק, יידונו במהלך העבודה, ומקבילות אפשריות להן במוסיקה, באריים

וכן מהחלוקה הקיימת גם במסגרת התחביר , הניתוק הזה נובע מהנחת האוטונומיות של המרכיבים הלשוניים77

אנו . העובדה שחלק מהם ניתנים ליישום באירגון המוסיקלי מהווה אישור חזק להנחה זו, למעשה. למודולים שונים

  .נדון בסוגיה זו בסיכום העבודה

78
מרבית , GBשגירסאות שלה קיימות גם בתיאוריות יריבות לתיאורית , באר-Xגוד לתיאורית יש להעיר כי בני 

. ומעלות טענות קשות לגבי תקפותן, התיאוריות היריבות חולקות מאוד על תיאורית הקשירה ועל תיאורית היחסה
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תוח באר לני-Xעצם הבחירה בתיאורית . הרמות השונות של אירגון מוסיקלי ובין האירגון הבלשני

, לעומת זאת. הצורני ובין התחביר הלשוני- של מבנים תמטיים יוצרת הקבלה בין האירגון התמטי

מחקרים רבים ממקמים את המקבילה המוסיקלית לפונולוגיה באירגון , כפי שראינו בחלק המבוא

, של השפה" צלילי"משום שהפונולוגיה עוסקת במימד ה, הקבלה זו היא הגיונית. טונלי וריתמי

תיאור שבהחלט הולם את ההתייחסות לטונליות מחד ,  התייחסות ליחידות הבסיסיות ביותרתוך

  .למשל ביחס למושג ההטעמה הלשוני, ולהיבטים ריתמיים מאידך

שהיא הרכיב הבלשני העוסק , בין התחביר והפונולוגיה ניתן למקם את המורפולוגיה

ניתן להציב את הגישות שהצגנו ,  זהכמקבילה לרכיב). 176, 1993טראסק (בניתוח מבנה המילה 

שבראיית התחביר הוא האלמנט , "נושא"בפרק המבוא שמתמקדות במבנה הפראזה או במבנה ה

התואמות גם , את קפלין ורוטשטיין ניתן לראות כמציגים שתי גישות מורפולוגיות שונות. האטומי

וראיית , שג המורפימה גישה אחת מאופיינת בביסוס המורפולוגיה על מו79.את הרמה הבלשנית

, "תהליכים מורפולוגיים"בעוד הגישה השנייה מתמקדת ב, המילה כמורכבת ממורפימות

  80.בלי להזדקק בכל מקרה למושג המורפימה, המביאים ליצירת מילים מתוך מילים אחרות

בצורה שניתן , קפלין מציג טיפולוגיה של סוגי נושאים שונים ומפרק אותם למרכיביהם השונים

רוטשטיין עוסק בתהליכים שניתן , קבילה לדרך שבה הבלשן מנתח מילה כמורכבת ממורפימותלה

, )prefixes(או תחיליות ) suffixes(הוספת או הסרת סיומות : להקבילם לתהליכים מורפולוגיים

                                                                                                                                            

, יאוריה הבלשניתהיציבות של הת-שכן אי, מחלוקת זו היא לכשעצמה הצדקה לא לדון במפורט בתיאוריות הללו

  .מקשה לבחור את המודל המדויק שראוי ליישום ברמה המוסיקלית

79
כך שהיחס בין המילה , היחס בין שתי הגישות ניתן לאיפיון בכך שהראשונה רואה במורפולוגיה מקבילה לתחביר 

שה השנייה בעוד שהגי, למורפימות המרכיבות אותה מוקבל ליחס בין הצירוף התחבירי למילים המרכיבות אותו

מייצגת מובהקת של הגישה הראשונה היא סלקירק . רואה במורפולוגיה תחום שונה מהתחביר ובעל חוקיות משלו

כוללת בו התייחסות , ושלמשל,  מבהירה מאוד את כוונותיה"The Syntax of Words"שכותרת ספרה , 1982

שכותרת ספרו , 1992השנייה ניצב אנדרסון בקיצוניות ). 6-9, 1982סלקירק " (תחביר המלים"באר ב-Xלתיאורית 

אנדרסון .  מרמזת על מורפולוגיה שאין בה כלל שימוש במורפימות"A-Morphous Morphology"הפרובוקטיבית 

 We conclude that morphological processes are substantively distinct from syntactic ones, not"קובע כי 

only in terms of language-particular content, but also in their general form")  דילמה ). 42, 1992אנדרסון

כאשר ניתן לתהות האם אותם כלים לא אמורים לשמש לניתוח הרמה , דומה קיימת גם ברמה המוסיקלית

ים מקרים גם אם קיימ, גישת העבודה הנוכחית היא כי מדובר בשתי רמות שונות". מורפולוגית"וה" תחבירית"ה

  .שבהם ניתוח להיעזר בניתוח התחבירי לרמה המורפולוגית

80
אחת הדוגמאות המובאות מציגה את . 59-69, 1992למשל אנדרסון ' ר, "תהליכים מורפולוגיים"לדיון במושג זה של  

  ולאו דווקא כתוצאה של שימוש במורפימות ,  כתוצאה של תהליך כזה"sang"- ו"sing"היחס שבין המלים 
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 בעוד שלרבות מטכניקות 81).64-101, 1989רוטשטיין (וכדומה , הרחבה פנימית של פראזה

וממילא אין טענה שמקבילות כאלו ( למצוא מקבילות לשוניות מדויקות ההרחבה הללו קשה

לפחות הוספת הסיומות והתחיליות היא טכניקה מורפולוגית מקובלת ונפוצה גם ברמה , )קיימות

אין בהקבלה הזו למורפולוגיה בגדר הצבעה פשטנית על , לפיכך). 5, 1991ספנסר (הבלשנית 

מושג )  נעשתה בהכרח הצבעה כזו ברמה הפונולוגיתממש כשם שלא" (מורפימה"המקבילה ל

אם כי . אלא הצבעה כללית יותר על התחומים המשותפים, שהוא בעייתי כבר ברמה הבלשנית

אנו נאמץ את ההבחנה בין רמות , מידת ההקבלה המדויקת היא מחוץ לגבולות עבודה זו

העוסקות בדרך שבה מספר , "תחביריות"ו, העוסקות במבנה הפנימי של פריט, "מורפולוגיות"

במהלך העבודה ") פונולוגית"בין הרמות הללו לרמה ה, ובמידה פחותה(, פריטים מרכיבים חטיבה

   82.כולה

מחייבת הבהרה לגבי מושג התחביר בו אנו " פונולוגיה"ו" מורפולוגיה", "תחביר"ההבחנה הזו בין 

בירה את המבנה של איברים כמערכת חוקים המס, מושג זה ניתן להבנה בהקשר רחב. משתמשים

מרבית הדיונים , במידה רבה. ומגדירה מהו איבר תקין ומהו איננו, בשפה פורמלית כלשהי

ונקודת מבט זו קיימת גם ,  אין בכך כל בעייה83.מתייחסים לנקודת מבט זו" תחביר מוסיקלי"ב

                                                 

81
-cadence" ובייחוד של "cadence-altering expantion"קודה חשובה במיוחד בהקשר זה היא התופעה של נ 

altering suffix")  ומעבר , תופעה זו מעידה על כך שהוספת הסיומות היא משמעותית). 94-97, 1989רוטשטיין

עה זו נקל להקביל להוספת תופ. של הפראזה" שלדי"או שהם כפופים לחלק ה, להוספת אלמנטים שקל להשמיטם

ולעתים אף , )כפי שקורה בעברית או באנגלית, למשל בין יחיד ורבים(המשנות את משמעות המילה , סיומות בלשון

הופכת את הפועל ) read-readerכמו ( לפועל באנגלית er-הוספת הסיומת , למשל. מביאות לשינוי הקטגוריה שלה

  . לשם עצם

, מבלי לטעון כי הקבלה כזו אינה קיימת. חסנו כאן כלל למקבילה מוסיקלית לסמנטיקה כדאי לשים לב כי לא התיי82

אם כי כמובן התחום של , כמקביל אפשרי למשמעות הלשונית" סמנטיקה מוסיקלית"אני מוצא טעם מועט לדון ב

 הוא המקום התחום הסמנטי: נדמה שאם כבר ההיפך הוא הנכון. משמעות במוסיקה הוא נרחב ומשמעותי בפני עצמו

  .העיקרי שבו מתגלים הפערים העמוקים בין מוסיקה ושפה

83
שפרק שלם , 2003וניתן לציין למשל את סאטקליף , הן רבות" תחביר מוסיקלי"הדוגמאות להתייחסות כזו אל  

. "Syntax, Form, and Unity"שכותרת אחד מפרקיו היא , 1989או את מאייר , "Syntax"מכונה ) 106-216(בספרו 

תיאורו את , אם כי התייחסותו של מאייר לתחביר בהקשר ההרמוני בעליל רחוקה מזיקה ישירה לתחביר בלשני

מעצם העובדה , מקביל לתפישה התחבירית הלשונית) 303-304, 1989מאייר (הסכימה ההיררכית של צורת הסונטה 

פאטל (שני מאמרים קוגניטיביים . השמדובר בקיבוץ של יחידות קטנות ליחידות גדולות יותר תוך יצירת היררכי

ובמשמעות הרחבה של מושג , הלשוני והמוסיקלי" תחביר"חוקרים את ההקבלה שבין ה) et. al. 2001מאס ; 1998

משפט הפתיחה של המאמר המאוחר יותר מציג במלוא הבהירות את . מה שמציב בעיני בעייתיות לא מועטה, התחביר

 It seems plausible that music, like language, has a syntax: both have a structure": כלליות מושג התחביר

based on complex rules")  מאסet. al. 2001 ,540.(  
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ת מצומצמת המושג תחביר מקבל משמעו,  אך בהקשר של עבודה זו84,בקרב הבלשנים הגנרטיביים

תחביר הוא המרכיב בשפה האחראי על : המתייחסת אל תפקידו במסגרת הלשונית, הרבה יותר

מסוג זה הוא בעל היבטים מבניים בדומה " תחביר"שה, כמובן. יצירת צירופים ממילים בודדות

ובעל מערכת חוקים , אך מדובר עדיין על מימד מבני מצומצם, למושג הרחב יותר של תחביר

 כלומר הרובד –בעוד המושג הכללי של התחביר מונגד בעיקר לסמנטיקה , בנוסף. יחסיתמוגדרת 

 הראשון – המושג המצומצם מונגד למורפולוגיה –מול רובד המשמעות שלו , המבני של אירגון

כי , עם זאת, כדאי להעיר. בעוד השני עוסק במבנה המילה עצמה, עוסק בבניית צירופים ממילים

) וודאי שלא בתיאוריה הבלשנית(לא בתיאוריה המוסיקלית , "תחביר"ללא כל התייחסות 

ובאי היישומיות " עצים תחביריים"קנדוף דנים ב'כאשר לרדל וג. מתייחסת בהכרח להקשר הרחב

  .המילה משמשת בבירור בהקשרה המצומצם, )112, 1983קנדוף 'לרדל וג(שלהם למוסיקה 

ואיזה תפקיד ממלאת בו תיאורית , "יקליתחביר מוס"אם עד כה הבהרנו למה הכוונה ב

X-תפישת . נותר כעת להציג את הגישה לתהליך היצירה בפועל של חטיבות מוסיקליות, באר

מבנה , מציגה תהליך ששלביו הם הלקסיקון,  לגבי תהליך היצירה של משפטיםGBתיאורית 

הכולל בין השאר את , ולבסוף מבנה פונטי, )S-structure(מבנה השטח , )D-structure(העומק 

 המעבר מן הלקסיקון אל 85.המימוש של המבנה התחבירי לרצף הליניארי היוצר את המשפט

בעוד המעבר ממבנה העומק של מבנה השטח , באר- Xמבנה העומק מושג באמצעות תיאורית 

למעט במספר , בעבודה הנוכחית לא נניח קיום תזוזות באירגון המוסיקלי. מושג על ידי תזוזות

, עם זאת. כך שלמעשה לא תתקיים רמה עצמאית של מבנה שטח, ט וספוראדי של דוגמאותמוע

ויוצרים את היצירה המוסיקלית , בהחלט ניתן לדבר תהליכים המגיעים לאחר המבנה התחבירי

ועשויים בהחלט לכלול שינויים , "פונולוגי"תהליכים אלו קשורים לרובד ה. בצורתה הסופית

כפי , למשל(יצירת קשרים בין חלקים , יים כאלו עשויים לכלול חזרותשינו. בחומר המוסיקלי

שהם , והוספת חפיפה בין איברים, )שמתרחש בוולטה הראשונה והשנייה בחלקים החוזרים

קיומן של חפיפות כאלו הביא לטיעון העיקרי של ברנשטיין כלפי גישת , כאמור. מנותקים בתחביר

                                                 

84
 the computational system of the language, the"המדבר על , דוגמה משעשעת למדי לכך נמצאת אצל חומסקי 

syntax in a broad sense (including phonology)")  מעבר לבלבול המסוים הנובע מעירוב ). 130, 1995חומסקי

ניכרת בכך גם הנטייה החומסקיאנית להאציל מתכונות התחביר על שאר המרכיבים , המשמעויות של המילה תחביר

  .הלשוניים

85
, ים סמנטייםוהמקושרת יותר להיבט) LF" (צורה לוגית"קיימת רמה נוספת המכונה , )PF(בנוסף לצורה הפונטית  

סקירה קצרה של קשר זה בין הרמות מוצגת בחומסקי . ולא נתייחס אליה, ולפיכך אינה רלוונטית לעבודה הנוכחית

1980 ,17-18.  
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שאינו סותר את קיומה של רמה , תחבירי-ת בתהליך פוסטהחפיפות נוצרו, ובראייה זו, העבודה

. והרצף הליניארי הסופי, התחביר, הלקסיקון: תהליך היצירה מורכב משלושה שלבים. תחבירית

ומהמעבר מן התחביר מושג , באר-Xהמעבר מהלקסיקון לתחביר מושג באמצעות חוקי תיאורית 

  .תחביריים-תוך שימוש באמצעים פוסט

  

  קי התיאוריה הגדרת חו1.2

ניתן לגשת , והזיקה שלה לתיאוריה הבלשנית, לאחר הצגת המבנה הכללי של התיאוריה

, ברובם המוחלט. והיא הגדרה פורמלית של חוקי התיאוריה, כעת למטרה העיקרית של פרק

אך ההגדרה תינתן , החוקים הללו זהים לחוקי התיאוריה כפי שהם נהוגים בפרקטיקה הבלשנית

ובצורה שגם מי שאינו בקי בתיאוריה ,  הניתנת ליישום מיידי ברמה המוסיקלית,בצורה כללית

  86.הבלשנית יוכל להבינה

  

   מושגי יסוד1.2.1

או (פריטים לקסיקליים , צירופים: שלושה מושגי יסוד עומדים בבסיס התיאוריה

הם אולם , מושגים אלו אינם פנימיים לתיאוריה. וקטגוריות, )מושג הלקסיקון, לחילופין

יש להעיר כי ההגדרות שיינתנו כאן למושגי היסוד . הכרחיים על מנת שליישומה יהיה משמעות

שבו , בפרק הבא. מתוך רצון להישאר ברמה הפורמלית, הללו תהיינה לאקוניות במידה רבה

נדון באופן מעמיק יותר בהשוואה בין מימוש , נעסוק במימושם של מושגים אלו לתחום המוסיקלי

  .ובפרט נציג מאפיינים שלהם בצורה מפורטת יותר, מימוש המקביל בתחום השפהזה ובין ה

  

  :פריטים לקסיקליים

-Xבאמצעות חוקי , כלומר שאינו ניתן לניתוח נוסף(פריט לקסיקלי הוא אובייקט אטומי 

אוסף כל הפריטים . שאת המבנה שלהם מנתחת התיאוריה, המשמש כאבן בניין לצירופים) באר

החשיבות של הפריטים הלקסיקליים בבניית . הלקסיקון) באופן טבעי למדי(כונה הלקסיקליים מ

                                                 

86
גם מתוך רצון להקל על מי שרובד זה אינו , הצגת החוקים איננה כוללת התייחסות לרובד הבלשני, בהתאם לכך 

ובנוסף ניתן , מספר הערות על רובד זה יובאו בהערות שוליים. באופן כלליוגם כדי לנסח את התיאוריה , מוכר לו

 .Ex(באריים בלשניים בפרק הקודם -Xלבחון את היישום הבלשני של התיאוריה לפי הדוגמאות שהובאו לניתוחים 

1.1.1 ,Ex. 1.1.2 ,Ex. 1.2.1.(  



- 47 -  

יש להבדיל בין המושג המופשט . הצירוף כולו היא רבה מאוד ותתברר בעת ניסוח החוקים עצמם

ניתן לדרוש כי הלקסיקון יהיה אוסף סופי ומוגדר , לכאורה. ובין הייצוג שלו בפועל, של לקסיקון

יכיל באופן ברור את כל המידע הדרוש על , בלקסיקון) entry(וכי כל ערך , מראש של פריטים

והיא , אולם דרישה זו איננה הכרחית לצורך ניסוח חוקי התיאוריה, הפריטים הלקסיקליים

ראוי לדרוש כי ניתן יהיה לזהות פריט , במקום זאת. לחלוטין לא הולמת את התחום המוסיקלי

 חלק משמעותי של תכונות אלו 87.נותיו הלקסיקליות של פריטלקסיקלי ככזה וכן להסיק את תכו

 של מבנה הארגומנטיםהמכונות גם ,  דרישות אלו88.של הפריטדרישותיו הלקסיקליות מהוות 

 89.הן הבסיס לתהליך שממנו נוצר הצירוף השלם מן הפריט הבודד, )argument structure(הפריט 

סעיף כזה אינו קיים , עבור כל פריט" משמעות" של בעוד הלקסיקון הלשוני כולל גם סעיף, כמובן

מכיוון שהתפישה המוצגת כאן של מושג הלקסיקון איננה מציגה אותו רק . ברמה המוסיקלית

העדר , עם זאת. אינו יוצר סתירה כלשהי" משמעות"העדר ה, ובין משמעותם" מילים"כמיפוי בין 

שניתן לעדכנו , ון גמיש הרבה יותרהמימד הסמנטי בהגדרת הפריטים מאפשר קיום של לקסיק

שבו , תכונה זו משמעותית ביחס ללקסיקון המוסיקלי. ולהוסיף לו פריטים בקלות רבה למדי

עונים על האיפיונים הנדרשים , שעם זאת( תציג פריטים לקסיקליים חדשים למעשה כל יצירה

 .ת של הלקסיקוןובכך הוא שונה מאוד מהתפישה הלשוני, )מאברי הלקסיקון

  

                                                 

87
 The lexicon is the repository of" :קנדוף למושג הלקסיקון אינה שונה מהותית מתפישה זו'הגדרתו של ג 

idiosyncratic information about individual formatives of the language. Each formative is assigned a 

lexical entry which describes its phonological, semantic, and syntactic properties. The lexicon also 

contains a class of rules called lexical redundancy rules, which may include word formation rules, 

morpheme structure rules, and rules of allomorphy") הציון כי הלקסיקון מכיל בפועל רק ). 2-3, 1977קנדוף 'ג

א גם את החוקים ליצירת אל, והעובדה כי הלקסיקון מכיל לא רק את הפריטים עצמם, ישויות אידיוסינקרטיות

   .תואמת מאוד את התפישה המוצגת כאן, פריטים כאלה

88
" תמטיים"והעוסק בתפקידים ה, θ-theoryדרישות אלו משויכות בעיקר לתחום המכונה , ברמה הלשונית 

 לדוגמה "analyze"הפועל ). 49-55, 1994הגמן ( ועוד agent, patient, theme, recipientכגון , הקשורים לפריט מסוים

. האובייקט המנותח, theme-והשני הוא ה, מי שמנתח, patient-האחד הוא ה, מתקשר לשני תפקידים תמטיים

  . ויתורגמו אחר כך לתחביר, תפקידים אלו באים לידי ביטוי בדרישות הלקסיקליות של הפועל

89
הקשר שבין הפריט . או פרדיקט, מקורו בתפישה של הפריט הלקסיקלי כמעין יחס" ארגומנטים"המושג  

שני (והארגומנטים ) יחס השיוויון, למשל(הלקסיקלי ובין האיברים שהוא בוחר נתפש באופן דומה לקשר שבין יחס 

אביו של "קל להקביל בין צירוף כמו : ניתן לראות הקבלה זו בבירור בצירופים שמניים). במקרה זה, צידי המשוואה

ההיגוי המקובל בעברית לפונקציה כזו עושה אף . בוצת אנשים ובין אבותיהם המתאימה בין ק)F(xובין פונקציה " דני

להסבר מפורט יותר של הקשר בין המובן הלוגי והמובן הבלשני של מושג "). x של F" ("של"הוא שימוש במילת היחס 

  .43-48, 1994הגמן ' ר, הארגומנט
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  :צירופים

שאת מבנם הפנימי אין , בעוד הפריטים הלקסיקליים הם יחידות הקצה של התיאוריה

והם מהווים את , הצירופים מייצגים את הצד השני של המתרס, אפשרות לתאר באמצעותה

אם כי הצירוף הוא . החטיבות המורכבות שאת המבנה הפנימי שלהם מתיימרת התיאוריה לתאר

הניתן , הנחת המוצא היא כי הוא בעל מבנה פנימי, ו רצף ליניארי של פריטים לקסיקלייםבבסיס

לצירוף יש . צירוף יכול להכיל צירופים אחרים שאף להם יש מבנה פנימי דומה, בפרט. לתיאור עצי

שלמות זו . היותו בעל מבנה שהוא שלם פנימית, הראשון: שני מאפיינים עיקריים כיחידה שלמה

אזי הוא מכיל גם את , בעיקר בכך שאם צירוף מכיל פריט לקסיקלי מסויםמתבטאת 

מושג שמייד נגדירו (עבור פריט מסוים המכונה גרעין הצירוף , בפרט. הארגומנטים של פריט זה

 הפרמטר 90.הצירוף הוא האיבר המינימלי בתחביר המכיל את כל הארגומנטים הללו, )במדויק

  .ניתן לראותו כיחידה אחת, ובמובן זה, פקיד יחיד בתחבירהשני הוא בעובדה שצירוף ממלא ת

  

91:קטגוריות
 

מושג הקטגוריה מאפשר לסווג את הפריטים הלקסיקליים מחד ואת הצירופים השונים 

הנחת המוצא היא כי קיימות קטגוריות כלליות הן ברמה התחבירית והן ברמה . מאידך

עצם -הקטגוריה הלקסיקלית שם, למשל, לשוןב. וכי ישנה הקבלה בין קטגוריות אלו, הלקסיקלית

)N ( מקבילה לצירוף שמני)NP( , פועל)V ( לצירוף פעלי)VP( ,את מימוש ההקבלה הזו . וכן הלאה

. בכלל שלפיו גרעין הצירוף קובע את הקטגוריה של הצירוף, באר נראה מייד-Xבמסגרת תיאורית 

 NP ,VPאו ,  לפריטN ,V, למשל(גדולה הקטגוריה של פריט או של צירוף מסומנת באות לטינית 

                                                 

90
התפישה המוקדמת ביותר של מבנה . ה זולא כל הגירסאות של התיאוריה התחבירית מקיימות דריש, למעשה 

למרות שבעליל נושא זה הוא ארגומנט של , )VP(ראתה את נושא המשפט כנמצא מחוץ לצירוף הפעלי , המשפט

והוא זז למקומו בראש , הוצע כי במבנה העומק הנושא הוא אכן חלק מהצירוף הפעלי, כתשובת נגד לגישה זו. הפועל

שלדעתי מבטאת את התיאור הנכון של מבנה , הצעה זו. מק למבנה השטחהמשפט במסגרת המעבר ממבנה העו

- הניתוח ב, שכאמור, )148-152, 1997קוליקאבר  ("The VP-Internal Subject Hypothesis"נהוג לכנות , המשפט

Ex. 1.2.1 האפשרות שארגומנטים של הגרעין יתקיימו מחוץ לצירוף יוצרת בעיות , בכל מקרה. משקף אותה

  .שאנו נימנע מהם כמובן, כים תיאורטיים רביםוסיבו

91
 Usage of the term is so varied": עד כדי קושי להגדירו, מושג זה משמש במובנים רבים בבלשנות הגנרטיבית 

that no general definition is possible; in practice, a category is simply any class of related grammatical 

objects which someone wants to consider")  בצמצום רב יותר, כמובן, אנו נתייחס למושג). 37, 1993טראסק ,

  ).syntactic category" (קטגוריה תחבירית"ולמעשה נתייחס רק למושג של 
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אינן ,  שישמשו אותנו לציון קטגוריות במסגרת הגדרת חוקי התיאוריהX ,Y ,Zהאותיות ). לצירוף

  .אלא הן בגדר משתנים שניתנים להחלפה בכל קטגוריה קיימת, מבטאות קטגוריה מסוימת

שהוא מאפשר בכך , ראשית: משמעותו של מושג זה מתבטאת בשני מובנים עיקריים  

ולא להתייחס לכל ) בין אם של צירוף או של פריט(להכליל חוקים מסוימים על קטגוריה שלמה 

איברים ) distribution" (תפוצת"מושג הקטגוריה בא לידי ביטוי ברעיון של , שנית. פריט בנפרד

ימים ההנחה היא כי במקומות מסו). בין לגבי צירופים ובין לגבי פריטים לקסיקליים(במשפט 

). האפשרות הפורמלית לקבוע זאת תובהר מייד(יכולים להופיע רק איברים מקטגוריה מסוימת 

מעבר . המושג של תפוצה הוא אחד הכלים העיקריים לזיהוי קטגוריה של פריט או צירוף מסוים

היא חסרת , הנחת היסוד של התיאוריה כי צירופים מקטגוריה שונה הם בעלי מבנה דומה, לכך

  . ללא מושג הקטגוריהמשמעות 

  

   ניסוח החוקים1.2.2

שאליו נתייחס מכאן ואילך כאל , החוקים שיובאו להלן מתייחסים למבנה של צירוף בודד

הכוונה תהיה לצירופים , כשנדון בצירופים שהם חלק מצירוף זה". הצירוף הראשי"או " הצירוף"

כי , י לשים לב בדוגמאות העציותכדא. ושאינם מוכלים בשום צירוף פנימי אחר, המוכלים בצירוף

בעוד מרכיבים של , )למשל HEADכמו (מרכיבי הצירוף הראשי מסומנים כאותיות גדולות 

בכל . קונבנציה זו תישמר לאורך כל העבודה). head(צירופים משניים מסומנים באותיות קטנות 

שים מבחינה אינם נדר, והן עצם הסימון של תפקידי המרכיבים בעץ, הן סימון זה, מקרה

העצים הפורמליים הרלוונטיים להגדרת . והם מיועדים לנוחות הקריאה בלבד, תיאורטית

ואלא אם , ) בנספח הדוגמאות30-31' עמ( Ex. 1.4 ,Ex. 1.5 ,Ex. 1.6-התיאוריה מופיעים ב

  .הסעיפים הבאים תהיה אל עצים אלו-ההתייחסות בתתי, ייאמר אחרת

  

head(:92(גרעין הצירוף   .א
 

                                                 

92
יימים ק, עם זאת. אך המושג גרעין הוא המקובל יותר בעברית, הוא כמובן אינו מילולי" גרעין" לheadהתרגום של  

כדאי עוד להעיר כי לרדל . כתרגום" ראש"הנוקטים את המושג ) כמו תרגומי חומסקי לעברית(מספר כתבים בלשניים 

הרלוונטיות של המושג למקור הבלשני היא . קנדוף משתמשים במושג זהה במסגרת העצים ההיררכיים שלהם'וג

והבדלים אלו יחודדו במהלך , עין של עבודה זולגישתם ובין תפישת הגר" head"אך קיימים הבדלים בין ה, ברורה

  .העבודה
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ייתכנו כמובן פריטים ( המוגדר כגרעין הצירוף פריט לקסיקלי יחידרוף קיים בכל צי .1.א

 ).ושאינם משמשים כגרעינו, אחרים המוכלים בצירוף

, Xאם קטגורית הגרעין היא : גרעין הצירוף הוא מאותה קטגוריה של הצירוף כולו .2.א

 בכל העצים בדוגמאות המצורפות, בהתאם לכך. ולהיפך, XPקטגורית הצירוף היא 

X.93הגרעין הוא בעל קטגוריה 
 

 והגרעין הוא הפריט היחיד 94,הצירוף הראשי הוא הצירוף המינימלי המכיל את הגרעין .3.א

קיים צירוף פנימי , המשמעות היא שעבור כל פריט אחר בצירוף. שלגביו מתקיים כלל זה

 ).כפי שיוגדר מייד, ארגומנט או לוואי(המכיל אותו 

, במלים אחרות. יט לקסיקלי הוא גרעין של צירוף יחידמהנקודה הקודמת נובע כי כל פר .4.א

ובין קבוצת , חד ערכית ועל בין קבוצת הפריטים הלקסיקליים בצירוף-קיימת התאמה חד

95.הצירופים
 

. XP ובין שורש העץ Xהמקשר בין הגרעין ) יחיד(באריים קיים ענף - Xבכל העצים ה .5.א

העץ מתחת לקדקוד המסומן -תת,  כפי שנראהX'.96-רמות הביניים בענף זה מסומנות ב

  . מהווה רכיב שאינו פריט ואיננו צירוף שלם'X-ב

 :)arguments(הארגומנטים   .ב

 .המכונים הארגומנטים של הצירוף) שונים(כל צירוף יכול להכיל עד שני צירופים  .1.ב

 .של הצירוף, complement(97 (משליםוה) specifier (מגדירצירופים אלו נקראים ה .2.ב

                                                 

93
 projection (עיקרון ההשלכהטענה זו היא חלק מ. למעשה ניתן לטעון כי הגרעין קובע את קטגורית הצירוף 

principle (ושעל חשיבותו במסגרת , הקובע כי תכונות הצירוף נקבעות על פי התכונות הלקסיקליות של הגרעין

  .באר עמדנו בפרק המבוא-Xדרך בה היא תופשת את תיאורית  והGBתיאורית 

94
בהכרח יכיל גם את הצירוף , כל צירוף אחר המכיל את הגרעין: במקרה זה היא במובן של הכלה" מינימליות"ה 

  .אינו יכול להכיל את הגרעין, כל צירוף פנימי לצירוף הראשי, בפרט. הראשי

95
נדמה כי יש , במרבית העצים שנציג). למשל, Ex. 1.5' ר(ורטים לחלוטין  התאמה זו באה לידי ביטוי רק בעצים מפ 

הנובעת מכך שמרבית העצים אינם מציגים פירוט לצירופים , אך זוהי אשליה בלבד, לצירופים על פריטים" רוב"

  .טריביאליים

96
ימון זה הוא מיושן כיום ס. העניקו לתיאוריה את שמה, מעליו) bar( עם קו X-כ, הסימון המקורי של רמות אלו 

יש להעיר כי עצם העובדה שקיים ענף יחיד . ואינו בשימוש ולו מסיבות של קושי לכותבו במעבדי תמלילים, יותר

באר הוא בסימון של -Xהחלק הרלוונטי לתיאורית . המקשר בין השורש לגרעין היא תכונה של המבנה העצי בלבד

  .קדקודי ענף זה ובמשמעות המיוחסת לכך

97
בתיאוריה הבלשנית ייתכנו גם שני . קיים לכל היותר משלים אחד לכל צירוף, ריה כפי שהיא מוצגת כאןבתיאו 

 Dani asked": במשפט, למשל (ask ,give ,tellכדוגמת , טרנזיטיביים-כמו למשל במקרה של פעלים דו, משלימים

Yossi a question"ומתאים לתפישה של , צומצם יותרהניסוח כאן הוא כאמור מ).  קיימים למעשה שני משלימים
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גומנטים יתקיימו בצירוף היא תוצאה של הדרישות הלקסיקליות של ההכרעה אילו מהאר .3.ב

וכל אחד (אחד מהם בלבד , גרעין הצירוף יכול לדרוש את שני הארגומנטים: הגרעין

,  בנוסף98.וכן לקיים כמה מהדרישות הללו במקביל, או אף לא ארגומנט אחד, )מהם

 או להתנות תנאים ,הגרעין רשאי להגביל את הקטגוריה של כל אחד מהארגומנטים

 .נוספים על תכונותיהם הפנימיות

 .Exדוגמה , בפרט( Ex. 1.4הגרעין והארגומנטים מאורגנים במבנה עצי המתואר בדוגמא  .4.ב

הסדר הליניארי המוכתב ). שבו ממומשים שני הארגומנטים, בארי מלא-X צירוף 1.4.1

ם מגיע תמיד בעוד המשלי, המגדיר תמיד מקדים את הגרעין: ממבנה זה הוא קבוע

הוא אח של הגרעין ונמצא לפיכך , בניגוד למגדיר,  כדאי לשים לב כי המשלים99.אחריו

 .ברמה תחתונה של העץ

המגדיר הוא הצירוף היחידי : המבנה העצי מגדיר באופן ייחודי כל אחד מהארגומנטים .5.ב

ן בעוד המשלים הוא הצירוף היחידי שהוא ב, 'X ד ואח של קדקוXP דשהוא בן של קדקו

 .X ד ואח של קדקו'X דשל קדקו

הוא יכול לכלול רק משלים , )Ex. 1.4.1(אם כי צירוף יכול לכלול את שני הארגומנטים  .6.ב

)Ex. 1.4.2( , רק מגדיר)Ex. 1.4.3( , או את הגרעין בלבד)Ex. 1.4.4 .( כל המבנים הללו

 . הגרעיןונקבעים על סמך דרישותיו הלקסיקליות של, הם לגיטימיים באופן בלתי תלוי

                                                                                                                                            

טרנזיטיביות כזו גם באירגון המוסיקלי לא -השאלה באיזו מידה קיימת דו. באריים כעצים בינאריים-Xהעצים ה

  .תידון בעבודה

98
אלא כמימוש דרישה , חשוב להעיר כי מצב שבו אחד הארגומנטים אינו מופיע בצירוף אינו נתפש כהשמטתו 

או לראות את הצירוף כבלתי , במקום החסר" ארגומנט ריק"כך אין מקום להניח קיום של לפי. לקסיקלית של הגרעין

. יתקיים בסעיף הבא של פרק זה, דיון בסיבות האפשריות שבהן גרעין ידרוש רק חלק מהארגומנטים. שלם בלעדיו

את ) selects (מתחלף בכך שהגרעין בוחר, ארגומנטים) demands(לעתים המינוח שלפיו הגרעין דורש , בנוסף

  .אנו נשתמש בשני מינוחים אלו ללא הבדל ביניהם, הארגומנטים שלו

הרי שסדר הילדים של כל , שבה בעוד שמבנה העץ עצמו הוא קבוע,  כאן נוצרת סטייה מהמקובל במסגרת הבלשנית99

פה מסוימת אם כי הוא קבוע בש, המשלים יכול להקדים לעתים את הגרעין, קודקוד יכול להשתנות כאשר למשל

ניתן , מבחינה זו).  מביא דוגמה להבדל כזה בין אנגלית ובין יפנית135, 1997קוליקאבר (ועבור קטגוריה מסוימת 

ההיגיון בהצבת אילוץ זה נובע מהחשיבות . לראות בדרישה על שמירת הסדר אילוץ שמותאם למסגרת המוסיקלית

וללא גורם מאזן כמו , באירגון המוסיקלי) ארי של האיבריםלסדר הליני, ולפיכך(העצומה שיש לתהליכים ליניאריים 

ועל , אנו נעמוד בהמשך על התפקיד שיש לאירגון הליניארי. שמקלה על תהליך הפיענוח המבני של משפט, סמנטיקה

  .היחס בינו ובין האירגון ההיררכי
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שאינו , בארי עצמאי- Xכל אחד מהם מקיים מבנה , מכיוון שהארגומנטים הינם צירופים .7.ב

הוא מפורט ) כולל צירופים משניים(עץ שבו מבנה כל הצירופים . Ex. 1.4-מפורט ב

Ex. 1.5.100-מופיע ב, לחלוטין
 

 :)adjuncts(לוואים   .ג

בניגוד . יוגדר כלוואי, כל צירוף נוסף שהוא חלק מהצירוף הראשי, מלבד הארגומנטים .1.ג

ונוכחותם איננה מוגדרת כתוצאה של , מספרם של הלוואים איננו מוגבל, לארגומנטים

הנאמר בסעיף , מכיוון שהלוואים הם צירופים. סיפוק הדרישות הלקסיקליות של הגרעין

 .בארי באופן עצמאי-Xכלומר הם מקיימים מבנה פנימי ,  תקף גם לגביהם7.ב

כך שהלוואים נמצאים , 'Xעת לוואים כרוכה בשכפול רמת הביניים הופ, ברמה המבנית .2.ג

 . וגבוהה יותר מהגרעין והמשלים, ברמה נמוכה יותר מהמגדיר

וזאת ) 'X( באותו הסימון דהיא שלוואים הם בנים ואחים לקדקו, התוצאה של שכפול זה .3.ג

א בן ואח של צירוף שהו: גם ההיפך הוא הנכון).  לעיל5.סעיף ב' ר(בניגוד לארגומנטים 

 .הוא בהכרח לוואי, 'Xקדקוד 

. 'Xכל אחד מהלוואים רשאי להקדים או לאחר את הקדקוד , מבחינת סדר ליניארי .4.ג

ובמקרה שבו הוא , לוואי שמאליבמקרה שבו הלוואי מקדים את הקדקוד נכנה אותו 

 כדאי לשים לב כי לוואים שמאליים ממוקמים. לוואי ימניהוא יכונה , מאחר את הקדקוד

ולוואים ימניים באים אחרי הגרעין , תמיד בין המגדיר ובין הגרעין בסדר הליניארי

101.והמשלים
 

אם כי כמובן ניתן להשתמש בכל ( מציגה מבנים אפשריים הכוללים שני לוואים Ex. 1.6 .5.ג

כדאי לשים לב כי אין הכרח להשתמש בלוואים ימניים או ). מספר אחר של לוואים

 .גבלה על הסדר בו מופיעים הלוואים הללווכי אין מ, שמאליים בלבד

                                                 

100
ץ כזה מכיל מספר רב של ולו בשל העובדה שכל ע, דוגמה זו ממחישה כי פירוט מלא של עצים הוא חסר טעם 

והמבנה של צירופים יוצג , במהלך העבודה נימנע מפירוט יתר שכזה. צירופים טריביאליים המורכבים מהגרעין בלבד

אלא בנסיבות , צירופים המורכבים מפריט בודד לא יוצגו באופן מלא, בפרט. רק לפי מידת הרלוונטיות שלו לדוגמה

  .ן בין הצגה מלאה וחלקית היא אחת מתכונותיה החשובות של הנוטציה העציתיש להעיר כי היכולת לתמר. מיוחדות

101
וכי עבור , מותנה בקטגוריה) כמו גם הארגומנטים(מקובל בתיאוריה הבלשנית כי סידור הלוואים , בעיקרון 

גמאות ניתן לראות דו, עם זאת. ייתכנו רק לוואים ימניים או לוואים שמאליים) בשפה מסוימת(קטגוריה מסוימת 

מכיל , Ex. 1.1.2-הצירוף הלשוני המנותח ב, למשל. ואפילו באותו צירוף, לקיום שני סוגי הלוואים באותה קטגוריה

כאל אילוץ הקיים במסגרת , במידה שהיא אכן קיימת, אנו נתייחס אל התניה זו, בכל מקרה. את שני סוגי הלוואים

גם אם ניתן למצוא זיקה בין שני סוגי , קשר המוסיקליבה. ושאינו חלק מכללי הבסיס של התיאוריה, הלשונית

  .ואין סיבה שקיומו של האחד ישלול את קיומו של האחר, הם ממלאים תפקידים שונים מהותית, הלוואים
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  :רכיבים  .ד

כלומר שכל הפריטים שבו הם (עץ -כל רצף פריטים שהוא תוצאה של הטלה של תת .1.ד

אנו נדבר על , T-העץ מסומן ב-אם קודקוד תת. נקרא רכיב) צאצאים של אותו הקודקוד

 .Tאו פשוט על הרכיב , T-הרכיב הנפרש מ

רכיבים שאינם פריטים או . ם שלמים הם רכיביםפריטים לקסיקליים וצירופי, בפרט .2.ד

 Xעבור איזשהי קטגוריה , 'X-עץ שקודקודו מסומן ב-צירופים הם בהכרח הטלה של תת

 ).לאו דווקא הקטגוריה של הצירוף הראשי(

הגרעין , בארי מלא-Xבצירוף ,  Ex. 1.6-מכל העצים ב Ex. 1.4.1-כפי שניתן לראות מ .3.ד

השטח . המגדיר והגרעין אינם מהווים רכיב, ולעומת זאת, והמשלים מהווים תמיד רכיב

הנפרש על ידי , הכולל את כל חלקי הצירוף מלבד המגדיר מהווה אף הוא תמיד רכיב

  .XP שהוא אחיו של המגדיר ובנו של שורש העץ 'Xהקודקוד 

שמבטאים העדר , מתקיימים העקרונות הללו, מהגדרת העץ ומהגדרת מושג הרכיב .4.ד

  :ביםחפיפה בין רכי

  .אזי כל פריט ביניהם שייך אף הוא אליו, אם שני פריטים שייכים לרכיב  .א.4.ד

  102.אזי בהכרח אחד מהם מוכל במשנהו, אם לשני רכיבים פריט משותף  .ב.4.ד

כל הפריטים בצירוף שאינם , כלומר( מהצירוף השלם Tרכיב " חיסור"חשוב לציין כי  .5.ד

אם כי הוא יכול , רח רכיב אינו מהווה בהכco-T(103-ניתן לסמן זאת ב, Tשייכים לרכיב 

אך חיסור המשלים , )אחיו בעץ ('Xחיסור המגדיר הוא הרכיב , לדוגמה. להיות כזה

 ).3.ד' ר(שאינם מהווים רכיב , המגדיר ואת הגרעין

 

   מספר דגשים והבהרות1.3

   ההיבטים ההיררכיים של התיאוריה1.3.1

ים בין הסוגים השונים של והיחס, כללי היצירה שלו, בארי-Xהמבנה ההיררכי של העץ ה

ושמבטאים את שלושת סוגי , יוצרים מספר יחסים היררכיים שאינם בהכרח מתלכדים, איברים

                                                 

102
יש ). 38, 1983(קנדוף ' של לרדל וג"grouping structure"-הרביעי והחשוב מבין כללי ה, GWFR 4-כלל זה זהה ל 

אך בעליל ניסוחם הוא שגוי ומוביל לכך שכל שתי , הכלל על ידם שונה במעט מהניסוח שהוצג כאןלהעיר כי ניסוח 

  .זהו כמובן פרט פורמלי שאין צורך להתעכב עליו. באירגון המוסיקלי זהות זו לזו" קבוצות"

103
להשתמש אך קשה לי לראות כיצד , T-של האיברים ב" משלים"מדובר על החלק בצירוף שמהווה את ה, בעיקרון 

  .כאחד הארגומנטים" משלים"מבלי להביא לבלבול עם המושג של " משלים"במונח 
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זו , שכפי שראינו, היררכית ההכלה נובעת ישירות מהמבנה העצי. ההיררכיה שהוצגו בפרק המבוא

עץ נמצאים ב" עלים"איברים המתפקדים כ, בפרט. דרך הביטוי הטבעית לסוג זה של היררכיה

שבהכרח מהווים גרעין של , אירועים אלו הם הפריטים הלקסיקליים: בתחתית ההיררכיה הזו

תהליך זה מקורו . סוג אחר של יחס היררכי נובע מתהליך היצירה של הצירוף. צירוף כלשהו

ובסוף התהליך מתווספים , הגרעין בוחר את הארגומנטים, מהגרעין ותכונותיו הלקסיקליות

המשמעות היא שתהליך היצירה הוא המתחיל .  שאינם נבחרים ישירות על ידי הגרעין,הלוואים

 ביטוי במבנה העצי 104.מהאיברים שהם דווקא הנמוכים ביותר מבחינת ההיררכיה העצית

ושמבטא את , )5.סעיף א' ר(לחשיבותו של הגרעין קיים בענף המתחיל בגרעין ומגיע עד שורש העץ 

תאום זה בין -בנוסף לאי. ץ הן השתקפות תכונותיו של הגרעיןהתפישה שהרמות השונות בע

תאום דומה ביחס שבין הלוואים ובין -ניתן להצביע גם על אי, תפקידו של הגרעין מול מיקומו בעץ

בעוד ) כאח לגרעין(הוא נמצא בתחתית העץ , על אף שהמשלים קודם בתהליך היצירה: המשלים

תיאום שעשוי להוביל לכך -גם כאן נוצר אי). 'Xודקוד אחים לק(הלוואים נמצאים תמיד מעליו 

  .שלוואים יהיו ברמת בולטות גבוהה יותר מהמשלים

כמו למשל בין , הסוג השלישי של יחסים היררכיים מתבטא ביחסים פונקציונליים

אך לא מתוך , יחסים אלו ניתנים להגדרה מתוך הגיאומטריה של העץ. המגדיר והמשלים

, היותו של המגדיר גבוה יותר מן המשלים, באופן עקרוני. יררכית ההכלההעקרונות שבבסיס ה

, על המשלים" שולט"מביאים למצב בו המגדיר נתפש כ, ובייחוד העובדה שהוא בנו של שורש העץ

 יחסים אלו מהווים יחסים היררכיים בין איברים בצירוף אם 105.שליטה שהינה בלתי סימטרית

למעשה הם נוצרים ביחד כחלק ממימוש הדרישות הלקסיקליות ו, כי אין יחס של הכלה ביניהם

ובמידה , היררכיה זו מסבירה את היותו של המגדיר חלק עיקרי בצירוף, בפרט. של הגרעין

                                                 

104
שבה האיברים , עובדה זו כמובן מבחינה בין התיאוריה הנוכחית ובין תיאוריה היררכית כמו שיטת שנקר 

ין תפישת עובדה זו תיצור פערים רבים ב. המתחילים את תהליך היצירה הם גם השלדיים ביותר במבנה ההיררכי

, אם כי מבחינה עצית, קנדוף'הגרעינים המוסיקליים בתיאוריה התמטית ובין התיאוריה השנקרית או זו של לרדל וג

ביחס לאירועים אחרים מבחינת ההיררכיה " היררכיה-פחותי"במרבית המקרים קיימת הסכמה כי הגרעינים הם 

, והייצוג של התחביר כשפה חסרת הקשר, ל חומסקיהבחנה זו מבטאת גם את ההבדל בין גישתו המקורית ש. העצית

  .באר-Xובין הגישה העדכנית יותר של תיאורית 

105
ונוגע ליחסים כלליים יותר מאשר ) 133-134, 1994הגמן  (c-commandהיחס הפורמלי המגדיר שליטה זו מכונה  

לא יוצגו ) government(חלישה  או m-command-כ, כמו יחסים פורמליים אחרים, יחס זה. גרעין בלבד-יחסי מגדיר

ובייחוד תיאורית הקשירה ותיאורית , משום שהם רלוונטיים בעיקר לתיאוריות שלא יטופלו בעבודה, באופן פורמלי

ולפיכך , עבורנו ניתן יהיה להסתפק בקביעה האינטואיטיבית כי המגדיר ממוקם ברמה גבוהה יותר של העץ. היחסה

  . ר המשליםבעל מעמד היררכי בכיר יותר מאש



- 55 -  

 מעבר להגדרה של יחסים 106.לפחות מבחינה רטורית, הצירוף" נושא"מסוימת ניתן לתארו כ

מייחס פונקציה לכל אחד ,  ולוואים,משלים, מגדיר, עצם החלוקה של הצירוף לגרעין, כאלו

ובכך מסופק למבנה ההיבט , )כפי שמייד נעשה, שניתנת לאיפיון נוסף(מהאיברים הללו 

  .הפונקציונלי שראינו שנארמור שולל מן ההיררכיה הצורנית הרגילה

  

   הגרעין ויחסיו עם הארגומנטים1.3.2

רו מהגרעין והארגומנטים באר הוא שהצירוף נבנה בעיק- Xהעיקרון הבסיסי של תיאורית 

בעוד בשפה היחס . ושהגרעין בוחר את הארגומנטים הללו על סמך דרישותיו הלקסיקליות, שלו

כאשר הארגומנטים נבחרים על פי התפקידים , הזה נקבע על פי תכונותיו הסמנטיות של הגרעין

תבצעו על סמך באירגון המוסיקלי איפיון הגרעין ובחירת הארגומנטים י, התמטיים שהם ממלאים

העיקרון שינחה אותנו הוא כי הגרעין . המבוססים על מבנהו הפנימי של הגרעין, שיקולים אחרים

הגרעין עשוי להיות האיבר הפחות , בהתאם לכך. הדורשת השלמה, טומן בחובו מידה של פתיחות

פקד המת, המגדיר. כאשר הארגומנטים מספקים השלמה ופיתרון לאי יציבות זו, יציב בצירוף

בעוד , אמור להציג את החומר התמטי המשמעותי והיציב ביותר, לצירוף" נושא"כאמור כמעין 

מה שמתבטא בהגעתו מיידית לאחר , המשלים מתפקד כהשלמה ישירה יותר לפתיחות הגרעין

  .ושילוב השניים באותו הרכיב, הגרעין

נים בינם ובין המביאה גם ליחסים שו, בין שני הארגומנטים קיימת אסימטריה מבנית

ובמידה , היותו של המשלים באותו הרכיב עם הגרעין יוצרת קירבה מיידית יותר ביניהם. הגרעין

בייחוד אם נכנסים (שהם מרוחקים יותר , ההיפך הוא הנכון לגבי יחסי המגדיר והגרעין, מסוימת

האחד הוא : "ניגודים משלימים"מבטאים יחסים של , לפיכך, המגדיר והגרעין). ביניהם לוואים

; בעוד האחר הוא עלה שלו, האחד ממוקם בעמדה גבוהה בעץ; צירוף בעוד האחר הוא פריט בודד

והחלק היציב והסגור ביותר , "נושא הצירוף"המגדיר מגלם את , וכפי שנראה לאורך כל העבודה

. בעוד הגרעין הוא האיבר הפחות סגור שכן פתיחותו דורשת השלמה באמצעות הארגומנטים, שלו

התיאוריה מכירה בקשר בין , ולמרות שהמגדיר והגרעין אינם מהווים רכיב, למרות הבדלים אלו

                                                 

106
, )Ex. 1.2.1' ר (IPכאשר המשפט נתפש כצירוף מקטגוריה , נושא המשפט אכן ממוקם בעמדת מגדיר, בשפה 

כאיבר " נושא המשפט"מזהה את ,  להגדיר פונקציות בתחביר על סמך המבנה העציGBוהנטייה של תיאורית 

כלומר הבלטה רטורית של איבר במשפט על ידי , תופעות של טופיקליזציה). 114-115, 1994הגמן (הממוקם בעמדה זו 

  ).203, 186-187, 1997קוליקאבר (כרוכות אף הן לרוב במיקום האיבר בעמדת מגדיר , הזזתו לעמדה מרכזית
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, )360-364, 1997קוליקאבר , למשל' ר ("Spec-Head agreement"המכונה , המגדיר והגרעין

   107.והמתבטא למשל בהתאמה הקיימת בחלק מהשפות בין הנושא ובין הפועל במשפט

ארגומנטים הוא היכולת של הגרעין לבחור רק חלק -גרעיןהיבט חשוב אחר של הקשר 

: ניתן לחלק מצבים אלו לשלוש קטגוריות עיקריות. או אף לא אחד מהם, מהארגומנטים

ויציב " סגור"כלומר שהגרעין , שבה מתכונות הגרעין נובע שאין צורך בארגומנט כלשהו, הראשונה

,  היא שאמנם ניתן היה להוסיף ארגומנטהאפשרות השנייה. מספיק ואינו דורש תוספת איברים

משום שחסר בו הארגומנט , "פתוח"שניתן לתארו כ, אך גם ללא ארגומנט זה מתקבל צירוף תקין

" מכיל"הגרעין כבר , שהיא המעניינת ביותר, באפשרות השלישית. שישלים אותו באופן מלא

מתקיים ) גרעין- מגדיראו(משלים - היחס גרעין, במלים אחרות. בתוכו את הארגומנט המבוקש

סוג כזה . ואין צורך בארגומנט נוסף ברמה התחבירית, של פנים הפריט, כבר ברמה המורפולוגית

משום שהוא לכאורה ממלא הן פונקציה של גרעין והן , "פונקציונלי-מולטי"של גרעין נכנה 

  .פונקציה של ארגומנט

מדגים את " נדלק" הפועל .לכל שלוש האפשרויות הללו ניתן למצוא מקבילות לשוניות

). וכל תוספת משלים תהיה בלתי דקדוקית(משום שהוא אינו דורש משלים , האפשרות הראשונה

משום שניתן להשתמש בו הן ללא , ממחיש את האפשרות השנייה, לעומת זאת, "שתה"הפועל 

הדבר שמציין מה , ")דני מרבה לשתות מיץ("והן בתוספת משלים ") דני מרבה לשתות("משלים 

טראסק  ("incorporation"ומכונה , המקבילה לאפשרות השלישית נדירה הרבה יותר. אותו שתו

שמבחינת , המשלים מתאחד עם הפועל ויוצר בכך מילה חדשה, למשל, ובה, )137-138, 1993

וקיימת בשפות לא , התופעה היא נדירה יחסית. דרישותיה הלקסיקליות אינה דורשת משלים

-גם אנו נראה את תופעת המולטי,  ובהתאם לכךChukchi,108ה הסיבירית נפוצות כמו השפ

. אם כי יהיה לה בהחלט תפקיד חשוב בתיאוריה, פונקציונלית כמשנית לשני המקרים האחרים

שכן ניתן לראות בכך המחשה למימוש תכונות אבסטרקטיות , חשוב להצביע על הקבלה זו

                                                 

107
בהמשך . בין גוף הנושא ובין צורת הפועל, הוא ביטוי להתאמה זו" אתה אמרת"ו" אני אמרתי"ההבדל בעברית בין  

היחסים התמטיים הקיימים לעתים בין הנושא הראשון והגשר בצורת הסונטה מהווים ביטוי העבודה ננסה לטעון כי 

  .ולאו דווקא לרכיבותם, להתאמה כזו

108
שבה , כדוגמה לכאורה לשפה פוליסינתטית) 38, 1991(וגם על ידי ספנסר , שפה זו מובאת כדוגמה על ידי טראסק 

, ספנסר מציין כי גם באנגלית ניתן למצוא תופעות דומות, אתעם ז. ניתן להציג מורכבות רבה ברמה המורפולוגית

ספנסר ). שם, שם ("Harriet spends her weekend horseriding" במסגרת המשפט "horseriding"למשל במילה 

והמטפלת בתופעה באמצעות , של בלשן בשם מארק בייקר, אף מציג תיאוריה נרחבת העוסקת במושג זה) 275-296(

  .אמצעי שאנו לא נזדקק לו, יריותתזוזות תחב
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לפחות במקרה של . טיביות בין מוסיקה ושפהולא על הקבלות אינטואי, הנובעות מהתיאוריה

יהיה קשה לטעון כי הדמיון בתופעות , incorporation-פונקציונליים ותופעת ה-הגרעינים המולטי

לאור נדירות המלחינים הסיביריים ברפרטואר (קשור לשפה המסוימת בה מדבר המלחין 

  ). הקלאסי

  

   לוואים1.3.3

רים במידה רבה על סמך חוקי התיאוריה בעוד יחסי הגרעין והארגומנטים מתוא

ההבחנה הבסיסית ,  לכאורה109.התפקיד המואצל ללוואים הוא מטושטש הרבה יותר, הבסיסיים

אך זו הבחנה , "ניתנים להשמטה"היא בהיותם של הלוואים , ביותר בין לוואים וארגומנטים

בשל העובדה שהצירוף  הן 110,אפילו מעבר לבעייתיות הרגילה של מושג ההשמטה, בעייתית ביותר

והן בשל העובדה שאנו דנים בהקשר , תחביריים לאחר יצירתו-המנותח עובר תהליכים פוסט

מכיוון ,  במלים אחרות111.תחבירית יכולה להתאפשר" ניתנות להשמטה"שבו לא כל , אמנותי

ייתכנו , שהתחבירי הוא אחד מהם בלבד, שפרק מוסיקלי הוא תוצר של מספר רב של רבדים

 איפיון נכון יותר של הלוואים הוא בראייתם 112.קים אחרים המצדיקים את קיומו של הלוואינימו

לוואים המחקים , לדוגמה. כאיברים פחותי היררכיה, או לחילופין, כאלמנטים יתירים בצירוף

 יוצרים יתירות בכך שהלוואי – ארגומנט או גרעין –פעולה של אחד האיברים האחרים בצירוף 

לוואים כאלו עשויים להיות . שכבר מתבצעת על ידי איבר שלדי יותר,  עודפתמבצע פונקציה

נראה את , בפרק שיעסוק בלוואים אצל סקרלטי. ועדיין להיחשב כלוואים, בולטים מאוד במבנה

                                                 

109
 Because 'adjuncts' includes": כך למשל קובע קוליקאבר. איפיון זה של לוואים קיים גם ברובד הלשוני 

whatever does not fall into the other three classes [i.e. head, specifier, complement (R. N.)], it is not 

surprising to find out that there is no homogenous characterization of the term")  159, 1997קוליקאבר.(  

110
ולא , אינם זהים זה לזה, גם אם שניהם תקינים, בעייתיות מושג זה ראשיתה בכך שהמבנים לפני ואחרי ההשמטה 

במובן שהצירוף בלעדיו " הניתן להשמט"במקרים רבים כמעט כל איבר בצירוף , מעבר לכך. ברור מדוע ניתן להחליפם

  .ולא ברור מה המסקנה מעובדה זו, הוא דקדוקי או סביר

111
לא תמיד השמטה זו , לוואים ללא פגיעה בדקדוקיות הצירוף" להשמיט"שם לכאורה ניתן , אפילו בהקשר הלשוני 

תהיה " תמולא"הרי שהשמטת הלוואי , "קראתי את הספר אתמול"אם נביט במשפט . היא אפשרית מבחינה הגיונית

ברור שהשיקול לאי השמטת הלוואי איננו ". ?מתי קראת את הספר"אבסורדית אם משפט זה הוא תשובה לשאלה 

  .ואפילו ביתר שאת, אך שיקולים מעין אילו עשויים להתקיים גם בהקשר המוסיקלי, אלא סמנטי או פרגמטי, תחבירי

112
רגון המוסיקלי והעימות שלו עם הרובד התחבירי יטופל שהתפקיד שלו באי, רובד חשוב כזה הוא הרובד הליניארי 

  .בפירוט בפרק שיעסוק בסונטות של סקרלטי
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ואת המימושים השונים של , הפרישה המקיפה ביותר של אפשרויות תפקודיות עבור לוואים

  . יתירותם

הלוואי מאפיין , במקרה הזה". אנרי'לוואי ז"ואי ניתן לתיאור כסוג יוצא דופן של לו

ההבחנה בין המבנה נטול . כך שהוא מרכיב הכרחי עבור סוג זה, מבנית סוג מסוים של יצירות

כאשר ניתן , אנר'אלא ברמת הז, הלוואי מול המבנה הכולל אותו איננה הבחנה ברמת הפרק הבודד

דוגמאות . בארי הכללי ויצירת מקרה פרטי שלו- X המבנה הלראות במבנה המורכב יותר עידון של

שבה הריטורנלי מתפקדים כלוואים , מובהקות בעיני לסוג זה של לוואי הן צורת הריטורנלו

סונטה שבה מואצל תפקיד כזה לרפריינים שאינם חלק מהתצוגה או - צורת רונדו; אנריים'ז

הצורות הללו . ע בתחילת החלק השניאנרי מופי'שבה הלוואי הז, והצורה הבינארית; המחזר

הוא יזכה , אנרי'כך שלמרות חשיבות העיקרון של לוואי ז, מטופלות בצורה מועטה מאוד בעבודה

ובמספר פרקי רונדו , אם כי נתייחס אליו בניתוח הסונטות של סקרלטי, לתשומת לב מועטה

  113.שינותחו במהלך הסעיף על הפיתוח בצורת הסונטה

  

חלוקות וחלוקות : שריות של הצירוף חלוקות אפ1.3.4

  למחצה

, עיסוק מרכזי במהלך הניתוח יהיה בבחינת הארטיקולציה הפנימית של המבנים השונים

בינארית , שתי החלוקות המקובלות באירגון מוסיקלי. והדרכים השונות לעצב את חלוקתם

 הבינארית היא החלוקה. בארי בצורה בסיסית מאוד-Xקיימות גם במבנה הצירוף ה, וטרנארית

כששני היחסים הבינאריים העיקריים הם בין המגדיר , תוצאה של המבנה הבינארי של העץ

כדאי . המחלקים רכיב אחד לשניים, ובין הגרעין והמשלים) שני בניו של שורש העץ ('Xוהרכיב 

 ימניים, לשים לב כי החלוקה הבינארית הבסיסית תקפה גם במקרה שבו נוספים לצירוף לוואים

, גרעין ומשלים, הכולל מגדיר, בארי מלא-Xהמבנה הבסיסי של צירוף , לעומת זאת. או שמאליים

ובייחוד כי , משום היותו מורכב משלושה איברים משמעותיים, מכיל בתוכו פוטנציאל טרנארי

במקרים בהם הדגש הוא . ארגומנט-פריט-שלושה איברים אלו מציגים מבנה סימטרי של ארגומנט

החלוקה הטרנארית , ולא על הזיקה המיידית בין הגרעין והמשלים, בין הארגומנטיםעל היחס ש

                                                 

113
אך משפטי שאלה מציגים מקבילה ברורה למדי , בהקשר של תחביר לשוני" אנריות'ז"קשה כמובן לדבר על  

 גם כאן על קבוצת כך שמדובר, בראש המשפט" מתי"מאופיינת על ידי המילה , למשל, שאלת זמן. לעיקרון זה

  .שמובחנת מהמקרה הכללי על ידי שימוש בלוואי מסוים, משפטים מסוימת
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ואנו נראה מצבים בהן ,  יש להעיר כי אין סתירה בין החלוקות114.עשויה להיות בולטת יותר

  .שתיהן באות לידי ביטוי בפני השטח המוסיקליים

כאשר פיסוקים , המבנה העצי של הצירוף מכיל בתוכו פוטנציאל מגוון מאוד לפיסוקו

עקרונות החלוקה של , באופן כללי. ויחלקו את הצירוף בצורה שונה, שונים יבליטו רכיבים אחרים

, 1983(קנדוף 'צירוף תואמים לחלוטין את עקרונות היררכית הקיבוץ כפי שנוסחו על ידי לרדל וג

" חלוקה למחצה "של צירוף ובין" חלוקה מלאה"ניתן ליצור הבחנה חשובה בין , עם זאת). 37-39

ולמיטב ידיעתי , )אם כי אינם נסתרים על ידם(קנדוף 'מושגים שאינם מוצגים על ידי לרדל וג, שלו

כאשר גם פריט (בחלוקה המלאה כל אחד מהחלקים מהווה רכיב . גם לא על ידי תיאורטיקאי אחר

דיין ייתכנו ע, גם אם מספר חלקים הם רכיבים, בעוד בחלוקה למחצה, )כזכור, בודד הוא רכיב

שתי דוגמאות חשובות ).  בהגדרת התיאוריה5.הדבר נובע מסעיף ד(חלקים שאינם רכיבים 

חלוקה המבטאת את מרכזיות (גרעין ומשלים +הן חלוקת הצירוף למגדיר, לחלוקות למחצה

חלוקה שמבטאת יחס טרנארי המדגיש את , ומשלים, גרעין+לוואים, או למגדיר, )ההגעה למשלים

אין , בארי גוזר חלוקות אלו באופן טבעי ביותר-X מכיוון שהמבנה ה115.הארגומנטיםהקשר בין 

  .שום סיבה תיאורטית לפסול אותן

  

   בעיות הכרעה וברירות מחדל1.3.5

עובדת קיומן של בעיות הכרעה היא נגזרת כמעט מיידית של האופי ההיררכי של המבנים 

כל התיאוריות ,  מעבר לכך116.ם שונותומהאפשרות לחלק צירוף לרכיבים בדרכי, התחביריים

בלא להניח כי קיומן מערער את , ההיררכיות המוסיקליות נתקלו בצורך לטפל בבעיות הכרעה

היא כי בכל מקרה לגופו יש להכריע , שנאמצה גם כאן,  ההנחה הכללית117.המערכת התיאורטית

                                                 

114
, מבחינת מספר האיברים. לוואי וגרעין, ניתן לתהות כיצד להתייחס לחלוקה הפנימית של צירוף הכולל מגדיר 

.  מבנה בינארי לחלוטיןשהוא, גרעין-אך העדר המשלים רומז למבנה של מגדיר, חלוקה זו עשויה להיראות טרנארית

  ".אנה מגדלנה באך"בייחוד בהקשר של הריקודים מתוך , שאלה זו תידון באופן מעשי בפרק על צורות בינאריות

115
המבטאת את , ")כתב ספר"ו" דני", למשל(דוגמה לשונית לחלוקה מלאה היא חלוקת המשפט לנושא ונשוא  

משלים וללוואים הבאים אחרי +גרעין, א החלוקה לנושאדוגמה לחלוקה למחצה הי. החלוקה הבינארית הבסיסית

  . לוואים אלו אינם מהווים רכיב, במקרה שיש יותר מלוואי אחד. המשלים

116
מועצת המדינה "כשניתן לספק דוגמאות מפורסמות כמו , בעיות כאלו מאפיינות בבירור את הרובד הלשוני 

מהווה " המדינה הזמנית"או , מהווה רכיב" צת המדינהמוע"בהתאם להחלטה האם , הניתן לקריאה כפולה, "הזמנית

  .רכיב

117
 כדוגמאות 1990 ואת וגנר 1990ניתן להציג את שכטר , התיאוריה ההיררכית החשובה ביותר, בשיטת שנקר 

וגנר מעמיד את הנושא , בעוד שכטר דן בסוגיה דרך הצגת דוגמאות וניתוחן. לעיסוק בבעיות הכרעה ובצורך להכריע

כאשר בכל , דרך השמעת רדוקציות אפשריות לדוגמאות מוסיקליות והשמעתן לקהל נבחנים, מפיריתלבדיקה א



- 60 -  

ברור . ם כיצד להכריעכשפני השטח העיצוביים עשויים לספק רמזי, לטובת פרשנות כזו או אחרת

כאשר ניתן להעלות על הדעת , שהפרמטרים להכרעה הם שונים בין סוג אירגון אחד למשנהו

  . וכדומה, מירקם, בולטות, )התקפים גם לרובד הלשוני(פרמטרים של ארטיקולציה 

. אין להתפלא על קיומן של בעיות הכרעה גם עבור התיאוריה הנוכחית, מכיוון שכך

גם במספר איברים מצומצם הם עשויים להקיף , באריים- Xלכאורה של העצים הלמרות פשטותם 

 מפרטת את מגוון המבנים Ex. 1.7. שרובן עשויות לספק מבנים סבירים למדי, אפשרויות רבות

מספר , עבור שלושה איברים.  ארבעה עצים סך הכל–האפשרי עבור צירוף בעל שני איברים בלבד 

גם אם חלק מהאפשרויות ). Ex. 1.8דגם קטן מתוכם מוצג בדוגמה מ (24-העצים האפשרי עולה ל

הרי ) אך ללא מגדיר ומשלים, צירוף שיש בו לוואי ימני ושמאלי, לדוגמה(הוא תיאורטי בלבד 

  .כמעט לכל מקרה, שעדיין האפשרות לגיוון מבני רב עולה במחיר התלבטות בין מספר אפשרויות

-כמגדיר) בעל שני פריטים(יתוח של צירוף בינארי דוגמה בולטת לבעית הכרעה היא בין נ

 כמו במקרים רבים 118).בעיה שתעסיק אותנו רבות בניתוח של פריודות(משלים - גרעין או כגרעין

דבר שבמקרה , היא להבין מהו גרעין הצירוף, הדרך העיקרית לפיתרון בעיית ההכרעה, אחרים

 של הגרעין מתבטאת לפיכך לא רק החשיבות התיאורטית. הנוכחי יפתור מיידית את הבעיה

  . אלא גם כנקודת מוצא לניתוח צירוף קיים, בהבנת תהליך היצירה של הצירוף

דרך אפשרית להתמודד איתן היא באמצעות , מעבר לטיפול הפרטני בבעיות הכרעה

שקובעת כיצד להתמודד עם בעיות , פריורית-כלומר קביעת מערכת כללים א, "ברירות מחדל"

בפרקטיקה . אלא אם קיימים תנאים מיוחדים המחזקים פרשנות אלטרנטיבית, מסוימות

במסגרת המערכת של , קנדוף'גישה זו בולטת בייחוד בעבודתם של לרדל וג, המוסיקלית

"preference rules"במסגרת הנוכחית לא נציג משנה סדורה של ברירות מחדל .  שהם מציגים

                                                                                                                                            

סביב חלק מהדוגמאות נוהלו ויכוחים , למרות זאת). 166, 1990וגנר (המקרים הסתמנה הכרעה ברורה בקרב הנבחנים 

  .   לגביהלא תמיד קל להגיע לקונצנזוס, מה שמעיד על כך כי גם אם קיימת הכרעה, בספרות

118
, באר-Xמציגה את אחד הויכוחים המשמעותיים ביותר בהתפתחות של תיאורית , בהקשר הלשוני שלה, בעיה זו 

האם זהו שם העצם , "the door”מה המבנה בצירוף כגון , כלומר. בצירוף השמני) determiner(לגבי תפקיד המיידע 

door או המיידע the .מה שגם העניק (פש כמגדיר בעוד שם העצם נתפש כגרעין המיידע נת, בראשיתה של התיאוריה

 התגבשה התפישה 80-והחל מסוף שנות ה, )determiner באנגלית הוא שם נרדף לspecifierשכן , למגדיר את שמו

לא רק יוצרת , במקרה הזה, כדאי לשים לב שהכרעה שונה. ושם העצם הוא משלימו, שהמיידע הוא גרעין הצירוף

מבין (ביטוי ).  בדוגמא הלשוניתDP מול NP(לא גם משפיעה על קביעת הקטגוריה של הצירוף א, מבנים שונים

, 1994(הגמן : GBלמחלוקת הניתוחית הזו קיים בשני הספרים המבואיים העיקריים על תיאורית ) מקורות עבודה זו

מנתח אותו כגרעין הצירוף ) 152-155, 1997(בעוד קוליקאבר , מנתחת את המיידע כמגדיר הצירוף השמני) 98-101

DP ,אם כי הוא מציג גם את האפשרות המנוגדת.  
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בארי מלא -Xיש להעדיף ניתוח של צירוף כצירוף , לפי כלל זה. אלא נסתפק בכלל יחיד, כאלו

נעדיף ניתוח של צירוף , כלומר. במקרה שבו אין העדפה ברורה לאפשרות אחרת, )ונטול לוואים(

-גרעין, משלים-גרעין-לוואי, לוואי- גרעין- על פני אפשרויות כמו מגדיר, משלים- גרעין-כמגדיר

ההנחה העומדת מאחורי כלל זה היא . הוכדומ) משלים- כאשר המשלים בנוי כגרעין(משלים 

, ולכן יש לתת לו עדיפות על מבנים אפשריים אחרים, בארי הוא מעין מבנה על- Xשהאירגון ה

  .במקרה של קושי להכריע על סמך פני השטח הפרטניים

  

-Xהניתוח המוסיקלי על פי תיאורית :  סיכום1.4

  באר

דת ראות פורמלית שאינה מייחדת במהלך הפרק עד כה ניסיתי להציג את התיאוריה מנקו

משום שהיא מאפשרת להציג את התיאוריה , נקודת ראות זו היא חשובה. את ההיבט המוסיקלי

ולבחון את מידת ההתאמה שלה הן לתחום הלשוני והן לתחום המוסיקלי במידה , בצורה מופשטת

ושיעמדו , המוסיקלייש מקום להציג מספר עקרונות שהם רלוונטיים יותר לניתוח , עם זאת. שווה

וגם לא , אין בהצגה קצרה זו לא משום הצדקת עצם יישום התיאוריה. לנגד עינינו בפרקים הבאים

אלא בעיקר הבהרה של המתודולוגיה ושל דרכי הפעולה , ניתוח ממשי של קטעים מוסיקליים

 ,את הגישה הניתוחית ניתן לחלק לשלוש אסטרטגיות עיקריות. שבהם ננקוט בניתוח כזה

כל אחת . הפונקציונלי והיצירתי, המבני: התואמות את שלושת ההיבטים ההיררכיים

ולעתים קרובות ניתן יהיה לראות , מאסטרטגיות אלו עשויה להיות משמעותית בהקשרים שונים

  . את הרלוונטיות של כל השלוש

במסגרת גישה . היא זו העוקבת אחר תהליך היצירה של הצירוף, הגישה החשובה ביותר

ולבסוף לזהות , אחריו את הארגומנטים שלו, המאמץ הראשוני הוא לאתר את גרעין הצירוף, זו

זיהוי הגרעין . שהם כאמור האיברים פחותי ההיררכיה ביותר בצירוף מבחינה זו, את הלוואים

משום שזיהוי שאר , אלא הוא עשוי גם להביא מיידית לשאר ההכרעות, אינו רק שלב התחלתי

הכלל . המוכתבים ממבנה הצירוף,  יכול להתבצע על סמך שיקולי סדר ליניארימרכיבי הצירוף

, הוא לראות בו את הפריט הפתוח והבלתי יציב ביותר בצירוף, לפי גישה זו, הבסיסי לזיהוי הגרעין

בדרך כלל ) ובייחוד המשלים(הארגומנטים . הפריט הדורש השלמה במידה הרבה ביותר, וככזה

כמו הצגה מחודשת של , והלוואים ממלאים תפקידי משנה, שלימים אותהעונים לפתיחות זו ומ
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או הצגה של חומר שאינו עונה מיידית לדרישות , הצגה של חומר חטוף וחלש יותר, חומר קיים

  .הגרעין

ובמסגרתה זיהוי חלקי הצירוף מתבצע , הגישה השנייה היא כאמור הגישה הפונקציונלית

נוטה להיות האיבר , עקב בולטותו ועליונותו ההיררכית,  המגדיר,כפי שציינו. על סמך תפקודם בו

כפי שגם מתרחש (הצירוף " נושא"וניתן לראותו לעתים קרובות כ, המשמעותי מבחינה רטורית

או כביסוס מחודש , תפקוד אופייני של המשלים הוא כנקודת יעד). לעתים קרובות בהקשר הלשוני

שהם , עיקרי של הגרעין הוא לקשר בין שני איברים אלובעוד תפקיד , של החומר שהוצג כמגדיר

, המקשר בין שני אירועים יציבים, ראיית הגרעין כאירוע טרנזיטיבי. לכשעצמם סגורים ושלמים

שכן גם ראייה זו תומכת בכך שהגרעין הוא , כמובן אינה סותרת את הנאמר בפיסקה הקודמת

  .הפריט הפחות יציב בצירוף

ובעיקר את קיבוץ מרכיבי הצירוף , ה במרכז עקרונות מבנייםהגישה האחרונה מעמיד

ארגומנטים (ניתן לזהות את הצירופים הפנימיים בצירוף , לפי גישה זו. ליחידות משמעותיות

ניתוח על פי גישה זו יזהה את המגדיר . על ידי כך שהם מהווים יחידות סגורות ומוגדרות) ולוואים

בהנחה כי אין (וגדרים בתחילתו ובסיומו של הצירוף ואת המשלים מעצם היותם צירופים מ

וחייב , הצירוף אינו יכול להתחלק באופן מלא לצירופים שלמים, בכל ניתוח שכזה). לוואים ימניים

כשגם לפי ראייה זו , פריט זה הוא כמובן הגרעין. להישאר פריט אחד שאינו חלק מצירוף אחר

יתן לראות כי אסטרטגיה ניתוחית זו היא למעשה נ. מוצדקת תפישתו כאיבר הפחות שלם בצירוף

משום שבעוד שבמעקב אחר תהליך היצירה הניתוח , הפוכה מהאסטרטגיה הראשונה שהצגנו

כאשר נותר , הרי שבתהליך הקיבוץ זיהוי הגרעין מתבצע בסוף התהליך, מתחיל מזיהוי הגרעין

  .פריט בודד שלא ניתן לקבצו לצירוף אחר

, וכפי שנראה, יגות כל אחת דרך איפיון שונה לגרעין הצירוףשלוש הגישות הללו מצ

הגישה . כל האיפיונים יתקיימו, באריים מוסיקליים- Xבמקרים הפרדיגמטיים ביותר של צירופים 

רואה בו את , הגישה השנייה, יציב ביותר בתצוגה-הראשונה רואה את הגרעין כפריט הבלתי

" החיצוני" והגישה השלישית רואה אותו כפריט ,הגורם המקשר בין האיברים האחרים בצירוף

וכולן , אין סתירה בין הגישות השונות, כאמור. זה שלא ניתן לשיוך לשום צירוף קטן יותר, ביותר

, במרבית הניתוחים שנציג. בארי וההיררכיה הגלומה בו-Xמאירות היבטים שונים של האירגון ה

כמו , ובמקרים הפרדיגמטיים ביותר, ננסה להמחיש את תקפותן של כל אחת מהאסטרטגיות

נראה כי שלוש האסטרטגיות באות לידי , הצורות הטרנאריות הפשוטות או תצוגת צורת הסונטה

 . ביטוי מלא
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צירופים , פריטים לקסיקליים: הכנות ליישום התיאוריה: פרק שני

  וקטגוריות

   הלקסיקון המוסיקלי2.1

כלומר הישויות , "מילים"מייצג את אוסף ההלקסיקון , כפי שראינו בהגדרת התיאוריה

מבין ההכנות הנדרשות . וכגרעינים לצירופים התחביריים, המשמשות כאבני הבסיס של התחביר

. ומכמה סיבות, באר לניתוח מוסיקלי סעיף זה הוא הבסיסי ביותר- Xלביסוס של תיאורית 

 שמבנה הצירוף הוא וההנחה התיאורטית" לקסיקון"התלות התיאורטית בקיומו של , ראשית

, שנית. מחייבת קיום של מרכיב תיאורטי כזה, השתקפות של התכונות הלקסיקליות של הגרעין

ולפיכך , מציין את היחידה התמטית המינימלית" פריט לקסיקלי", מנקודת הראות המוסיקלית

שהדיון , מכאן. הגדרת ישות כזו תאפשר לנו לדבר באופן פורמלי יותר על מהות האירגון התמטי

והן של השדה המוסיקלי , בלקסיקון המוסיקלי משמעו ביסוס הן של התיאוריה התחבירית

  . שלגביו מאומצת התיאוריה

הוא ככל הנראה גם הבעייתי והמורכב ביותר , ככל שיש חשיבות לדיון זה, עם זאת

לא רק א, בעייה ראשונה נובעת מכך שהלקסיקון אינו חלק אינטגרלי של התחביר. בעבודה כולה

המשמעות היא שבעוד שמבחינת חוקי התיאוריה אנו שואפים . גורם המקיים ממשק עימו

הרי שאין סיבה לצפות לדמיון כזה , למקסימום דמיון בין הרמה המוסיקלית והרמה הלשונית

כמו בכל מקרה של . למעט מבחינת החלקים השייכים לממשק עם התחביר, ברמה הלקסיקלית

יווצר התהייה באיזו מידה ההבדלים אינם מעידים על שוני מהותי בין התאמה חלקית עלולה לה

  .והאם בכלל ישנה הצדקה ליצור את ההקבלה, התחומים

ובעיקר להגדרה המפורטת של , בעיה שנייה נוגעת לאופי המוסיקלי של הלקסיקון

ך כמו גם הדר, "פריט לקסיקלי"הגדרה מדויקת של , כפי שנראה. הפריטים המשתייכים אליו

, היא אתגר קשה להשגה, או בין חלק מפריט לפריט שלם, להבחין בין פריט בודד למספר פריטים

ובין אם מנסים לספק הגדרה , בין אם בוחנים את המושגים הקיימים בספרות התיאורטית

המשמעות היא שחלק מהבעיות הניתוחיות ינבעו לא מהתלבטויות בין מצבים . קוהרנטית חדשה

גם אם , בעיה כזו. לא מצורך להכריע בין חלוקות אפשריות של המבנה לפריטיםא, מבניים שונים

, היא בודאי עמוקה בהרבה ברובד המוסיקלי, )כפי שנראה(קיימת במידה מסוימת ברמה הלשונית 

חלק משמעותי , עקב כך. ובהחלט עשויה לשמש כטיעון מחזק לאילו השוללים את קיום הלקסיקון

ולהצגת , למושג של פריט לקסיקלי) ולו חלקית(ונות לספק הגדרה של סעיף זה יוקדש לניסי
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יש לזכור כי מטרתה העיקרית של , עם זאת. דרכים להתמודד עם העמימות שהמושג כולל בחובו

מחקר , ואם כי מושג הלקסיקון הכרחי לביסוס זה, "תחביר מוסיקלי"עבודה זו הוא הביסוס של 

  .יתמקיף שלו חורג מגבולות העבודה הנוכח

  

   מהותו של הלקסיקון2.1.1

אפיינו את מהות הלקסיקון בהתייחס , באר- Xשבו הגדרנו את תיאורית , בסעיף הקודם

אלא אוסף של , לאו דווקא אוסף סופי ונתון מראש של פריטים בעלי משמעות: לתיאוריה זו

נגד עינינו הגדרה זו צריכה לעמוד ל. פריטים שניתן לזהותם ולהסיק את דרישותיהם הלקסיקליות

היא בכך שמדובר , הנקודה המהותית להבנת חשיבות מושג הלקסיקון. בדיון בלקסיקון התמטי

הפריטים . המהווה את אבני היסוד של התחביר, על אוסף חלקי ומצומצם של יחידות מוסיקליות

מצד אחד הם צריכים להיות : בלקסיקון צריכים לקיים שילוב של מינימליות ומקסימליות

דיים כדי שניתן יהיה לזהותם כפריט תקין וכדי שניתן יהיה להבין מהו מבנה שלמים 

משום שאז העיסוק , הם אינם יכולים להיות מורכבים מדי, ומצד שני, הארגומנטים שלהם

כלומר , ולמעשה עיקר הניתוח יתבצע ברובד המורפולוגי, בתחביר המוסיקלי יהיה נטול עניין

אין מניעה עקרונית להגדיר את , כך למשל. ים הלקסיקלייםבניתוח המבנה הפנימי של הפריט

, ודאי שקל יהיה מאוד לזהות מהם הפריטים הלקסיקליים: הלקסיקון כאוסף היצירות השלמות

אך אין , )לא יידרשו כלל ארגומנטים(ומן הסתם מבנה הארגומנטים של כל פריט יהיה טריביאלי 

119.טלת את קיומו של רובד תחביריוהיא למעשה מב, שום עניין מעשי בהגדרה כזו
 

בדבר הצורך , כדאי לשים לב כי אם אנו מוותרים על הדרישה השנייה בהגדרת הלקסיקון

כמעט כל : הרי שניתן להציג רבדים לקסיקליים רבים במוסיקה, לזהות את מבנה הארגומנטים

ל לשמש למטרה יוכ, או תבניות ריתמיות, מהלכים הרמוניים, בין אם של אקורדים, אוסף אפשרי

או מבנה " דרישות לקסיקליות"אין שום משמעות לייחוס , במרבית המקרים, עם זאת. זו

                                                 

119
שמהווים (כאשר קטעים רציפים כמו פרלודים , הבארוקית ניתנת לאיפיון בצורה כזו" רציפות"ה, במידה מסוימת 

ת ומורכבות מהווים ישויות טריביאליות מבחינה תחבירי, ")פריטים"שניתן לחלקם לשני (כמו קטעי ריקוד ) רצף אחד

ובהתאם לכך תחביר , וזאת להבדיל מהסגנון הקלאסי בו קיימת רמת פריקות גבוהה הרבה יותר, מבחינה מורפולוגית

, בין שפות שקיימת בהן מידת פריקות גבוהה, מעניין לציין כי גם ברמה הלשונית קיימת ההבחנה הזו. מפותח יותר

ובין שפות שעיקר העניין קיים בהן ברמה , )isolating languagesת ומכונו(וכתוצאה מכך הן בעלות עניין תחבירי רב 

ומכונות (שעשויות להקביל למשפט שלם בשפות אחרות , והן מאופיינות במלים ארוכות מאוד, המורפולוגית

polysynthetic languages( ,יש שתי מחלקות ביניים אחרות , כאשר בין שתי הרמות הללו) 37-38, 1991ספנסר ,

  ).את החלוקה אם כי הוא מבקר אותה כבעייתיתמציג 
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בין אם של מוסיקה , "לקסיקון האקורדים"ב, למשל, אם נביט. ארגומנטים לפריטים הללו

במרבית המקרים אין לאקורד הבודד שום דרישות , או בהרחבותיה האטונליות, טונלית

בכל דרגה , יכול לתפקד במגוון הקשרים הרמוניים, למשל, ורי' משולש מזאקורד. לקסיקליות

יוצאי דופן חריגים . כך שתפקידו במשפט נקבע לחלוטין על פי ההקשר, אפשרית בסולם הדיאטוני

אקורד -ורי או הספט'אקורד המז-כמו הספט, בהקשר הטונלי הם האקורדים הדומיננטיים

, תוך בחינה של מאפייניהם הפנימיים,  פיתרון לטוניקהשניתן לייחס להם דרישה של, המוקטן

  . ללא קשר להקשר שבו הם יימצאו

שמורכב מאוסף , בפרספקטיבה זו ניתן להציג את תפישת העבודה לגבי הלקסיקון התמטי

. בהקשר של סגנון או תקופה מסוימים, "הפראזות המוסיקליות"או " הנושאים המוסיקליים"

אולם גם ברמה הלא , הסעיף הבא-פריטים הלקסיקליים תינתן בתתהגדרה מדויקת יותר של ה

ניתן לראות בפראזה המוסיקלית הבודדה ייצוג של הדואליות שאנו מצפים שהפריט , פורמלית

-וניתן לראות בה חלוקה לתת, לפראזה המוסיקלית ודאי שיש מבנה פנימי: הלקסיקלי יקיים

או הנושאים , הפראזות הבודדות, צד שנימ. שאף אחת אינה שקולה לפראזה כולה, פראזות

שאת הזיקה שלהן לצירופים התחביריים נציג בסעיף , הם חלק מחטיבות גדולות יותר, הבודדים

  .הבא

שהיא המאפשרת לראות בו בסיס ליישום , הייחודיות של הלקסיקון התמטי, כאמור

שות לקסיקליות היא בכך שניתן לייחס מבנה ארגומנטים ודרי, באר-Xאפשרי של תיאורית 

את העבודה כולה ניתן לראות כניתוח מבני הארגומנטים של סוגים שונים , למעשה. לפריטים שבו

אולם די להמחישה , כך שודאי שאין אפשרות או צורך להסביר נקודה זו בפירוט כאן, של פריטים

שון סוג המבנה המוסיקלי הרא(איברי הפריודה הסימטרית : באמצעות שתי דוגמאות חשובות

- ה: המבנה הפריודי מורכב משני פריטים. והגשר בצורת הסונטה, )שיידון במהלך העבודה

antecedent ,וה, המכיל נושא המסתיים באתנח דומיננטי-consequent , שהוא נושא דומה

התפישה האינטואיטיבית ביותר של שני איברים אלו ממחישה את . המסתיים בקדנצה מלאה

. והוא מציג מתח הדורש פיתרון, ראשון הוא הפתוח מבין שני האיבריםה: ההבדל המהותי ביניהם

כל אחד , ההבדל בין שני האיברים. ללא הצגה של דרישה נוספת, האיבר השני פותר מתח זה

 של antecedent-ה: ניתן לניסוח בקלות במושגים של דרישות לקסיקליות, מהווה פריט לקסיקלי

באופן .  אין דרישה לקסיקלית לארגומנט נוסףconsequent-בעוד של, מאחר" דורש"הפריודה 

המבצע מודולציה מן הטוניקה אל הדומיננטה , ניתן לטעון לגבי גשר בצורת הסונטה, דומה

זו תכונה שלא ניתן לייחס לחטיבות . כי הוא בוחר ארגומנטים בסולמות התואמים) לדוגמה(
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ור ' מזbחטיבת נושא שני בסי: שלהמשום שהן סגורות כל אחת בטונליות מ, היציבות בתצוגה

וגם במקרים ( וגם בתצוגה מינורית בסול bורית בסולם מי'יכולה לשמש למשל בתצוגה מז

חטיבה פותחת בטוניקה אינה קובעת דבר לגבי טונליות , באופן ברור עוד יותר). מורכבים יותר

ות על סמך הנושאים אין כל דרך לחז: למעט מה שנקבע על סמך מוסכמות תקופתיות, סולם היעד

 של בטהובן כי סולם היעד בהן יהיה דווקא סולם Op. 53 או Op. 31\1הפותחים של הסונטות 

די בעיון במבנה הפנימי של הגשר כדי להסיק את סולמות , לעומת זאת. ורית'המדיאנטה המז

120.ובייחוד את הטונליות אליה הוא חותר, התצוגה
 

קון התמטי יש להתמודד כעת עם הטענה המשמעותית בהתחשב בהצגה זו של הלקסי

והיא שלמעשה לא קיימת הבחנה בין רמת הפריט הבודד ובין החטיבות הגדולות , ביותר כנגדו

כדוגמת תצוגת צורת הסונטה או אפילו פרק (החטיבות התמטיות הרחבות , לפי גישה זו. יותר

כך שלמעשה מדובר באלמנטים , הן תוצאה של הרחבה מבנית של פריט בודד) שלם בצורה זו

הן מכיוון שהיא , היא בגדר הפרכה של הטיעון הלקסיקלי, בהנחה שתוכח, טענה זו. מאותו הסוג

והן משום שהיא מציגה , מטשטשת את הזכות לראות את הפריטים הבודדים כרמה בפני עצמה

. ם בודדיםאלטרנטיבה לתיאוריה התחבירית הרואה את החטיבות הגדולות כשרשור של פריטי

 Hypermeter and phrase structure are“: הניסוח הבוטה ביותר לטענה זו שייך לרוטשטיין

both hierarchical in nature...one can refer as well to levels of phrase structure - larger 

and smaller phrases, the former similarly containing the latter. Large phrases are often 

known by other names: periods, sections, and ultimately whole movements or pieces 

all represent levels of phrase structure.”)  אם כי רוטשטיין מתייחס 121).13, 1989רוטשטיין 

ה משקף שוני ניתן בהחלט לטעון כי הבדל ז, בקלות ראש להבדל הטרמינולוגי בין הרמות השונות

כמו , תיאורטיקנים מתקופות שונות. וראיית הרמות כשייכות לרבדים אחרים של היצירה, מהותי

מאייר מתאר את .  הציגו ראייה כזו20-ומאייר במאה ה) שמייד נדון בגישתו (18-קוך במאה ה

                                                 

120
יוצרת חופש רב יותר לקביעת טונליות הנושא , העובדה שהגשר יכול להתחיל במגוון סולמות מלבד הטוניקה 

) ושהוא מובנה בתיאוריה(מעבר לעובדה שהדבר מדגים את חוסר הדטרמיניזם הקיים בבחירת הארגומנטים . הפותח

הדבר משתלב , כפי שנראה. טריה הקיים ביחס לגשר בין הנושא הראשון והנושא השניהדבר ממחיש את חוסר הסימ

 יותר בין הגרעין למשלים ותואם את הקירבה הגדולה, באריים לגבי אירגון אברי הצירוף ברכיבים-Xהיטב בניבויים ה

  . מאשר בין הגרעין למגדיר

121
-מה להפעלת גישתו של רוטשטיין בפרקטיקה הניתוחית ניתן לראות בניתוחו הנרחב את צורתה של הפנטזיהדוג 

גישתו של רוטשטיין . Quartain-טענתו של רוטשטיין היא כי מדובר בהרחבה של מבנה ה.  מאת שופן61. פולונז אופ

היא למעשה הרחבה של ,  איבריםשהוא חטיבה בת מספר, מתבטאת בעיקר בטענתו כי חלקה המסיים של היצירה

  ).342-347, 1997רוטשטיין (הפריט הבודד בצורה הסכמטית 
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 מוטיבים, כאשר גבהים יוצרים מוטיבים, הבנייה ההיררכית הקיימת בצורת הסונטה הקלאסית

 On the next level":הגורס ש, מניסוחו. וכן הלאה, "פריודות"פראזות יוצרות , יוצרים פראזות

phrases join together processively, creating a new level of form, that of the period" 

ה ולא כקנה מידה שונ, ברור כי היחס לרמות השונות הוא כאל רמות נבדלות, )304, 1989מאייר (

  .כפי שהדבר מתבטא אצל רוטשטיין, של אותו התהליך

סוג אחד של ניסוח הטענה כנגד הרמה הלקסיקלית קיים בתיאוריות הטונליות שבמרכזן 

ואת טכניקות , בראשן של תיאוריות אלו ניתן למנות את שיטת שנקר. עומד רעיון הרדוקציה

ת את המבנים המורכבים כתוצאה של רואו, בבסיסן, תיאוריות אלו. קנדוף'הרדוקציה של לרדל וג

רואות את האפשרות לבצע רדוקציה טונלית של המבנים , ולחילופין, תהליכי הרחבה טונליים

, התאור הראשון הולם יותר את שיטת שנקר(עד לרמה המינימלית ביותר , המורכבים ביותר

עם ). בצורה הפוכהאם כי כמובן כל אחת מהתיאוריות ניתן לנסח גם , קנדוף'והשני את לרדל וג

לאור העובדה שהתיאוריות הטונליות נוטות להמעיט , מדובר במידה רבה בטיעון מעגלי, זאת

טבעי שנקודת המוצא הרואה . עובדה שעמדנו עליה בפרק המבוא, במשקל האירגון התמטי

 ותתעלם, בין הרמות השונות) הנובע ממבנה טונלי(תראה את הדמיון , באירגון הטונלי את העיקר

עם כל היופי שבייחוס מודל טונלי . שהוא תוצאה של אירגון תמטי שונה, מהשוני בין הרמות

לפריודה הסימטרית ולפרק בצורת הסונטה ברור שבמבחינה ) interruption-מודל ה(משותף 

  .צורנית ותמטית מדובר על מבנים שונים בתכלית

 מתייחס לתיאוריה ,שתוקף את הסוגיה מהכיוון התמטי, סוג טיעון אחר לחלוטין

שכביכול מציגה במפורש את החטיבות הגדולות כנוצרות מפראזות , 18- ולפרקטיקה של המאה ה

 הדוגמה המפורסמת והחשובה ביותר לתהליך כזה היא 122.בודדות באמצעות תהליכי הרחבה

 מבוסס ברובו על הגדרה של ”Introductory Essay on Composition“שחיבורו , בכתביו של קוך

                                                 

122
תחת להסתמך על . למיטב ידיעתי באופן ייחודי לו, 1999ניסוח מעניין במיוחד של טיעון זה מופיע אצל פטי  

-presentationאת המבנה של ) ע באך"לפחות זו של קפ(פטי מעניק לתצוגה הקלאסית , טכניקות ההרחבה

continuation-cadential דווקא השוואה זו ממחישה את , לטעמי). 154-155, 1999פטי ( שיש לפי קפלין לנושא הבודד

בעוד ברמת התצוגה חלק זה , החלק האמצעי איננו קדנציאלי בשום אופן, ברמת הנושא: ההבדלים בין הרמות

ולעתים בקדנצה מלאה , היוצר את הצזורה המדיאליתלרוב באתנח דומיננטי , מסתיים תמיד בקדנצה משמעותית

כפי שודאי , ברמת הנושא לא קיים היחס בין חלקים בודדים ובין צירופים מורכבים, בנוסף). 1997דארסי והפוקוסקי (

הסעיף שיעסוק -במסגרת תת, ע באך וצורות סונטה בשלות"ויומחש ביחס שבין קפ, קיים בתצוגת צורת הסונטה

 נקודה מעניינת נוספת לגבי ניתוחו של פטי היא הערתו שהגשר אצל באך תואם את הרעיון של .במבנה התצוגה

"Fortspinnung" ,רעיון זה הוא אחד המקרים בהם התיאוריה המסורתית , וכפי שנטען בחלק הסיכום של העבודה

  .בעבודה הנוכחית" גרעין"מעניקה לאירוע הטרנזיטיבי תפקיד המקביל ל
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 של הכרך השלישי 72הדוגמה העיקרית נמצאת בסעיף . וגי פראזות ועל טכניקות הרחבה שונותס

, ועוסקת בהרחבה של קטע קצר בן שמונה תיבות לתצוגה מלאה של צורת סונטה, של חיבור זה

כהמחשה של צורת ,  לאחר שהוצג קטע זה בידי רטנר123).163-165, 1983בייקר ( תיבות 32בת 

הוא נוצל בידי רוזן כדי לטעון בדבר , )449-451, 1956רטנר  (18-ת במאה ההחשיבה התיאורטי

, טענה שרוזן עצמו מגבה אותה בדוגמה משלו, היחס בין הצורות הגדולות והמשפטים הבודדים

מי שאימצו טענה זו כמוצאים שלל רב הם לרדל . 1982שאליה ואל מקרה נוסף מתייחסת סיסמן 

 If a phrase“רית יחסית שהוא מביא מוליכה אותם למסקנה כי שהדוגמה המיניאטו, קנדוף'וג

can be reduced, so can the Eroica”) למסקנה דומה מגיע רוזן). 109, 1983קנדוף 'לרדל וג :

“sonata form is an immense melody, an expanded classical phrase”)  124).87, 1972רוזן   

הדוגמה . יא לבחון את הדוגמה המקורית של קוךהדרך הראשונה להתמודד עם הטיעון ה

בן שמונה ) לפי ניתוחם של ראטנר ובעקבותיו רוזן, Bouree(מבטאת הרחבה של קטע ריקודי 

אין צורך , לענייננו. שניתן בהחלט לראותו כתצוגה של צורת סונטה,  תיבות32לקטע בן , תיבות

 בהמשך העבודה נשתמש בדוגמה זו כדי ,וכאמור, לנתח את התצוגה הזו לפי מושגי צורת הסונטה

: ברורה החלוקה הפנימית של התצוגה, עם זאת. לעצב מודל בעל מאפיינים משלו של התצוגה

מעבר , )5-10תיבות (מעבר מהטוניקה לאתנח דומיננטי , )1-4תיבות (נושא פותח בטוניקה 

-13ה נוספת בתיבות ואחר כך בהרחב, 11-13תיבות (מהדומיננטה אל הדומיננטה של הדומיננטה 

מסתיים , כל אחד מהאיברים הללו הוא מובחן). 24-32תיבות (והצגת חומר על הדומיננטה , )23

. ומגלם את המידה הראויה של שלמות שנדרשת מהגדרת הפריט הלקסיקלי, בקדנצה ברורה

רחבה שכן נראה שבאמצעות תהליכי ה, רוזני נראה הגיוני מאוד-על פניו הטיעון הראטנרי, לפיכך

  .ניתן להציג תצוגה מלאה כתוצר של פראזה פשוטה, פשוטים

                                                 

123
הכוללות גם את חלוקת ) Ex. M.1.1 ,Ex. M.1.2(היא מובאת גם בדוגמאות תווים , ל הדוגמהעקב חשיבותה ש 

בדוגמאות אלו נעסוק לא רק בשלב זה של . וההקבלה הקיימת ביניהן, לארבעה חלקים" פריודות"כל אחת מה

ל תצוגת צורת ש" מודל קוכי"כאשר ננסה לבסס על פיהן , אלא בהרחבה ניכרת בפרק השישי של העבודה, העבודה

  .הסונטה

124
גישה "המבקר את מה שהוא מכנה ה, אל מול הגישות הללו יש מקום להציב את גישתו ההפוכה של בונדז 

, זו הרואה את היצירה מתפתחת במלואה מאירוע מצומצם ומניחה חוקיות היררכית דומה בכל הרמות, "הגנרטיבית

אף מציין כי ) 26-27, שם(בונדז ). 24-29, 1991בונדז (ו לארו ומביא חיזוקים לטענתו מתיאורטיקנים כדוגמת מאייר א

 This": כדבריו. ושקוך אינו יחיד מבחינה זו, התיאוריה של קוך עצמה אינה מאופיינת ביחס שווה לרמות השונות

change from generative to a conformational methodology in moving from small- to large-scale 

structures is by no means peciular to Koch." 
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והיא שאותה החלוקה שניתן לאתר ברמת התצוגה , הכשל בטיעון זה נעוץ בעובדה אחת

, 1-2האיבר הראשון מיוצג על ידי תיבות . כולה קיימת למעשה כבר בפריודה הריקודית הקצרה

כשארבעת האיברים מופרדים , 7-8בתיבות והרביעי , 5-6השלישי בתיבות , 3-4השני בתיבות 

הפרמטר החשוב ביותר בהגדרת הפריט . וכל אחד מציג חומר תמטי מוגדר ושונה, בצורה ברורה

ולמעשה , קיים כבר בדוגמה הראשונית, שהוא המבנה הקדנציאלי, והבנת דרישותיו הלקסיקליות

התוצאה היא .  ההרחבההקדנצות הן בין המרכיבים הבודדים שאינם עוברים שינוי בתהליך

אלא היא עצמה מקודדת את אותו המבנה שעתיד , שהמנגינה המקורית איננה בגדר פריט בודד

גם אם קוך מביא את הדוגמה שלו כתהליך של הרחבת , ואמנם. להיות מורחב לתצוגה מלאה

 המנגינה המקורית שהוא מביא ודאי שאינה ראויה, מנגינת ריקוד פשוטה לאלמנט מורכב יותר

קשה לדמיין יצירה שבה במהלך שמונה תיבות :  מעשיתלשמש כפראזה יחידה בשום יצירה

תוך התחלפות פנימית מהירה כל כך של , מתבצעות שתי עצירות פנימיות על אתנח דומיננטי

 גם כאשר מתבצע מעבר מודולטורי בתוך הפראזה הוא מתנהל לרוב בצורה חלקה הרבה 125.חומר

שמעות היא שלא רק שהדוגמה של קוך אינה מדגימה טכניקה של הרחבת פראזה בודדת המ. יותר

ולו בגלל הצורך לתרגם את התנועה , היא ממחישה עד כמה הדבר מסובך, לחטיבה רחבה

המופרדים על ידי צזורות ואתנחים , המודולטורית של פנים פראזה לסידרה של אירועים בודדים

ניתן לראות גם שאפילו את , וגמאות במבט מדוקדק יותראם מתבוננים בשתי הד. ברורים

משום שהחומר על , המשימה של הרחבת מודל מצומצם לחטיבה שלמה קוך אינו מקיים

, )27-32תיבות (הדומיננטה בתצוגה השלמה מכיל אירועים שאין להם זכר במודל המקורי 

יש , ון המפורט במודל הקוכיאולם כפי שנראה בדי, אירועים אלו מצורפים כמעין קודטות לתצוגה

, תהא אשר תהא הדרך בה היא תוסבר, הוספת הפריטים הללו. להם חשיבות מבנית רבה יותר

ושאינו יכול להיות , של שרשור איברים בזה אחר זה, היא עוד דוגמה לתהליך תחבירי בעיקרו

  .מוסבר על ידי תהליך הרחבה פנימי

הקוכית מעידה על כך שהוא עצמו מביא ניתן לתהות האם נקודת מבט זו על הדוגמה 

או שמא הפרשנות של התיאורטיקנים המאוחרים לדבריו הייתה פשוט , דוגמה לא מוצלחת

ניתן להביא חיזוקים לאפשרות הראשונה בכך שהיכולת המוסיקלית של קוך היא ודאי . מוטעית

דאי שאינם תואמים ו, כמו גם הדוגמאות שהוא מביא, הסגנון המוסיקלי של קוך. בינונית למדי

                                                 

125
שמציין , מבוטא על ידי ראטנר, בניגוד לסגנון הקלאסי המאוחר יותר, חוסר נוחות מסוים מהטכניקה של קוך 

  ).451, 1956ראטנר (עם מוטיבים קצרים וצזורות תכופות , שהדוגמאות שקוך מביא מבטאות סגנון גאלאנטי
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הדוגמאות הללו , וכפי שראטנר מציין) 18- של המאה ה80-שנות ה(את תקופת החיבור של עבודתו 

, עובדות אלו. ולאו דווקא לסגנון הקלאסי הבשל, קרובות הרבה יותר לסגנון הגאלאנטי המוקדם

אין טעם , ןאך גם במקרה אי, מחזקות לכאורה את האפשרות הראשונה, שאין סיבה לחלוק עליהן

דעתי היא שלקוך לא היתה , עם זאת. שיוויון הרמות-לעשות שימוש בדברי קוך כדי לסתור את אי

עובדה זו , ואם מתבוננים בטרמינולוגיה בה הוא משתמש, כוונה לטעון לשיוויון רמות שכזה

גם אם לא , "פריט לקסיקלי"המקבילה של קוך למושג שאנו נשתמש בו של . מתבררת למדי

מנגינת הריקוד בת שמונה , לעומת זאת).  במקורsatz,  באנגליתphrase(היא הפראזה , יקבמדו

 ההבחנה בין שני 126.וכך גם החטיבה המורחבת) periode או period" (פריודה"התיבות מכונה 

וקוך רואה את הפריודה כחטיבה לא אלמנטרית הבנויה , מושגים אלו היא ברורה ועקבית

קוך איננו מתכוון להצביע על טכניקת מעבר בין , לפי מושגיו הוא, כך לפי127.מפראזות בודדות

, לפיכך. אלא בין מבנה מצומצם ומורחב בתוך אותה רמה מבנית, רמת הפראזה ורמת הפריודה

אין טעם לנסות , ואין זה משנה כמה הדוגמה שהוא מביא בעייתית מבחינת תוכנה המוסיקלי

  .לייחס לו כוונה מרחיקת לכת יותר

תיאורטיקן שקדם לקוך ושנחשב למי ,  להעיר כי בעיה תיאורטית דומה מציב ריפליש

המכיל , גם ריפל מציג דוגמה של הרחבת פראזה מצומצמת לחלק רחב יותר. שהשפיע עליו מאוד

דוגמה זו מוצגת הן על ידי לסטר (ובמקרה שלו הדוגמה משכנעת יותר , בתוכו מספר פראזות

-אי, למשל(מלבד בעיות עקרוניות הקיימות בדוגמה ). 452-446, 1982סיסמן ; 261-270, 1992

גם הדוגמה של ריפל , )כאשר לא ניתן לגזור כל רמה מקודמתה, התאמה בין הרמות השונות

משום שברגע שנוסף , ממחישה את הבעייתיות של מעבר מרמת הפראזה לרמת החטיבה המורכבת

נוצרת הפרדה ברורה בין שתי , של החטיבהנקודת הפיסוק המשמעות ביותר , אתנח דומיננטי

העובדה שריפל מוקדם יותר ובעל השפעה , מעבר לכך. ולא ניתן לראות בהן יחידה אחת, פראזות

                                                 

126
מתייחס אל ) 1הערת שוליים , 87, 1972(רוזן , טרמינולוגיה המקורית של קוךבעוד ראטנר מקפיד להיצמד ל 

גם אם ניתן להסביר שינוי זה ברצון .  המורחבת לתצוגה שלמהphraseמנגינת הריקוד בת שמונה התיבות כאל 

 בדרך התוצאה היא הצגת כוונתו של קוך, שקוך עושה בו שימוש השונה מהמקובל כיום, "פריודה"להימנע מהמושג 

  .השונה משמעותית מהכוונה המקורית

127
). 445, 1982( הממחישה את הרמות השונות לפי תפישתו של קוך מופיעה בראשית מאמרה של סיסמן הדיאגראמ 

וכי פריודה לפי קוך היא תוצאה של חיבור ,  זו את ההבחנה בין פראזה ופריודההניתן לראות במפורש מדיאגראמ

סיסמן אינה מנסה לטעון כי לפי קוך פראזה בודדת מורחבת לצורה , כי בניגוד לרוזן, יריש להע. מספר פראזות יחדיו

אלא מציינת כי מדובר בסט פראזות שכל אחת מורחבת בהתאם לתפקיד אותו היא עתידה למלא בחטיבה , שלמה

  .449, שם, ראה למשל, המורחבת
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מאפשרת לטעון כי הדוגמה של קוך משקפת טוב יותר את , )267-70, 1992לסטר (נמוכה יותר 

  . החשיבה הצורנית הקלאסית

יש מקום לבחון את , טענת שקילות הרמותאם המודל התיאורטי אינו מחזק את 

אחת מהן חוזרת (מובאות על ידי סיסמן , שתיהן של היידן, ששתיים מהן, הדוגמאות המוסיקליות

) 14. פרק איטי מתוך הסימפוניה מס(בדוגמה הראשונה מובא פרק שלם ). על הדוגמה שמביא רוזן

 אחרת שלו מתוך יצירה, המאורגן בצורה בינארית, שמגלה זיקה ברורה לנושא בודד

, בדוגמה השנייה מודגם היחס בין נושא ובין וריאציה). פרק רביעי, 11. הדיברטימנטו מס(

בחינה של שתי . 19. מתוך פרק הוריאציות הפותח את הטריו מס, המורחבת מאוד ביחס לנושא

מרתק ככל , קרה הראשוןהמ: הדוגמאות הללו מגלה כי אף אחת מהן אינה מחזקת את טיעון הנגד

הבדלים אלו אינם . עדיין מכיל הבדלים צורניים משמעותיים מאוד בין שתי היצירות, שיהיה

והחלקים שאינם ניתנים להסבר הם המהותיים , ניתנים להסבר באמצעות טכניקות קוכיות

 המקרה השני מכיל למעשה אך ורק טכניקות קוכיות של, לעומת זאת. להמחשת ההבדל הצורני

  .אך אינו מבטא שום שינוי מהותי בין שתי הדוגמאות מבחינת מבנה הפראזה, הרחבה

היידן . התבוננות ראשונית במקרה הראשון אכן מגלה דמיון מרשים בין שתי הדוגמאות

הפראזה הראשונה (כאשר ארבע התיבות הראשונות , משתמש בשתיהן באותו החומר התמטי

התצוגה בדוגמה השנייה מהווה הרחבה מלאה של החלק תחושה כי . זהות לחלוטין, )בטוניקה

בנושא , הפותח נוצרת גם עקב הזהות הכמעט מוחלטת בין תיבות הסיום של החלקים הראשונים

, עם זאת. כסיום של תצוגה מלאה, ובסימפוניה, הדיברטימנטו כסיום של פריודה מודולטורית

ושהיידן מתייחס , ם בין הדוגמאותמבט מדוקדק יותר מגלה כי קיימים גם הבדלים משמעותיי

בתצוגה של הסימפוניה , כך למשל. למקור ביתר חופשיות משימוש גרידא בטכניקות הקוכיות

מול ,  בסימפוניה5-8תיבות (נעשה שימוש בחומר שבנושא הדיברטימנטו מופיע לאחר קו החזרה 

 החומר המופיע על ,ואפילו חשוב יותר, ) בשתי הדוגמאות9-10תיבות ;  בנושא המקורי13-16

כפי , העובר תהליכי הרחבה עצמאיים, הוא חומר חדש לחלוטין, 13-23בתיבות , הדומיננטה

, במקום לראות את שמונה התיבות המקוריות מורחבות לתצוגה שלמה. שסיסמן עצמה מציינת

, בין חלקי הפריודה המודולטורית" פער"דרך נכונה הרבה יותר לתאר את התהליך היא של יצירת 

הכולל סידרה חדשה של קדנצות ותהליך מודולטורי שונה , חומר זה, שביניהם מוכנס חומר חדש

עם כל , לפיכך. בעצם מגדיר את איפיון החטיבה הסימפונית כתצוגה של צורת סונטה, מהמקור

הן אינן יכולות , מבחינת החשיבה הקומפוזיטורית של היידן, העניין שדוגמאות אלו עשויות לעורר
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אמנם כאן נדונה רק התצוגה בפרק . ד על שקילות כלשהי בין הנושא הבודד לחטיבה הגדולהלהעי

  .אולם מסקנה זו אינה משתנה גם לאחר בחינת הפרק כולו, הסימפוני

פראזה כיצד פראזה מורחבת נותרת : הדוגמה השנייה מדגימה את הצד השני של המטבע

שחלקו , rounded binary form-הנושא לוריאציות בנוי כ.  בודדה גם לאחר תהליך ההרחבה

וחלקו השני כולל איבר אמצעי , הראשון הוא פריודה מודולטורית סימטרית בת שמונה תיבות

נושא זה ניתן , במלים אחרות. המוליך לאתנח דומיננטי ואת חזרת הפריודה ללא המודולציה

מבנה זה נשמר במלואו בתהליך ). או פריטים לקסיקליים( חלקים ולחמש פראזות לחלוקה לשני

רק החלקים הראשונים של הפריודות , למעשה. אם כי חלק מהפריטים מורחבים מאוד, ההרחבה

ונוספת להם סיומת , בעוד החלקים השניים מורחבים מאוד, שומרים על מימדיהם המקוריים

שבמסגרתו אקורד , חלק האמצעי מתבצע תהליך הרחבהב, בנוסף. קדנציאלית קצרה-פוסט

ומציג מחדש את החומר , מוצג כסולם של ממש, שמילא תפקיד קדנציאלי בנושא, הסובדומיננטה

-הסיומת הפוסט: אף אחת מההרחבות אינה מייצרת פריט חדש, עם זאת. התמטי העיקרי

;  שני של צורת סונטהודאי שלא כנושא, קדנציאלית היא קצרה מכדי להיתפש כפריט נפרד

ללא פיצול פנימי , מושגת בעיקר על ידי הרחבה עיטורית, בשני המקרים, ההרחבה של הפריודה

מתבצעת הרחבה נוספת הכוללת חזרה מלאה של החלק , כשבחזרת הפריודה, של הפראזה

 כשודאי, נותר בגדר של פראזה בודדה, דומיננטה-למרות הרחבת הסוב, והחלק האמצעי; העיטורי

  . כפראזות עצמאיות9-10שאין לראות את תיבות 

למרות שגם כאן מדובר , אין לראות המחשה כלשהי של טיעון הנגד, אם כן, גם בדוגמה זו

מבחינה . המבטא את יכולת ההתרחבות שקיימת בין נושא לוריאציות, בתהליך מעניין ללא ספק

היא " פרק סונטה שלם"ציה מציגה וטענתו של רוזן כי הוריא, אין שום שינוי משמעותי, צורנית

בייחוד כי הן " (נושא שני" בוריאציה מעין 9-19גם אם ניתן לראות בתיבות . בודאי מוגזמת מאוד

וודאי שאינו , זהו נושא שני מאוד לא סגור, )כתחליף לחלק השני שלה, חוזרות בחזרת הפריודה

מבחינת חלקים כמו . בוגרתמציג חומר תמטי משמעותי או חטיבה סגורה כיאה לצורת סונטה 

אבל אפילו אם נקבל טענה . אלו ודאי שאינם מפותחים דיים, הגשר או הפיתוח של צורת הסונטה

הרי שמדובר בגירסה מיניאטורית מאוד של צורת , שסיסמן נמנעת מלחזור עליה, זו של רוזן

  .שודאי שלא ניתן להשתמש בה ככלי להבנת מבנים מורכבים הרבה יותר, סונטה

העלה , תוך התבוננות בטכניקות הקוכיות בתיאוריה ובפרקטיקה, עיסוק בטיעון הנגדה

לא רק שלא הצליחו , הדוגמאות שהובאו במסגרת הטיעון הזה. הרבה יותר מסתירת הטיעון

אלא המחישו עד כמה , ת הן שקולולהראות כי רמת הפראזה הבודדת ורמת החטיבה הגדולה
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ניתן להיעזר בטכניקות הקוכיות כדי ליצור מעין גבול , יתר על כן. הפערים ביניהן משמעותיים

, כפי שהומחשו למשל בדוגמה השנייה של היידן, טכניקות אלו: התפשטות של הפראזה הבודדה

, חידה מצומצמתואם מעוניינים ליצור חטיבה גדולה מי, אינן מסוגלות לפרוץ את מסגרת הפראזה

ניתן לראות בדוגמאות הללו , לפיכך. יש לקודד את ההיבטים התחביריים של החטיבה מראש

או , כמו שרשור של פראזות בזו אחר זו, הפרדה ברורה בין טכניקות השייכות לרמת החטיבה

, כמו חזרה, ובין תהליכים השייכים לרמת הפראזה, הפרדתן על ידי קדנצות וצזורות ברורות

, מעבר מהרמה המורפולוגית של הפראזה אל רמה גבוהה יותר. או שימוש בסקוונצות, אציהורי

שזו טכניקה , )כפי שקיים בדוגמה של ריפל(יאלץ להוסיף פראזות ולשנות מצבים קדנציאליים 

  .השייכת כבר לרמה התחבירית

הסיכום של דיון זה הוא לפיכך שקיים ביסוס משמעותי מאוד להבחנה בין הרמות 

. וזו הדרישה הבסיסית להנחה כי דיון בלקסיקון מוסיקלי הוא קוהרנטי, המבניות השונות

תוך דיון במושג הבסיסי , הסעיפים הבאים ננסה לאפיין את איבריו של לקסיקון זה-בשלושת תת

של פריטים , ובשני מצבים מורכבים יותר, )בהגדרתו ובאיפיון דרישותיו(של פריט לקסיקלי 

אם כי מצבים אלו יידונו , י מורכבות פנימית ושל פריטים מנוונים או ריקיםלקסיקליים בעל

  .בקיצור בלבד

  

   איפיון הפריטים הלקסיקליים2.1.2

יש מקום לטפל באיפיון איברי הלקסיקון , לאחר ביסוס ההנחה כי קיים לקסיקון תמטי

והיכולת לזהות , והיכולת לזהות את איברי: על סמך שתי התכונות הבסיסיות שייחסנו לו, הזה

ייתן למעשה הגדרה למושג של , אם יעשה במלואו, איפיון כזה. את הדרישות הלקסיקליות שלהם

מדובר כנראה בבעיה המורכבת , כפי שכבר נאמר בראשית הסעיף, עם זאת". פריט לקסיקלי"

רק אלא , לא תינתן כאן הגדרה מלאה, לפיכך. ונושא ראוי לעבודה עצמאית, ביותר בעבודה זו

יחס העבודה אל מושג הפריט . מספר קווים מנחים שעל פיהם תתבסס העבודה הנוכחית

הישר והמישור בגיאומטריה , בדומה למושגי הנקודה, "מושג יסודי"הלקסיקלי הוא כאל מעין 

אך הגדרה , אנו נעמוד על התכונות האינטואיטיביות שפריט לקסיקלי צריך לקיים: הקלאסית

  . וספק אם קיימת הגדרה כזו מנקודת ראות תחבירית,מדויקת לא תינתן לו

ניתן , למעשה. נקודת מוצא הגיונית היא בחינת המושגים הרלוונטיים בתיאוריה הקיימת

שני המושגים הללו אינם ). theme(והנושא , )phrase(הפראזה : להבחין בשני מושגים עיקריים
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השימוש במילה : תה התופעהאלא הם משקפים היבטים אחרים של או, בגדר מלים נרדפות

כפי , בא לבטא את איפיון הפריט מבחינת מבנהו הפנימי כיחידה מוסיקלית שלמה" פראזה"

, "theme"המונח . phrase structure או phrase rhythmשלמשל בא לידי ביטוי במונחים כגון 

א ממלא מבטא בעיקר התייחסות אל התוכן התמטי של הפריט ואל הפונקציה שהו, לעומת זאת

או , "נושא שני"או " נושא ראשון"כפי שבא לידי ביטוי למשל במונחים כדוגמת , במסגרת הצורנית

לעתים מורגש , עם זאת". גשר"או " רפריין"כמו , בהגדרת סוגי הנושאים לפי תפקודם הצורני

החל , המשמש, "מוטיב"המקרה הבולט הוא של מושג ה: עירוב תחומים בין המושגים הללו

בודאי קרוב יותר למושג של " מוטיב" הרעיון של 128.ככלי לתיאור של חלק מן הפראזה, גמשנבר

מה , )sub-phrase(פראזה - שלגביה הגיוני יותר להשתמש במושג של תת, מאשר של פראזה" נושא"

באופן דומה ניתן להתייחס . יש משמעות רחבה הרבה יותר, בייחוד בהקשר השנקרי, גם שלמוטיב

שמצד אחד מרמזים לדיון הקשור , consequent-phraseו, antecedent-phraseלמושגים של 

ומצד שני משתמשים בכותרות המרמזות על התפקיד התחבירי של הפריטים , למושג הפראזה

 בשני סוגי המינוחים ניתן 129".נושאית"מה שהולם יותר את הגישה ה, )במסגרת מבנה הפריודה(

הסעיף הקודם -מה שתואם את ההבחנה שעשינו בתת, לראות שימוש ברמות שונות של מבניות

קנדוף מקיימים הבחנה 'לרדל וג, כפי שצוטט לעיל. ושמצדיקה את האוטונומיות של הלקסיקון

. ראינו את ההבחנה של קוך בין פראזה ובין פריודה, ובאופן דומה, פראזה וחטיבה, בין מוטיב

מתארגנים מספר אירועים נושאיים לחטיבה וכאשר , מציין בדרך כלל אירוע בודד" נושא", בנוסף

  . "refrain complex" או "first group"כדוגמת , היא זוכה לכינוי אחר, גדולה יותר

הדיון הזה ממחיש כי אכן קיימים בתיאוריה המסורתית מונחים שניתן ליצור זיקה 

פריט " של המונח, לפיכך. ביניהם ובין הרעיון של פריט לקסיקלי כיחידה התמטית הבסיסית

כאשר הפריט משלב הן היבטים של מבנה , מתייחס באופן בסיסי לטרמינולוגיה זו" לקסיקלי

, עם זאת". נושא"והן תוכן תמטי ותפקיד תחבירי המקושרים למושג ה, פנימי מעולם הפראזות

  :קיימים עדיין מספר מכשולים בפני תרגום מיידי של המושגים הללו

                                                 

128
 שלהם אל "grouping structure"מתייחסים בה, קנדוף' דוגמה לשימוש מאוחר במושג זה קיימת אצל לרדל וג 

אצל גרין מושג המוטיב משמש לא , לעומת זאת). 8, 1983קנדוף 'לרדל וג" (וחטיבה, פראזה, מוטיב"חלוקת הפרק ל

  ). 31, 1979גרין (הגדרה התואמת יותר את השימוש הרגיל במושג , אלא כפרגמנט מלודי, כאמצעי חלוקה

129
מדגימים כיצד ניתן לנהל את הדיון כולו , after-phrase וfore-phrase רוטשטיין של מינוחיו של, במידה מסוימת 

אלא להבדיל בין סוגי הפריודות השונים , מינוחים אלו קיימים לא למטרה זו, עם זאת. במסגרת טרמינולוגית אחת

רמינולוגיה הרגילה במבנה זה רוטשטיין עדיין משתמש בט.  השנקריinterruption-ובין מבנה שעונה על מודל ה

  ).16-19, 1989רוטשטיין (
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לעתים קרובות , נימליות במושגי הפראזה והנושאאם כי יש מידה מסוימת של מי •

הפריודה . נעשה בהם שימוש כדי לציין איברים מורכבים יותר מפריט לקסיקלי בודד

למרות , "פראזה"לעתים קרובות מתוארת כדוגמה מובהקת ל, למשל, הסימטרית

שמרבית הפריודות ינותחו בעבודה זו כדוגמאות לצירוף המורכב משני פריטים 

. כפריט בודד" נושא"אין מחויבות הכרחית להגדרת , באופן דומה. ייםלקסיקל

ויכול להיות במבנה , הוא במרבית המקרים מורכב יותר מפריט בודד, למשל, רפריין

 .  פריודי או בצורה בינארית כלשהי

לעתים קרובות נעשה שימוש במושג הפראזה לציין אלמנטים שלמעשה , באופן מקביל •

ואינם עצמאיים , משום שהם חלק מפריט אחר, לקסיקלי שלםאינם מהווים פריט 

שההגדרה שלו לפראזה מבוססת , למשל, דוגמאות רבות אצל קוך. ברמת התחביר

, אינן מהוות פריט לקסיקלי, )לרוב ארבע(בעיקר על איבר בעל מספר תיבות מוגדר 

גם , םגם קפלין מתייחס לפראזות כאל מרכיבים אפשריים של נושאי, ובאופן דומה

 אצל קפלין ניתן גם להבחין בשימוש 130.אם הפראזות הללו אינן עצמאיות לחלוטין

כאשר הפראזה משמשת אבן בניין לנושאים , "נושא"ו" פראזה"שונה במושגים של 

המקבילה אצל קפלין לרעיון של פריט לקסיקלי היא יותר במושג , לפיכך. השלמים

  ".נושא"ה

לתיאור הפריט הלקסיקלי היא שמושג זה נושא " נושא"בעיה יסודית באימוץ מושג ה •

כפי שכבר ראינו בדיון על מהות האירגון . בחובו אסוציאציה של תוכן תמטי מוגדר

, לעתים קרובות מושג זה של תוכן תמטי נתפש כמהות הבסיסית של האירגון, התמטי

שהם גם אלמנטים , מכיוון שכך. בעוד נקודת המבט של עבודה זו היא אחרת לחלוטין

, ים או כקודטות קדנציאליות'ושבדרך כלל יתוארו כפסז, לכאורה נטולי תוכן תמטי

                                                 

130
 כדוגמה למבנה 281. קפלין מביא את הנושא הפותח של הסונטה ק. 4.2' דוג, 49-50, 1998קפלין ' ר, כדוגמה לכך 

, למרות הדמיון בין החלקים,  עם זאת,לדעתי. "antecedent phrase"ומתייחס במפורש לחלקו הפותח כאל , פריודי

מה שיוצר מצב של פריודיות (ולא על פריט שלם , שאינו מממש קדנצה מלאה, עדיין מדובר על חלק מפריט

 מועלית consequent-את הדוגמה על ידי כך שתחילת ה" מנרמל"מעניין שקפלין ). שתידון בהמשך הפרק, מורפולוגית

יותר מכפי שקיים ,  התורם לתחושת החזרתיות וליצירת נתק בין החלקיםדבר, באוקטבה ביחס למתרחש בפועל

 presentation"למשל , קפלין מציג פראזות שהן בעליל רק חלק מפריט, באופן כללי יותר. במקור המוצרטי עצמו

phrase") אינה " פראזה"והוא אף מעיר כי חלק מהקוראים עשויים למחות על הגדרה זו למרות שה, )10, שם

גם אם מדובר על , הסיבה לכך היא שהגדרת הפראזה קשורה למילוי פונקציה). 5ש "ה, 260, שם(תיימת בקדנצה מס

  .פראזה שהיא חלק מהמבנה המורפולוגי
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לעתים יש להם , וכפי שנראה בהמשך העבודה, ראויים להיחשב כפריטים לקסיקליים

 . תפקיד משמעותי מאוד במבנה

  

מעבר . הבעיות הללו ממחישות כי אין טעם לאמץ את אחד המושגים הקיימים לצרכינו

המושגים הללו אולי נותנים אינטואיציה סבירה , כמה ולבלבול הקיים גם כך בספרותלאי ההס

אך בה בעת הם רחוקים מלהתאים להגדרה המדויקת של פריט , לכוונותינו במושג הלקסיקון

, )שהיא משמעותית הרבה יותר באנגלית(לכך ניתן להוסיף את הבעיה הטרמינולוגית . לקסיקלי

. מאשר למילה או לפריט לקסיקלי, לשוני) phrase( הרבה יותר לצירוף שלפיה מושג הפראזה רומז

 יאומץ כמונח שבו –או פשוט פריט ,  פריט לקסיקלי–המונח שבו השתמשנו עד כה , בהתאם לכך

  . נשתמש לאובייקטיבים התמטיים הבסיסיים

ניתן בהחלט להשתמש בכלים הקיימים כדי , גם אם אין התאמה מדויקת בין המונחים

, גם כאן. ולהבנה מהו פריט שלם ותקין, הגדיר מתודה אפשרית לזיהוי פריטים לקסיקלייםל

. המקורות העיקריים להגדרה זו שישמשו אותנו יהיו עבודותיהם של רוטשטיין ושל קפלין

בייחוד מבחינת האיפיון שלו , וקפלין, בכל הקשור לכלים שהוא מציג לזיהוי של פראזה, רוטשטיין

קפלין הוא הקרוב ביותר לרוחה של , יש להעיר כי מבין השניים. ימי של נושאשל המבנה הפנ

שבבסיסה מונחת ההנחה כי , רוטשטיין שייך לאסכולה השנקרית, כפי שכבר צוין: עבודה זו

עיקר , לפיכך. והנחה זו מתבטאת היטב בעבודתו, הרמות הסטרוקטורליות השונות הן שקולות

ולא להבחנה בין פריט בודד ,  מציב לאי שלמות של איברחשיבותו היא בקריטריונים שהוא

, גישתו של קפלין אינה מושרית מתיאוריה היררכית כלשהי, לעומת זאת. וחטיבה רחבה יותר

מבטאת התייחסות לנושאים " a theory of formal functions"שהוא מגדירה כ, וגישתו

היא אי ההתמקדות שלו בסוג , אספקט חשוב במיוחד אצל קפלין. המוסיקליים כנקודת מוצא

כך שהקריטריונים שהוא מציג תקפים לזיהוי נושאים יציבים או טרנזיטיביים , נושא מסוים

  .כאחד

וכן בהתאמה ללוגיקה הפנימית של עבודה , מבחינה של עבודתם של רוטשטיין ושל קפלין

שלמות : ר פריט בודדניתן לנסח שלושה קריטריונים עיקריים לקביעה כי איבר מסוים הוא בגד, זו

הקריטריונים הללו , במידה רבה. וסגירות ארטיקולטיבית, פשטות פונקציונלית ותוכנית, מבנית

, כאשר השלמות של פריט היא ההכרחית ביותר להכרתו ככזה, מובאים בהתאם למידת חשיבותם

בעיקר ומשמשים להכרעה , בעוד ההיבטים הארטיקולטיביים והפונקציונליים הם משניים יותר

התייחסות כזו אינה ייחודית , כמובן. בין זיהוי חטיבה כפריט בודד או כרצף של מספר פריטים
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 A phrase is the": וכדוגמה ניתן להביא את הגדרתו של גרין למושג הפראזה, לתיאורטיקנים אלו

shortest passage of music which, having reached a point of relative repose, has 

expressed a more or less complete musical thought.")  הגדרה זו מגלמת ). 7, 1979גרין

 complete musical"(שלמות , )"shortest passage"( מינימליות –באלגנטיות את שלוש התכונות 

thought"( , וסגירות)"a point of relative repose".(  

הראשונה היא להגדיר תנאים : נקודות מבטאל קריטריון השלמות ניתן להתייחס משתי 

בסיסיים המתחייבים בפריט תקין והשנייה היא לנסות לאפיין את המבנה הפנימי האופייני של 

, והשימוש בכל אחת מהן הוא הגיוני, שתי נקודות המבט אינן סותרות, כמובן. פריט שכזה

 אינו מכיל Xהאיבר "סוג כלומר מ, הגישה הראשונה עדיפה להוכחות בשלילה. בהתאם לנסיבות

 Yבאיבר "מסוג , והשנייה עדיפה לטיעונים פוזיטיביים, "ולכן אינו ראוי להיחשב פריט, קדנצה

  ".ולכן מדובר בפריט בודד, קדנצה- המשך-ניתן לאתר מבנה של פתיחה

לפחות את (את מרבית ספרו , ולמעשה, גישתו של קפלין תואמת את נקודת המבט השנייה

ניתן להציג כמיון של סוגי ) שכן האחרון עוסק בצורות שלמות, הראשוניםשלושת החלקים 

, מבין העקרונות המבניים שקפלין מציג. הפריטים הקיימים וניתוח המבנים האפשריים שלהם

חלק אמצעי , )presentation(חלק פותח : החשוב שבהם הוא החלוקה של הפריט לשלושה חלקים

)continuation ( וחלק סוגר)cadential .(משפט"החל מה, ניתוח זה מוצג לסוגי נושאים רבים "

למשל דוגמאות , 125-135, שם(ועד לגשרים של צורת הסונטה ) 10, 1998קפלין , למשל(השנברגי 

למרבה ). 141-147, שם(אף לחלקים עיקריים של חלק הפיתוח , ובהצגה שונה מעט) 9-4 ו9-3

כמו אירגון , וקפלין עצמו מציג אפשרויות נוספות, האפשרות הזו אינה היחידה לעצב פריט, הצער

או ) הסעיף הבא נדון בסוגיית הפריודה כפריט לקסיקלי או כחטיבה תחבירית-בתת(פריודי 

  .כאלו שאירגונם מהווה שילוב של מספר אפשרויות, "היברידיים"נושאים מורכבים או 

יט הלקסיקלי לקיים תיאור זה מעיד על כך שעל הפר, מבלי להיכנס לפרטים הטכניים

 131.שלפי תיאורו של קפלין כולל יותר מחלק יחיד תוך מידה של שונות בין החלקים, מבנה כלשהו

כמו למשל נוסחת פתיחה המבססת את הטונליות , החלק הפותח בדרך כלל מבסס הצהרה פותחת

                                                 

131
חשוב להעיר כי במרבית המקרים אין שום סיבה לייחס , ואפילו מבנה טרנארי, למרות שניתן להצביע על מבנה 

"X-קשה לראות , בפרט. היא מלאכותית מאוד" משלים-גרעין-מגדיר"ליו של תיאור הוהשלכה ע, למבנה זה" באריות

וודאי שלא קיים הפוטנציאל הרקורסיבי שאינהרנטי , אין חלוקה ברורה לרכיבים, בחלק האמצעי דווקא את הגרעין

זו המחשה לכך שאין סיבה להשליך תיאוריה הרלוונטית לרמה התחבירית על הרמה . באר-Xלתיאורית 

  .כפי שכבר ציינו, אם כי גם בתחום הבלשני היו ניסיונות כאלה, ורפולוגיתהמ
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לק מרבית הפריטים מכילים גם ח, וכאמור, החלק המסיים הוא בעל אופי קדנציאלי, הפותחת

 –המשמעות היא שחלקים שאינם בעלי מורכבות שכזו . שאירגונו יכול להיות חופשי, אמצעי

או נקודת עוגב , אירוע סקוונציאלי שאינו מכיל ביסוס התחלתי, למשל נוסחת פתיחה ללא קדנצה

המשמעות היא , בפרט. אלא יהיו חלק מפריט רחב יותר,  לא יהוו לרוב פריטים עצמאיים–

, "התחלה מהאמצע"או , סיומיות- כאלו הנותנים תחושה של אי, י אופי פרגמנטישאלמנטים בעל

  . גם לגביהם ההעדפה תהיה לא לראותם כפריטים שלמים

בפרק הפותח של ספרו , זווית אחרת על הגדרת הפריט הלקסיקלי מציג רוטשטיין, כאמור

במבנה הפנימי של למרות שרוטשטיין עצמו מצהיר כי דיון נרחב ). 3-15, 1989רוטשטיין (

הוא , )25, שם(ובכל מקרה אין אפשרות להעמיק בסוגיה , הפראזה הוא מחוץ למסגרת עבודתו

, בהגדרתו של רוטשטיין. שרלוונטיות מאוד לסעיף זה, עדיין עוסק במתן הגדרות למושג הפראזה

: יםניכרים שני היבטים חשוב, Westergaard- וSessionsשל , כמו גם באלו שהוא מצטט מהן

תנועה מכוונת בזמן בין ישות "הגדרתו האלגנטית של רוטשטיין רואה בפראזה . והסיום, התנועה

מה שאינו מאפשר , על הפראזה להציג תנועה כלשהי, במלים אחרות". טונלית אחת לאחרת

כדאי להתבונן היטב בדוגמה . לנוסחאות פתיחה או סיום גרידא להיחשב כפראזה עצמאית

אם נתבונן . של יוהאן שטראוס" הדנובה הכחולה"והיא ואלס , המחשת טענתושרוטשטיין מביא ל

משום שניתן לחזור עליה , הן לבטח מגדירות יחידה תמטית,  של ואלס זה1-4למשל בתיבות 

משום , תיבות אלו אינן מגדירות לא פראזה ולא פריט לקסיקלי, עם זאת. ולזהות אותה בנקל

 ממשית והן לא יותר מהרחבה ראשונית של אקורד שלמעשה לא מתרחשת בהן שום תנועה

בין אם במדויק ,  חזרה עיקשת–לכך ניתן להוסיף שהאופרציות שהיחידה הזו עוברת . הטוניקה

  . אופייניות יותר לרמה המורפולוגית ולא לרמה התחבירית–או בטרנספוזיציה 

היא ,  מסכיםוכפי שרוטשטיין בודאי, כפי שהיא מוגדרת על ידי סשנז, מטרת התנועה

בהגדרתו . אלא גם מטרה לקיומה, הקדנצה מספקת לא רק אמצעי זיהוי לפראזה, לפיכך. הקדנצה

כלומר מדובר ברצף , והוא הצורך של הפראזה להיות שלמה, של וסטרגארד קיים היבט נוסף

 132.צלילי המשלים את עצמו ושאינו נותן תחושה של צלילים נוספים הנדרשים במסגרת הפראזה

העומד במרכז הגדרתו את , היא ההיבט הטונלי, ה חשובה אחרונה שרוטשטיין עומד עליהנקוד

                                                 

132
כדאי ). 4, 1989, רוטשטיין ("no further pitches are needed to complete the phrase": כפי שרוטשטיין מצטט 

. רת התחבירשלפיה הפריט דורש השלמה במסג" דרישה לקסיקלית"לשים לב שהגדרה זו אינה שוללת את המושג של 

כלומר כל השלמה נוספת תהיה , השלמות מושגת על ידי כך שאין צורך בדרישות נוספות בתוך הפראזה, בניסוח זה

  .ברמה גבוהה יותר
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העובדה שהפריטים הלקסיקליים אינם רק אלמנטים בעלי . וכמובן גם במרכז עבודה זו, הפראזה

שכן , היא מרכזית מאוד לענייננו, אלא שיש להם מבנה טונלי העומד בבסיס הגדרתם, תוכן תמטי

ינבעו מתכונותיו הטונליות ולאו , ובפרט דרישותיו הלקסיקליות, ם של הפריטמרבית האיפיוני

  . דווקא מתוכנו התמטי

רוטשטיין שייך לאסכולה שאינה רואה , הסעיף הקודם-כפי שנאמר בתת, עם זאת

אלא שלמעשה כל החטיבות המוסיקליות הן פראזות ברמה כזו , בפראזות רמה לקסיקלית נפרדת

המדבר על עיצוב , וא נאלץ לתמרן עם הגדרתו של סשנז שהוא עצמו מביאה, לשם כך. או אחרת

שאם , בניגוד לדבריו של סשנז). 3, שם" (בנשימה אחת"הפראזה כיחידה מוסיקלית המבוצעת 

מבטאים תפישה לקסיקלית של הפראזה כיחידה מוסיקלית שלמה אך , מקבלים אותם כפשוטם

לפי תפישה שגם חטיבות , "בנשימה אחת"ג של רוטשטיין מרחיב מאוד את המוש, מינימלית

ולאור , במקרה הזה). 7, שם(יש לבצע בצורה המשכית לחלוטין , ואפילו יצירות שלמות, גדולות

אני כמובן בוחר לאמץ את מקורותיו של רוטשטיין , הסעיף הקודם-הדיון שהתקיים בתת

רגארד שלפיה הפראזה והן התפישה של וסט, של סשנז" הנשימה האחת"הן תפישת . כפשוטם

מבטאות הגדרה של פראזה , מכילה את כמות הצלילים המינימלית המספיקה להשלמתה

  .המשלבת שלמות ומינימליות כאחד

היא החשיבות שהם מעניקים , השורה התחתונה הן לגבי קפלין והן לגבי רוטשטיין

נצה מגדירה פריט אין משמעות הדבר שכל קד. לקדנצה ככלי להגדרת הפריט ולזיהוי גבולותיו

ואפילו לא שקיום קדנצה הוא תנאי הכרחי , )החיים היו קלים מאוד לו כך היה הדבר(נפרד 

, בזיהוי הפריט הבודד, אך המשמעות היא שבחלוקת הפרק לפריטים השונים. להגדרת פריט

, וסוגיהן השונים, מידת הביסוס שלהן, הקדנצות שבו, בהבנת דרישותיו הלקסיקליות, ובנוסף

כמו מידת , עשויים להתלוות פרמטרים נוספים, אל היבט זה של זיהוי הפריט. הווים חלק מהותימ

מידת , כאשר שינוי משמעותי בחומר התמטי ראוי שיוצג בפריט חדש, הצמצום של החומר התמטי

והרצון להציג פונקציות שונות במסגרת פריטים לקסיקליים , ההפרדה בין הפראזות השונות

  .אך עשויים להשפיע על הכרעות במקרים בעייתיים, ים אלו הם משניים יחסיתפרמטר. שונים

הכולל זיהוי פריטים , וממילא החלק הפרקטי, דיון זה התבצע ברובו ברמה התיאורטית

עם . לקסיקליים וחלוקת חטיבות לפריטים המרכיבים אותן יבוא לידי ביטוי במהלך כל העבודה

, ומובאות שתי דוגמאות מוסיקליות לצורך זאת, כבר בשלב זהכדאי להדגים גישה זו בפועל , זאת

. בהתאם להסבר שיובא בהמשך הפרק, הכוללות חלוקה לפריטים וסימון הקטגוריה של כל פריט

 .XVI:13) Ex. הוב, הדוגמה הראשונה היא של תצוגת צורת סונטה של סונטה מוקדמת של היידן
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M.2( ,מתוך הסקרצו של הסונטה , ודוגמה מאוחרת יותר המדגימה מבנה צורני אחרOp. 2\3 של 

ללא , אות הללו מציגות מקרים ברורים יחסית של חלוקה לפריטיםהדוגמ). Ex. M.3(בטהובן 

הן , עם זאת. ולפיכך הדוגמאות מובאות ללא הסברים נוספים, בעיות הכרעה משמעותיות

כמו הרחבה פנימית ניכרת של פריט , מדגימות מספר תופעות מעניינות ברמה המורפולוגית

הפריט (וגב דומיננטית לקדנצה אותנטית המרה של נקודת ע, )הפריט השני בדוגמה ההיידנית(

, )הפריט השני בדוגמה הבטהובנית(פריט מודולטורי בעל התחלה בלתי יציבה , )השלישי בדוגמה זו

החוזר גם , הפריט הרביעי בדוגמה זו(לא קדנצה , או פריט שכולל נקודת עוגב דומיננטית בלבד

 Ex. 2.14-ו Ex. 5.24, בודהבארית בהמשך הע-Xשתי הדוגמאות ינותחו ). בסוף הדוגמה

  .בהתאמה

סוגיה . והוא היכולת לזהות את פריטיו, עד כה נידון אספקט אחד של איפיון הלקסיקון

אין , אולם כפי שכבר ציינו, חשובה לא פחות היא הקביעה של דרישותיו הלקסיקליות של פריט

: ימחיש אותה בפועלמשום שמרבית החלק הניתוחי של העבודה , טעם לעסוק בסוגיה זו בפירוט

עם . בארי מציג את הארגומנטים כמממשים את דרישותיו הלקסיקליות של הגרעין-Xכל ניתוח 

שם קביעת הדרישות הלקסיקליות של פריט , יש מקום להעיר כי בניגוד לפרקטיקה הלשונית, זאת

תוח אם כי ני(מבוססת בעיקר על היבטים סמנטיים ולאו דווקא על המורפולוגיה של הפריט 

באירגון , )אותו מבנה ארגומנטים" analyze"ול" analysis"מורפולוגי מאפשר לקבוע של

תכונותיו הפנימיות של הפריט צריכות לשמש כבסיס , שאין בו סמנטיקה של ממש, המוסיקלי

הכלל . כשהדוגמה הברורה ביותר היא הקדנצה בה הוא מסתיים, לקביעת דרישותיו הלקסיקליות

בין אם , של החלקים הפתוחים בגרעין" השלמה"הוא שהארגומנטים מהווים , ינושיעמוד לנגד עינ

ישנה ציפיה , לפיכך. או באי יציבות מסוג אחר, בקדנצה בלתי מספקת, מדובר בפתיחות טונלית

ושאי יציבות זו תזכה להשלמה על ידי , מסוימת כי הגרעין יהיה הפריט הפחות יציב בכל הצירוף

שוב אחד של מבנה הארגומנטים הוא הקטגוריות של הארגומנטים ביחס אספקט ח. הארגומנטים

  .בהיבט זה של הדרישות הלקסיקליות נעסוק בסעיף שידון בקטגוריות. לקטגוריה של הגרעין

  

   מורכבות ברמה הלקסיקלית2.1.3

ההצגה הפשוטה של פריט לקסיקלי כאלמנט אטומי מופרת במידה מסוימת על ידי 

ולמרות זאת עדיין ראויים להיחשב , קיימים מורכבות פנימית משמעותיתמקרים של פריטים המ
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, 1998( מקרים קלים של מורכבויות כאלו מוצגים על ידי קפלין 133.כפריטים לקסיקליים בודדים

המציגים , "נושאים מורכבים"ו" נושאים היברידיים"במסגרת מה שהוא מכנה ) 59-70

בחלק מהמקרים . presentation+continuation או antecedent+cadentialמורכבויות כדוגמת 

אך הדבר אינו בעייתי משום שחלקו השני של , אחד מחלקי הפריט יכול לשמש כפריט עצמאי

הוא של , שאף הוא אינו מציב בעייה משמעותית,  סוג אחר של מורכבות134.הפריט אינו שלם דיו

אות כאלו מהווים למשל הנושא דוגמ. בארי-Xשניתן לזהות בו מבנה פנימי , פריט לקסיקלי

. של מוצרט, "מוסיקת לילה זעירה"או של הסרנדה ,  של בטהובןOp. 2\3הפותח של הסונטה 

, משום שלמרות תפישתנו כי הרמות התחבירית והמורפולוגית הן שונות, ן בכך כל בעיהאי, כאמור

חלקי הפריט אינם , ובכל המקרים הרלוונטיים, עדיין תיתכן זליגה מסוימת בין הרמות הללו

  .שלמים מכדי שניתן לטעון כי מדובר על צירוף מורכב ולא על פריט בודד

ד של מורכבות ברמה הלקסיקלית והוא נתמקד בהיבט אח, כדי לצמצם את הדיון

שתוצג בפרק הבא ונחשבת בעבודה זו למקרה , לצד הפריודיות התחבירית. מורכבות פריודית

כלומר פריט בודד שקיימת , ניתן להציג מקרים של פריודיות מורפולוגית, הבסיסי ביותר של מבנה

  :גי דוגמאות לכךבמסגרת זו נציג שלושה סו. בו מורכבות המזכירה מבנים פריודיים

). או של שניהם(פריודיות הנובעת מאי סגירות הרמונית של אחד הרכיבים  •

או בפתיחתה של , )Ex. M.4 (332. דוגמאות לכך ניתן למצוא בחלק הפיתוח של הסונטה ק

                                                 

133
). compound" (הרכב"במובהק ביותר שלה הוא במושג של , תופעה מקבילה קיימת גם ברמה הלשונית, כאמור 

או לכלול גם , blackboard או coffee tableכמו , תאחד לפריט אחדההרכב יכול להיות פשוט רצף של מלים המ

, הוא דוגמה להרכב שכזה" בית ספר: "כפי שמתרחש בסמיכות העברית, קונסטרוקציה התואמת מבנה תחבירי

בית : "לעתים ניתן להציג הרכב ומבנה תחבירי שהם דומים או אף זהים. כשלכאורה מדובר במבנה תחבירי לחלוטין

 The house of the"(אך גם כצירוף בסמיכות , )"the hospital"(במשמעותו הרגילה , יכול לשמש כהרכב" החולים

sick" ,המקרה של ). כלומר בית מסוים ששייך לחולים מסוימים"blackbird" מול "black bird" מדגים דמיון בין 

, של הרכבים באנגלית" תחבירי"יסיון לניתוח נ. כאשר קיים שוני ברמה הפונולוגית בין שני הביטויים, הרכב וצירוף

  . 13-57, 1982סלקירק -מופיע ב

134
אם כי יש לקפלין , )63, 1979גרין , למשל' ר" (הפריודה הכפולה"מקרה שקפלין אינו מציג והוא מעניין יותר הוא  

-ריודה שנייה כופ, antecedent-פריודה זו לכאורה מכילה פריודה ראשונה כ.  תיבות16דוגמאות לפריודה בת 

consequent) הראשון בנוי : אך למעשה עדיף לראותה כרצף של שני פריטים מורכבים, )כל אחת בת שמונה תיבות

. consequent- וantecedentוהשנייה צירוף של , כל אחד בן ארבע תיבות, antecedent- וantecedentכצירוף של 

שתידון (ולמעשה נוצרת כאן מורכבות ברמה הפריודית , בהתוצאה היא שכל אחד מאברי הפריודה הוא פריט מורכ

) למשל,  תיבות32לפריודות כפולות ומכופלות של (העובדה שהתהליך אינו נמשך באופן רקורסיבי , עם זאת). מייד

, אלא בפריודה רגילה שאבריה מורכבים מאוד ברמה המורפולוגית, מעידה על כך שאין מדובר במורכבות תחבירית

כל אחד משני חלקי הפריט המורכב עשוי לתפקד כפריט עצמאי בהקשר , מהמקרים שהוצגו אצל קפליןושלהבדיל 

  .אחר
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 אם כי קיימת סימטריה ברורה בין שני חלקי 135.שתיהן של מוצרט, )Ex. M.5 (576. הסונטה ק

אינו סגור )  גם החלק הראשון332. ובדוגמה של ק(החלק השני , הנושא וקשר תמטי ביניהם

ראיית הפריודה כפריט יחיד מבטאת למעשה . כפי שמתבטא בתחילתו על הסובדומיננטה, טונלית

 .ך קדנציאלי יחידאת התפישה כי מדובר במהל

בייחוד ביחס להקשר הכולל של , פריודיות הנובעת מצמצום מימדים משמעותי •

זו המקבילה הברורה ביותר לדוגמה שהצגנו של כפל האפשרויות ,  מבחינה עקרונית136.הפרק

דוגמה לכך הוא הנושא . הוא מאוד תלוי הקשר, וכמו במקרה הלשוני, "בית החולים"לניתוח של 

אמנם מדובר במבנה בן שמונה ). Ex. M.6(של בטהובן , "ולדשטיין", Op. 53טה השני של הסונ

הרבה יותר כמהלך אך הוא נשמע ,  בני ארבע תיבותconsequent- וantecedent-המורכב מ, תיבות

כמו שתי , כדאי לשים לב שדוגמה זו. ולא כצירוף בעל חלוקה משמעותית לשניים, רציף אחד

היוצרת תחושה כי המבנה הפריודי הממשי הוא , מכילות חזרה על הפריודה, הדוגמאות הקודמות

,  שנינושא, נושא ראשון(בהקשר בו הובאו הדוגמאות . אלא בין הפריט וחזרתו, לא ברמת הפריט

 ".תחביריים"ודאי של מבנים פריודיים , נדיר לפגוש חזרות כאלו) או תחילת הפיתוח

ושמודגם מתוך הפרק השני , המקרה המעניין ביותר הוא של המבנה המודולטורי •

מגיע מבנה פריודי , לאחר פריודה סימטרית במי מינור). Ex. M.7( של בטהובן Op. 14\1הסונטה 

כאתנח דומיננטי בסולם דו (ור ' הראשון מסתיים בקדנצה לסול מז:מקביל הכולל שני חלקים

בארית מבנה זה ראוי -Xבתפישה ה. והשני מוליך לאתנח על הדומיננטה של מי מינור, )ור'מז

וחזרתה (בעוד הפריודה הפותחת היא מגדיר הצירוף , להיחשב כגרעין החלק הראשון של המינואט

. רכבות שלכאורה מערערת את עיקרון יחידות הגרעיןמדובר על מו, לכן). מהווה את משלימו

בעוד , הדרך הפשוטה להתמודד עם מורכבות זו היא לטעון שחלקו הראשון של המבנה הוא לוואי

דווקא בעייתיות ניתוח זה . מתפקד כגרעין) ור חזרה למי מינור'המוליך מדו מז(שרק החלק השני 

 הקושי לראות את החלק הפותח כלוואי הוא :מעידה על הצדקת ראיית המבנה כולו כפריט אחד

                                                 

135
שכן הוא רואה בה , interruptionלניגוח התפישה השנקרית של ) 55-57, 1977(דוגמה זו הובאה על ידי נארמור  

ציע את ההבחנה בין פריודה תחבירית ניתן לה, מבלי להתערב בויכוח. מימוש ברור של עיקרון זה מבחינה רטורית

  . ומורפולוגית כדי לאפיין את ההבדל בינה ובין המקרה הרגיל יותר של פריודה

136
אך ברור שמשך זה מותנה ) 49, 1998קפלין (קפלין אמנם מגדיר את אורכה הרגיל של פריודה כבת שמונה תיבות  

לאור אורכו של הנושא הפותח , Op. 53הסונטה בדוגמה המובאת של . וביחידת הפעמה של הפרק, בהקשר הכולל

יה בפונקצ, קשה לראות יחידה של ארבע תיבות כארוכה מספיק ליצור פריט) 4+4+5-הבנוי כ,  תיבות13בן " משפט("

באמצעות ההבחנה , אל ההיבט האיכותי, מוסט מההיבט הכמותי, לפיכך, שיקול המשך. משמעותית כמו הנושא השני

  ".מורפולוגית"ו" תחבירית"בין פריודה 
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חוסר עצמאות זה מעיד על כך שאין מדובר בפריט . בכך שהחלק השני נדמה קצר מדי ולא עצמאי

 בכל 137.ונראה כי למהלך מודולטורי נדרש מאמץ רב יותר והכנה ממושכת יותר, שלם מספיק

ואין ספק (ט אידיומטי ניתן לטעון כי המקרה של פריודה מודולטורית כזו הוא פשו, מקרה

תחת , ואידיום זה מצדיק את ראייתה כחלק מהלקסיקון, )שקיימות דוגמאות רבות למבנים כאלו

ובייחוד , יש להעיר עוד כי לעתים מבנה פריודי. להציגה כדוגמה לשבירת עיקרון יחידות הגרעין

דוגמאות לכך . יוכך שאפילו המבנה השלם אינו שלם ד, משתלבים כחלק מפריט, מבנה מודולטורי

 Op. 10\3והסונטה לפסנתר ) 29-36תיבות  (304. ק, קיימות בסונטה לכינור ופסנתר של מוצרט

בשני המקרים המבנה הפריודי מציג למעשה שתי חוליות ראשונות ). 23-30תיבות (של בטהובן 

התצוגות . שהוא נרחב יותר מפריט נושאי רגיל, איברי של פריט טרנזיטיבי-מתוך מבנה תלת

 ).מהבהתא, Ex. 5.57 ,Ex. 5.7(במלואן תנותחנה בהמשך העבודה 

  

פריט "כלל המקרים של מורכבות לקסיקלית ממחישים ביתר שאת כי ההגדרה ל

. וכי ניתוח המבנה של פריטים אלו הוא בעל פוטנציאל רב, היא מורכבת לכשעצמה" לקסיקלית

ואין בכך הפתעה שכן באופן , לפחות חלק מהמקרים מציגים דוגמאות אידיוסינקרטיות למדי

אמורה להכיל מקרים רבים יותר של אידיוסינקרטיות ותופעות הרמה המורפולוגית , עקרוני

בארית -X גישה זו תואמת את התפישה הבסיסית של העבודה ולפיה התיאוריה ה138.ייחודיות

בעוד ההבדלים הסגנוניים והמאפיינים הייחודיים באים לידי , היא גורם מאחד בין סגנונות שונים

  .ביטוי ברמה המורפולוגית

  

  ריקים ומנוונים פריטים 2.1.4

והוא , סוג אחרון של פריטים לקסיקליים מציג את ניגודם של הפריטים המורכבים

ניתן להצביע גם על פריטים , למצער. כלומר כאלה שאין להם ביטוי פונטי, "ריקים"פריטים 

ומשמשים עדיין , כאלו המורכבים מאקורד בודד או ממהלך הרמוני, מצומצמים או מנוונים

ישנה מקבילה , גם כאן. לעיתים אפילו של פרק שלם, יקליים וכגרעיני צירופיםכפריטים לקס

                                                 

137
ה הגרעין מקביל שגם ב, "אנתוני. כורל סט"בסעיף שיעסוק במבנים הטרנאריים נראה למשל את הדוגמה של  

כאשר שם ברור שהגרעין , ) בפריודה5+5 מול מבנה לא רגולרי של 4+4מבנה רגולרי של (באורכו לפריודה הפותחת 

  .מהווה פריט בודד

138
עד למקרה הקיצוני של העדר קשר פונולוגי , הנטייה החריגה של פעלים באנגלית היא דוגמה לאידיוסינקרטיות כזו 

  ."went"- ו"go"מקרה של כמו ב, כלשהו בין ההטיות
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, קיימת במספר תיאוריות גנרטיביות" קטגוריה ריקה"משום שהתפישה של , לשונית ברורה מאוד

אך יש , תקצר היריעה לפרט את השימוש התיאורטי שנעשה במושג זה. GBבייחוד תיאורית 

גרעין שאין לו משמעות של ממש כפריט , "גרעין פונקציונלי"המושג של : להתמקד במקרה אחד

הדוגמה ). 141-145, 1997קוליקאבר (אך הוא משמש ליצירת צירופים מסוימים , לקסיקלי

" that"העברי או " ש"כדוגמת ) complementizers(הברורה ביותר היא הדוגמה של משעבדים 

,  מקבילה ריקהGBיימת לפי תיאורית ק) שלהם יש ביטוי פונטי( למשעבדים אלו 139.האנגלי

תוך שמירה מלאה של , ובאנגלית הדבר ניכר ביכולת להמיר את המשעבד הגלוי במשעבד הריק

  .משמעויות המשפט

הגרעינים הללו . ניתן להצביע על סוג כזה של גרעינים גם באירגון המוסיקלי, באופן דומה

יהיו בעלי תפקיד , וככאלה) התצוגה למחזרבין , למשל(יתווכו בין צירופים משמעותיים ביצירה 

המקום הטבעי לגרעינים כאלו הוא כאשר ציפיות המאזין הן , מעבר לזאת. פונקציונלי גרידא

ניתן לטעון שהגרעין , במקרים הללו. והמעבר בין הארגומנטים הוא חלק וטבעי, ברורות מאוד

, לדעתי. ין צורך לבטאן במפורשעד שא, ושדרישותיו כה ברורות, הריק משמש כמעין ברירת מחדל

וכפי (במודל זה . המקרה הברור ביותר של גרעינים כאלו הוא במודל של צורת סונטה ללא פיתוח

אין ביטוי מפורש ) בהתאמה, התצוגה והמחזר בצורת הסונטה נתפשים כמגדיר ומשלים, שנראה

א את סיום התצוגה אך לעתים קרובות בין מחזורי הסונטה קיים אלמנט כלשהו המבט, לגרעין

או אפילו , ראיית אלמנט זה כגרעין. לרוב הצגה קצרה של אקורד דומיננטי, ותחילת המחזר

ניתן לנתח מקרים מסוימים , באופן דומה. היא טבעית למדי, שימוש בפריט ריק לבטא מעבר זה

) השניכשימוש בגרעין ריק בין חטיבת הנושא הראשון והנושא (של תצוגת צורת סונטה ללא גשר 

, במסגרת זו. אם כי תפקיד המבוא האיטי במבנה לא ינותח, או את המבוא האיטי לצורת הסונטה

בשלוש , )אם כי לא ריקים(כאלו " מנוונים"מובאות שלוש דוגמאות מובהקות בעיני לגרעינים 

שהמעבר הסולמי בה , )D. 759) Ex. M.8,  של שוברטהסימפוניה הבלתי גמורה: רמות מבניות

 הפרק האיטי של הסונטה 140;של צורת הסונטה" גשר"מתמצא במהלך הרמוני קצרצר כתחליף ל

Op. 10\1 של בטהובן )Ex. M.9( ,בה המעבר מהתצוגה למחזר מתבצע באמצעות אקורד בודד ,

                                                 

139
, הוא גרעין המשפט) שיש לו לעתים ביטוי פונטי ולעתים הוא גרעין ריק(דוגמה מורכבת יותר לגרעין פונקציונלי  

  .Ex. 1.2.1, גרעין זה מצוין בדוגמה העצית שהובאה למשפט שלם. I- ומסומן בInflהמכונה 

140
כגרעין , בטרמינולוגיה של עבודה זו, כלומר משמש(צריך להעיר כי הקביעה כי פריט זה מבצע את המעבר  

אנו נראה כי במקרים אחרים . שאמנם נעשה אך לא מוצג כאן, צריכה להתבסס על ניתוח של התצוגה כולה, )התצוגה

" גרעין"וה, מעבר זה אינו בגדר פריט, Op. 163, ור'למשל בחמישיה בדו מז, שבהם לכאורה קיים מעבר מיידי שכזה

  . הוא פריט מורכב ושלם המגיע אחריו
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והפרק ; ספטאקורד דומיננטי המגיע לאחר קדנצה מלאה לסולם הדומיננטה בסיום התצוגה

בה קיים אקורד דומה המבצע את המעבר , )Ex. M.10( של היידן 99. הפותח של הסימפוניה מס

במובן שיוסבר " (צירוף"אל המבוא כולו יש להתייחס כאל . מהמבוא האיטי אל תחילת האלגרו

 את כך שהאקורד הבודד למעשה מבצע, )#IIIאו  (V/viוהוא אף מסתיים באתנח על , )בסעיף הבא

מרבית המבואות האיטיים מכילים גרעין ריק במעבר מהמבוא אל , בראייה זו. המעבר הטונלי

141.ודוגמה זו מציגה מקרה חריג של ביטוי ממשי לפריט, החלק המהיר
 

, כי השימוש בפריטים ריקים מוסיף מימד ספקולטיבי מאוד לניתוח, עם זאת, יש לציין

, סייג ראשון לשימוש זה.  בו באופן מועט ככל האפשרולכן יש להשתמש, בדומה לשימוש בתזוזות

וסייג שני הוא שגם אם מדובר , הוא שיש לעשות זאת רק אם אין אפשרות ניתוחית סבירה אחרת

עצירה , על ידי תיבת הפסקה, למשל, עדיין צריך להיות לו ביטוי כלשהו ביצירה עצמה, בגרעין ריק

כאשר סייגים אלו אינם .  אקורדים מצומצםשימוש באקורד או במספר, או כאמור, ברורה

או אף לטעון כי מדובר במבנה , להעדיף אפשרות ניתוחית אחרת) וכך ננהג(רצוי , מתקיימים

ולא יוצג , השימוש בפריטים ריקים יהיה ניתן להצדקה, בכך. באר- Xשאינו עונה על חוקי " שטוח"

אם כי היה חשוב , בכל מקרה. תכדרך תיאורטית לחמוק מסתירות ומדוגמאות נגדיות אפשריו

ובכך מומחש כי , כמעט שלא יתבצע בה שימוש בעבודה עצמה, להציג את האפשרות התיאורטית

  . ניתן בהחלט להקיף את מרבית הקורפוס הקלאסי בלא להיעזר בנקודת מפלט בעייתית זו

  

   צירופים ורכיבים2.2

   צירופים והתנאים לקיומם2.2.1

קיומו של מושג כזה בתחום המוסיקלי , עוסקת במבנה הצירוףבאר - Xמכיוון שתיאורית 

הצדקת קיום זה כמעט שאינה דורשת , ובניגוד לסעיף הקודם, עם זאת. חייב להיות מבוסס

מושג הצירוף . משום שהחטיבות המוסיקליות מקיימות זיקה ברורה לצירוף התחבירי, מאמץ

: הראשון הוא הפונקציונלי.  עיקרייםנחלק לשלושה מימדים, בהקשר התיאורטי שבו אנו דנים

                                                 

141
ניתן לראות ברביעיות מאוחרות של היידן דוגמאות , אם כי המבוא האיטי מציג את המקרה התיאורטי הכללי 

קיימת , )Op. 71\3- וOp. 76\1,  כולוOp. 74(בחמש רביעיות . ברורות יותר למעין פריט מנוון המקדים פרק אלגרו

שמשלימו , "משעבד"שניתן לראות אותה כממלאת תפקיד של מעין , בת כמה תיבות" הצהרה"לפני תחילת התצוגה 

  . הוא הפרק כולו
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 ובפרט הם משמשים 142,צירופים נתפשים כיחידות שלמות הממלאות פונקציה מסוימת בתחביר

לצירוף קיים : המימד השני הוא הסטרוקטורלי. כארגומנטים של פריטים לקסיקליים אחרים

. יבים אותושהעלים שבו הם הפריטים הלקסיקליים המרכ, הניתן לתיאור עצי, מבנה פנימי

, צירוף נתפש כיחידה סגורה והומוגנית, מעבר למבנה הפנימי: המימד השלישי הוא המימד הרכיבי

בהכרח האחד , שני צירופים הנחתכים זה עם זה, ובנוסף, שכל איבר המוכל בה הוא חלק מהצירוף

יק את וממילא יש להצד, אלא של רכיבים, תכונה זו אינה תכונה רק של צירופים. מוכל ברעהו

מכיוון ששני המימדים הראשונים . גם כאלו שאינם מהווים צירופים, קיומם של רכיבים בכלל

. התממשותם תוכל גם להוות קריטריון לזיהוי צירופים ביצירה מסוימת, למעשה ייחודיים לצירוף

, איבר שנוכל לזהות אותו כממלא פונקציה ברורה בתחביר או שיש לו מבנה פנימי מוגדר, כלומר

המושג : באר מסייעת להבהיר את המינוחים- Xבהקשר זה תיאורית . ניתן יהיה לזהותו כצירוף

יוחלף למעשה בקביעה כי האיבר משמש כארגומנט של פריט לקסיקלי , "פונקציה"המעורפל של 

. באר-Xוהאמירה הכללית לגבי מבנה תוחלף בדרישה כי מבנה הצירוף יציית לחוקי , כלשהו

מדובר בקריטריון , משלים-גרעין-בארי שלם של מגדיר- Xלהצביע על מבנה כאשר ניתן , בפרט

  .יעיל במיוחד לזיהוי צירופים

כדאי להעיר כי הבעיה העיקרית שהתמודדנו עימה בסעיף על הלקסיקון לא רלוונטית 

בעוד היה חשוב להבהיר כי שרשור של מספר . והיא הקיום של כמה רמות, לרמת הצירופים

וכי קיים פער בין הרמה המורפולוגית והרמה , ים שייך לרמה גבוהה יותרפריטים לקסיקלי

או מוכלים , במקרה של צירופים אין כל בעיה בכך שצירופים מכילים צירופים אחרים, התחבירית

והדבר אפשרי הן מבחינת ההיגיון המוסיקלי והן מבחינת חוקי תיאורית , בצירופים נרחבים יותר

X-תבוא לידי ביטוי לא , ספר צירופים עשוי ליצור צירוף מורכב יותרהעובדה ששרשור מ. באר

  .והדבר יובהר בסעיף הבא, אלא בשינוי בקטגורית הצירופים, בשינוי הרמה הניתוחית

ניתן , הסעיף הבא- יוסבר בתת) ושל רכיבים בכלל(בעוד ההיבט הרכיבי של הצירופים 

העובדה . הפונקציונלי והמבני, וניםלהמחיש בקצרה את הרלוונטיות של שני הפרמטרים הראש

                                                 

142
 להחליפו ניתן לשמוע את הטענה כי צירוף הוא רצף מלים בתחביר שניתן, בהתייחסות לא פורמלית לצירופים 

ראש הממשלה צפוי להודיע : "נביט לדוגמה במשפט. איפיון זה הוא לעתים קרובות שגוי ולא נשתמש בו. במילה אחת

ניתן : אם נביט בדוגמה אחרת. הוא צירוף שלא ניתן להחליפו במילה בודדת" להודיע על התפטרותו". "על התפטרותו

אך החלפה זו , ")הצעתי הצעה"או " (צעתי התפטרותה"ב" הצעתי שראש הממשלה יתפטר"לכאורה להחליף את 

מעין אלו הן " החלפות", בהקשר המוסיקלי. ומחליפה משפט משועבד בצרוף שמני, משנה לחלוטין את מבנה המשפט

לאו דווקא מאותו , נושא פשוט בחטיבה רחבה יותר, למשל, אם כי לעתים ניתן להמיר, בודאי בעייתיות עוד יותר

  .נראה כי קוך עצמו מבצע החלפה מעין זו בשטח הנושא השני" מודל הקוכי"סוק בבסעיף שיע. הסוג
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היא אחת , שקיימות באירגון המוסיקלי יחידות שניתן לייחס להן פונקציה ברורה במבנה הכולל

ניתן לטעון כי מרביתה של . וכמעט שאין צורך להצדיקה, העובדות הצורניות הבסיסיות ביותר

הדוגמאות הבולטות . אלוהתיאוריה הצורנית עוסקת באיפיון ובהגדרת תפקידיהן של חטיבות 

חטיבת הנושא הראשון וחטיבת הנושא השני בתצוגה , ביותר הן התצוגה והמחזר בצורת הסונטה

כדאי לשים לב . ועוד, הרפריין עצמו בתוך חטיבה זו, בפרקי רונדו" חטיבת הרפריין", )או במחזר(

, יתוח בצורת הסונטהכמו הגשר או הפ, כי לא נכללו ברשימה זו אירועים פונקציונליים נוספים

המקרה של . משום שהם נעדרים את הסגירות ואת העצמאות הקיימים בדוגמאות שהובאו

הוא אולי המאלף ביותר משום שלמרות שחטיבה זו מכילה מספר " חטיבת הנושא השני"

החטיבה כולה יכולה להיחשב כממלאת ) ונושאים מסיימים" הנושא השני("פונקציות שונות 

לעתים ניתן לראות במפורש ,  כפי שנראה בדוגמאות בפועל143.גת הסולם המנוגדפונקציה של הצ

ולא רק בין הנושא הראשון ובין , הקבלה בין החטיבה בשלמותה ובין חטיבת הנושאים הפותחת

  .הנושא השני

ובפרט כזה הניתן לניתוח , התנאי השני הוא שהצירופים צריכים להיות בעלי מבנה פנימי

משום שסעיף זו נועד לבסס את (בארי של הצירופים יוביל לטיעון מעגלי -Xההצגת הניתוח . עצי

עצם . ולכן נסתפק כאן בטיעון פשוט יותר, )באר-Xההנחה כי בכלל ניתן לאמץ את תיאורית 

ולו הפשוט , כבר יוצרת אפשרות לניתוח מבני, העובדה כי צירופים מכילים צירופים אחרים

עלה בעץ יבטא פריט לקסיקלי , באריים- Xכמו בעצים ה. לההמבוסס על היררכיית ההכ, ביותר

כלומר אירוע שלם בעל משמעות , בעוד שכל קדקוד ברמה גבוהה יותר ייצג צירוף אחר, בודד

ממילא נטען כבר שהיא נפוצה , צורת ניתוח זו קל מאוד ליישם. פונקציונלית ומבנה משלו

זה יכול להסביר מעט מאוד מאפיינים של מבנה ). 103, 1977נארמור (ומקובלת לניתוח צורני 

כפי שקיים , וממילא חסרה בו הטענה כי יש מאפיינים מוגדרים ובסיסיים לצירוף, הצירוף

                                                 

143
תפישה זו מגדירה את החטיבות הטונליות בתצוגה כצירופים על סמך העובדה שכל אחת מהן מבססת אזור טונלי  

 מה שיכונה לפחות, ובמקרים רבים עבור צורת הסונטה, ראייה זו תנחה אותנו בניתוח הסונטות של סקרלטי. סגור

למשל בניתוחיו את הרביעיות של בטהובן , דוגמה לראייה כזו קיימת בין השאר אצל רטנר". המודל הנורמטיבי"

ולאירוע העובר אל , "key-area 2"-ל, "key-area 1"-כאשר באופן עקבי הוא מחלק את התצוגה ל, )1995רטנר (

ובין השאר מציין כי מרבית התצוגות , שמבקר גישה זו) 196, 2001(מולו ניתן להציג את קפלין . הסולם המנוגד

יש להעיר כי ההנחה שחטיבות סגורות טונלית מהוות צירוף מהווה רק חלק . מממשות את סולם היעד במסגרת הגשר

הדוגמה מרחיקת הלכת ביותר שתוצג בעבודה תהיה התצוגה של . ולא תמיד היא תמומש, ממארג השיקולים לניתוח

דוגמאות אלו אכן . ויחד עימה דוגמאות נוספות שינותחו במסגרת הפרק על המודל הקוכי, )Ex. 5.50 (330. הסונטה ק

אך עדיין אין זה נכון בעיני לוותר כליל על איפיון המשלים כמבסס חטיבה סגורה , תואמות את הטיעון שמעלה קפלין

  .   בטונליות היעד
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זו ). בטיעון השנקרי לגבי השלד המשותף לכל קטע טונלי, או לחילופין(בארית -Xבתיאוריה ה

בארי היא להעניק את -X הומטרת הניתוח, הסיבה מדוע אין בעבודה זו ניתוחים פשטניים כאלו

  .המימד הפונקציונלי לניתוח המבני של הצורות המוסיקליות

  

   רכיבים ורכיבות2.2.2

בארית ניכרת בכך שכל רצף פריטים שהוא הטלה -Xחשיבותם של רכיבים בתיאוריה ה

 ניתן לציין שלושה, באופן כללי יותר. מהווה רכיב) מפריט בודד ועד צירוף שלם(עץ כלשהו -של תת

; שכל איבר המוכל בתוך רכיב מהווה חלק מהרכיב, הראשון: מאפיינים עיקריים של רכיבים

שאופרציות , והשלישי; ששני רכיבים הנחתכים באופן לא ריק האחד מכיל את רעהו, השני

פועלות בדרך כלל על , )אנו נדון בעיקר על סוגים שונים של חזרות(הפועלות על חלקים במבנה 

קשה לדמיין . ההנחה הראשונה היא כמעט מובנת מאליה בהקשר המוסיקלי 144.רכיבים שלמים

בתיאוריות , וממילא, חטיבה מוסיקלית שנימנע מלשייך אליה את כל האיברים המוכלים בתוכה

, המקבילה בשיטת שנקר לחטיבה מוסיקלית. האפשרות הזו נשללת על פניה, טונליות היררכיות

העיקרון ההיררכי הבסיסי של השיטה הוא שכל האלמנטים ו, הם האזורים הנשלטים על ידי קשת

תכונה זו של רכיבות היא . שייכים לאותו הרכיב ונשלטים על ידי האלמנטים בקצותיה, בתוך קשת

. המחייבים קבוצה להיות רצף של אירועים, קנדוף'לפי לרדל וג" קבוצה"גם חלק מההגדרה של 

הדבר מבטא בדרך , שמטה של חלק כזה או חלקבהם מציגים ה" פרנתטיים"אם כי ישנם מצבים 

ניתוח שלא ישייך , למשל, קשה לדמיין. שייכות לרכיב-ולאו דווקא אי, כלל מעמד היררכי נמוך

ההנחה . או שיעשה כן לכל צירוף אחר, לתצוגת צורת הסונטה את כל האיברים המופיעים בתוכה

ט אקסיומטית בכל תיאוריה כי לחטיבה שייכים כל האיברים המוכלים בה היא הנחה כמע

  .הדבר ודאי נכון לאירגון צורני, העוסקת באירגון מוסיקלי

, ככל שמדובר בשטחים נרחבים. חלקו השני של מאפיין הרכיבות הוא בעייתי מעט יותר

בין אם הדבר מתבטא בהצלבת , מרבית התיאוריות ההיררכיות אוסרות חיתוך בין רכיבים שונים

לרדל , באופן רלוונטי ביותר לענייננו. קנדוף'ם צולבים לפי לרדל וגקשתות שנקרית או בענפי

.  שלהםgrouping structure- של ה) GWFR 4(קנדוף מנסחים איסור זה במפורש ככלל הרביעי 'וג

                                                 

144
והכוללת השמטה של חלק , )89, 1993סטארק  (ellipsisדוגמה לאופרציה דומה בתחום הלשוני היא זו המכונה  

אין דרך להגיד . מהווה רכיב) שתה קפה(החלק המושמט ". דני שתה קפה בביתו ויוסי שלשום"למשל : מהמשפט

  . ווים רכיבשבאמת אינם מה, "שלשום"משפט זה בצורה שתשמיט יחדיו את הפועל והלוואי 
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היוצרות שטח חופף בין אירועים נחשבות בדרך כלל , אפשרויות של סתירה ממשית לכלל זה

גם אם ברמה מקומית , ימות התעלמויות מאיסורים אלהאם כי לפחות אצל שנקר קי, לאסורות

מרבית התיאוריות הקיימות , עם זאת).  מציג סקירה של מספר דוגמאות כאלו1995וגנר (למדי 

, והוא מקרה של חפיפה בקצותיהן של הקבוצות, נאלצות להגביל את איסור החפיפה למקרה אחד

בזמן שבשיטת .  של הרכיב הבא אחריוהוא גם האיבר הפותח, כלומר שהאיבר הסוגר של רכיב

שהבסיס התיאורטי שלהם (קנדוף 'לרדל וג, שנקר אפשרות זו היא חלק מהמסגרת התיאורטית

נאלצים לפתור בעיה זו באמצעות טרנספורמציות ) דומה מאוד לבסיסה של העבודה הנוכחית

דומים מבצעות תהליכים . האוסרים חפיפה מסוג זה, המתבצעות על המבנים העציים הבסיסיים

כך שתחילת הפראזה " מולחנות מחדש", שבמסגרתם פראזות שאינן חופפות, תיאוריות ריתמיות

משום , ברמה הצורנית חפיפה מעין זו היא הרבה פחות סבירה. האחת תחפוף לסיום קודמתה

מה שעשוי לגרור בעיות , שמדובר ממילא בחפיפה של אזור טונלי שלם ולא של אירוע בודד

כאשר הוולטה השנייה מוליכה , מקרים הקיימים לעתים בסופי תצוגות. ת ברמה הטונליתניתוחיו

כשם , תחביריות-ניתנים להסבר כאופרציות פוסט, כבר אל הפיתוח והיא למעשה חלק ממנו

במהלך העבודה כולה לא נידרש לתהיות הנוגעות , למעשה. שפעולת החזרה עצמה נתפשת ככזו

145.מה המחשה לאי הרלוונטיות של אפשרות זווזו לכשעצ, בחפיפת רכיבים
 

והרכיבות התמטית היא ייחודית , העיקרון השלישי שהצגנו כבר שונה מאוד משני קודמיו

מרבית : הוא של חזרה) שיוצג יחד עם שניים נוספים( המקרה הברור ביותר 146.למדי במימושו

תים החזרה היא על פריט לע. הצורות המוסיקליות כוללות אפשרות כלשהי לחזור על חלקים בהן

עד הדוגמה הקיצונית של חזרת הפיתוח והמחזר כחלק , ולעתים על חלק נרחב הרבה יותר, בודד

אך , כמו התצוגה בצורת הסונטה, לעתים קרובות החלק החוזר מוגדר באופן טבעי כצירוף. אחד

: רוףהמקרה המשלים של חזרת הפיתוח והמחזר ודאי שאינה מגדירה את החלק החוזר כצי

שילוב הפיתוח והמחזר אינו ממלא אחר שום , בהנחה כי ניתן לייחס לצירוף פונקציה יחידה

                                                 

145
, רטו'שלכאורה מציג אפשרות כזו של חפיפה הוא הריטורנלו השני בפרקי קונצ) שאינו בתחום העבודה(מקרה  

שלרוב , דעתי היא שגם במקרה זה יש להכריע בשיוכו של הריטורנלו, עם זאת. שלכאורה שייך הן לפיתוח והן לתצוגה

  . שייך כבר לפיתוח) 453. רטו ק'רק השני של הקונצכמו הפ(ורק במקרים חריגים , מהווה חלק מן התצוגה

146
אלא הוא גם משמר , שהוא לא רק צירוף צלילים מסוים, ניתן בכל זאת לטעון כי התפישה השנקרית של מוטיב 

יב השנקרי מהווה חלק משמעותי עיסוק פורמלי במושג המוט. מביעה אף היא מימוש של עיקרון זה, היררכיה

והם למעשה עומדים על הבעייתיות שבהנחה כי המוטיבים השנקריים ) 166-170, 1992(ממאמרם של קוהן ודמפסטר 

המקרה של מוטיב שנקרי שונה מאוד מהתפישה , בכל מקרה. מגיעים בתיאום להיררכיה הנקבעת מהמבנה הטונלי

כך שמופעיו עשויים להיות שונים מאוד זה , רמות שונות של הרחבהמשום שמוטיב שנקרי מתממש ב, המוצגת כאן

  .מזה
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כמו גם (חלקה השני של צורת הסונטה . להבדיל מהמחזר לבדו שהוא בודאי צירוף, פונקציה כזו

מדגים לפיכך מבנה של רכיב שאיננו , )החלק השני של הצורות הבינאריות הפשוטות יותר

משום , בכך כי בדוגמאות שהבאנו אכן מדובר ברכיבים" הוכחנו"ב להדגיש כי לא  חשו147.צירוף

המטרה , עם זאת. תיאורטי שקשה להגדירו ללא מושגי התיאוריה-שממילא מדובר במושג פנים

. ואני מאמין שזאת נעשה, העיקרית היתה להמחיש את הרלוונטיות של המושג לאירגון המוסיקלי

) שמעידה על רכיבות החלק השני( תופעה כמו מיקום קווי החזרה ,כפי שנראה כבר בפרק הבא

  .בארי- Xתוסבר בקלות על ידי מבנה הצירוף ה

  

   קריטריונים לרכיבות2.2.3

חלק גדול מן הדיון ההיררכי מתמקד . נסיים סעיף זה בחלק שיש לו חשיבות מעשית רבה

בטא בזיהוי הרכיבים הדבר מת, בארי-Xובהקשר ה, בחלוקת הקטע המנותח לחלקיו השונים

שזיהויים יכול להתבצע בין השאר על סמך שיקולים , בניגוד לגרעינים ולארגומנטים. השונים

משום שמושג זה שייך לחלוטין , זיהוי רכיבים זו מלאכה טכנית הרבה יותר, פונקציונליים יותר

 להעיר כי יש. ולכן כדאי להציג מספר קריטריונים לזיהוי זה, לרובד המבני של התיאוריה

ייתכן שישנם רכיבים שאינם מקיימים (הקריטריונים הללו בודאי אינם תנאים הכרחיים לרכיבות 

ייתכנו מצבים שבהם הקריטריונים מתקיימים אך . ואף אינם בהכרח מספיקים, )אף אחד מהם

כשקריטריונים , ייתכנו מצבים של סתירה בין הקריטריונים, בנוסף. האיבר הנבחן איננו רכיב

מצבים אלו כמובן מביאים לבעיות . ואחרים פרשנות אחרת, מסוימים מציעים פרשנות אחת

  . בהן יש להכריע כמובן לפי הכלל של כל מקרה לגופו, הכרעה

כגון זיקה , למרות שניתן להציג קריטריונים הקשורים למגוון של פרמטרים מוסיקליים

 אנו נציג כאן סוג אחד 148, הרכיב וסביבתואו הפרדה ארטיקולטיבית בין, טונלית בין אברי הרכיב

                                                 

147
, משום שגם לו היה היגיון בטענה זו, לא ניתן לטעון כי חזרת החלק השני היא תוצאה של רכיבות החלק הראשון 

 לדוגמה בנושא, בהם החלק הראשון אינו חוזר בעוד החלק השני חוזר, בייחוד אצל בטהובן, קיימים מקרים

המקרים הקיצוניים ביותר המוכרים לי של תופעה זו קיימים בפרק . Op. 14\2לוריאציות בפרק השני של הסונטה 

שאם כי הדבר לא התבצע לבסוף , Op. 59\1ובפרק השני של הרביעייה , "האפסיונטה", Op. 57ל הסונטה הסיום ש

  .)90-94, 1993לוקווד (בטהובן סימן בו את החזרה השנייה בלבד , )לצד השמטות של חזרות גם מפרקים אחרים(

148
למשל כאשר מדובר בצירוף שניתן לפרשו במספר , כאלה בודאי קיימים גם בשפה" ארטיקולטיביים"קריטריונים  

מהווה רכיב או " מועצת המדינה"האם ) בהקשר מסוים(הדרך לקבוע ". המדינה הזמניתמועצת "כדוגמת , דרכים

כלומר האם קיים פיסוק בין המילה השנייה , מתבססת בעיקר על הדרך בה הצירוף נהגה" המדינה הזמנית"שמא 

  ).בהתאמה(לשלישית או הראשונה לשנייה 



- 92 -  

הסעיף -שבחלקם הוצג כבר בתת, של קריטריונים הקשורים לחזרה תמטית, מעניין במיוחד

בתוך הרכיב " אחידות תמטית"כדאי לשים לב שאף אחד מהקריטריונים אינו כולל . הקודם

מנתחים , כפי שנראהלמרות ש). כלומר קיבוץ מספר יחידות בעלות תוכן תמטי דומה לרכיב אחד(

ואי אפשר להציב שום מקבילה לו , אין שום היגיון תיאורטי בו, רבים נעזרים בקריטריון שכזה

אנו נדון במפורט בגישה בעייתית זו בייחוד בפרק שיעסוק בארטיקולציה הפנימית . בצד הבלשני

  . של תצוגת צורת הסונטה

  

 אם ניתן לחזור על אזור מסוים ,לפיו. זהו הקריטריון הבסיסי ביותר: חזרה מיידית

או ) שכמובן מוגדר כרכיב(בין אם מדובר בפריט בודד , יש לראותו כרכיב, )פעמיים או יותר(

ולא כאל מופע של שני , תחבירית-היחס לחזרה זו היא כאל תופעה חוץ. באיבר מורכב יותר

חשוב ). למשל, ודאי שלא נטען שלפרק סונטה יש שתי תצוגות(איברים המשתתפים בתחביר 

וודאי שאינה חייבת להיות מסומנת על , כי החזרה איננה חייבת להיות מדויקת, עם זאת, לציין

בכל מצב בו קיימים שני איברים הנחשבים לאיבר אחד " חזרה"אנו נכיר כ. ידי קווי חזרה

, חראו להציג איבר אחד כמורחב מאוד ביחס לא, החזרה עשויה להיות וריאטיבית, עדיין. בתחביר

תחבירית או על שני -ההכרעה מתי מדובר על חזרה פוסט. ודוגמאות לכך יוצגו במהלך העבודה

בתפקיד שהם , ותלויה בהבדל בין האיברים, איברים שונים בתחביר נתונה לשיקול המנתח

 .כמו אופי הפרק או סגנון המלחין, וגם בשיקולים כלליים יותר, ממלאים

שבו קיימים איברים דומים באזורים שונים של כאן הכוונה למצב : חזרה מרוחקת

מדובר על מצב שבו שני האיברים ממלאים תפקידים , כאשר בניגוד לקריטריון הקודם, הפרק

במקרה הזה החזרה יכולה להיות . תחבירי-ולא על חזרה כמבטאת אקט פוסט, בתחביר) שונים(

כמו היחס שבין חטיבות (יציה ובפרט לכלול שינויים טונליים כמו טרנספוז, מדויקת עוד פחות

  ). הנושא השני בתצוגה ובמחזר

אך (זהו הקריטריון החלש ביותר והפחות אינטואיטיבי מבין השלושה : חזרה מתואמת

) או יותר(הכוונה בחזרה מתואמת היא למצב שבו שני איברים צמודים ). גם המעניין ביותר

יש את רכיבות כל אחד מהאיברים קריטריון החזרה המיידית ממח. חוזרים כל אחד פעמיים

אך הקריטריון הנוכחי טוען כי היותה של החזרה מתואמת מעיד כי שרשור האיברים , בנפרד

- הדוגמה המובהקת ביותר למימוש הקריטריון הזה היא צורת כדוגמת ה. מהווה אף הוא רכיב

rounded binary form :אך ,  כרכיבניתן לזהות כל אחד מחלקיה, על פי הקריטריון הראשון

עובדה שקשה , מזהה את הצורה כולה אף היא כרכיב, העובדה שכל אחד מהחלקים חוזר פעמיים
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 שימוש מעודן יותר בקריטריון זה נעשה בניתוח צורת הסונטה או 149.לחלוק על אמיתותה

שם ניעזר בעיקרון זה של חזרה מתואמת כדי לזהות רכיבות פנימית בשטח , הסונטות של סקרלטי

    150. המשניהטונלי

  

   קטגוריות מוסיקליות2.3

מושג הקטגוריה הוא השלישי והאחרון שיש לתרגמו להקשר המוסיקלי אם ברצוננו לדון 

למושג זה יש , מבין השלושה. לאחר מושגי הלקסיקון והצירופים, באר-Xביישום תיאורית 

ות אמצעי ניתן לראות בסימון הקטגורי, בראייה שטחית: לכאורה החשיבות הפחותה ביותר

ניתן אולי לטעון כי במציאות , לדוגמה. שניתן ליישם את התיאוריה גם בלעדיו, נוטטיבי בלבד

מה (בלתי מוגדרת מראש , המוסיקלית כל פריט לקסיקלי וכל צירוף הם בעלי קטגוריה משלהם

פים שכל הפריטים וכל הצירו, או לחילופין, )' וכוA ,B ,C-שיביא לעצים שבהם הפריטים יסומנו ב

ובניגוד למצבים , שתי אפשרויות אלו יביאו לניוון של מושג הקטגוריה. שייכים לקטגוריה אחת

  .ניתן להציג ניתוחים תחביריים תוך מימוש כזה של המושג, מנוונים של לקסיקון

מושג , ראשית. מסיבות פרקטיות ועקרוניות כאחד, ראייה זו שגויה לחלוטין, עם זאת

- Xהקודקודים בעצים ה: באר-Xכרחי בהגדרה הפורמלית של תיאורית הקטגוריה מהווה רכיב ה

שהוא אחד , ובין הגרעין וצירוף כולו קיים קשר של זהות קטגורית, באריים מסומנים בקטגוריות

ולכן יש , מושג הקטגוריה שייך לליבת התיאוריה, עקב כך. העקרונות החשובים של התיאוריה

האפשרות הראשונה אינה מסבירה : ולא בצורה מנוונת, מקום לצפות לקיומו ברמה המוסיקלית

והשנייה מוציאה את העוקץ מקשר , את הזכות שלנו לקשר בין קטגורית הגרעין וקטגורית הצירוף

כדאי לשים לב שבעוד . ושתי האפשרויות רחוקות מאוד מהרעיון של קטגוריות לשוניות, זה

כך , גוריות המסוימות ואפיונן איננו כזהזיהוי הקט, שמושג הקטגוריה שייך לליבת התיאוריה

  . יחס-או מילת, עצם-שם, שאין צורך לתרגם להקשר המוסיקלי קטגוריות כמו פועל

                                                 

149
למשל כנושא ראשון של , ת ממוקמת בפרק רחב יותרקביעה זו נעשית רלוונטית במיוחד כאשר הצורה הבינארי 

מורכבת משני חלקים שכל אחד חוזר , למשל, Op. 76\2, "הקוינטות"פתיחת הפינאלה של רביעיית . צורת סונטה

כי מדובר בחטיבה , )עוד לפני שיקולים טונליים וידע צורני נרחב יותר(הקריטריון שהוצג כאן מאפשר לטעון . פעמיים

  .ולא בשני חלקים נפרדים של התצוגה, סגורה יחסית

150
ממחישות את , קדנציאליים-שתי הדוגמאות שיובאו מייד להדגמת הקטגוריה של נושאים קדנציאליים ופוסט 

 .Ex. M.15 ,Ex. M.16' ר. עיקרון זה במסגרת תצוגת צורת הסונטה



- 94 -  

סיבה שנייה היא שלמושג הקטגוריה תפקיד מכריע בקביעת הדרישות הלקסיקליות של 

 ניתן לטעון שהדרישות -עובדה שלכשעצמה איננה הכרחית באימוץ התיאוריה , פריט

וכשם שאין הקבלה , קסיקליות של פריט במוסיקה נקבעות באופן שונה מאשר בשפההל

כך אין הנחה שבחירת הקטגוריה של הארגומנטים , לסמנטיקה או לתפקידים תמטיים במוסיקה

ההחלטה של , בשפה.  אך יש יתרון גדול מאוד באימוצה–היא חלק מהדרישות של פריט 

העובדה שמשלים של מילת יחס , למשל. כל דרישה אחרתהקטגוריה של הארגומנטים עומדת מעל 

, היא בסיסית לכל איפיון אחר של היחסים בין הגרעין והארגומנט במקרה זה, היא צירוף שמני

. מה שגם מקל על ביצוע הכללות ועל ציון יוצאים מן הכלל, ונקבע באופן גורף על כל הקטגוריה

כך כלי עזר חשוב בהגדרת הדרישות הלקסיקליות שימוש במושג הקטגוריה יכול וצריך להיות לפי

עוד חשוב לציין כי הקטגוריה של הצירוף . מעבר לתכונות ספציפיות של הפריט הבודד, של פריט

151.אלא גם על הלוואים האפשריים בצירוף, משפיעה לא רק על הקטגוריות של הארגומנטים
 

עצם :  למוסיקההסיבה השלישית קשורה ישירות, לעומת שתי הסיבות הראשונות

השימוש במושג הקטגוריה מאפשר לנו לדון בהבדלים בין הצורות המוסיקליות השונות ולאפיינם 

מה , בארי-Xצורך זה מתעורר ביתר שאת לאור המבנה האוניפורמי של הצירוף ה. בצורה פורמלית

בעוד . שמותיר את מושג הקטגוריה כאמצעי העיקרי להבחנה בין סוגי פריטים וסוגי צירופים

עצם , הגישה הרדוקציוניסטית דוגלת בהצגת כל הרמות המוסיקליות כהרחבה או צמצום זו של זו

, לפיכך. ההבחנה בין הרמה הלקסיקלית ורמת הצירופים ממקם את עבודה זו כהנגדה לגישות אלו

כמו למשל בין הצורות , יש יתרון גדול בהמחשת ההבדל בין סוגים שונים של צירופים מוסיקליים

ולמרות ששתיהן ניתנות , למרות הדמיון שיש ביניהן, הטרנאריות הפשוטות ובין צורת הסונטה

כמו העובדה , ההבדל בין הצורות איננו הבדל מבני דווקא. באר-Xלניתוח על סמך תיאורית 

 שימוש מוסיקלי נוסף 152.הן מקטגוריה שונה, שהצורות עצמן והצירופים המוכלים בתוכן

להם נראה , ביטוי ביכולת לציין תהליכים רקורסיביים באירגון המוסיקליבקטגוריות בא לידי 

                                                 

151
כפי , השם-תואר). שניהם מתפקדים כלוואים(השם -הפועל ותואר-ניתן לראות זאת למשל בהבדל בין תואר, בשפה 

, לעומת זאת. ואינו יכול להצטרף לצירופים מקטגוריה אחרת, מגיע כלוואי בצירופים שמניים, ן ללמוד משמושנית

הפועל מורכבת יותר מכפי שניתן -התפוצה המדויקת של תואר. הפועל אינו יכול להופיע כלוואי לצירוף שמני-תואר

  . ואינה רלוונטית לענייננו, ללמוד משמו

152
משום שחוקים שחלים על סוגים מסוימים של קטגוריות עשויים שלא לחול , כות מעשיות להבחנה זו יש גם השל 

, שיידונו בקצרה בלבד בסעיף על צורות טרנאריות, )Binding theory(חוקי תיאורית הקשירה . על קטגוריות אחרות

בין צורות פשוטות ובין ניתן להיעזר בטיעון כזה כדי להסביר הבדלים , לדעתי. חלים למשל רק על צירופים שמניים

אך הדגמה מלאה של טענה זו חורגת , למשל בכל הקשור לשינויים שעוברים הנושאים השונים, צורת הסונטה המלאה

  .מגבולות העבודה
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תהליך רקורסיבי מתקבל כאשר ישנה חזרה שוב , בעיקרון. ביטוי בכל הרמות הצורניות שננתח

). שגם מגדירו הוא במבנה כזה, גרעין- צירוף במבנה של מגדיר, למשל(ושוב על אותו עיקרון מבני 

טהור יתבצע כאשר הקטגוריה של הצירוף הפנימי זהה לקטגוריה של תהליך רקורסיבי , עם זאת

האפשרות להבחין בין . מה שבאמת מאפשר חזרה מתמשכת על התופעה, הצירוף החיצוני

אלא היא גם מאפשרת , קטגוריות שונות לא רק שמאפשרת להגדיר את התופעה הרקורסיבית הזו

כאשר הגרעין בוחר כארגומנט צירוף , ריםלהסביר מדוע וכיצד תהליכים רקורסיביים כאלו נעצ

  .נמוכה יותר" רמה"מקטגוריה שהיא ב

" הורס"הוכחת קיום מושג הקטגוריה בהקשר התמטי המוסיקלי , מעבר לסיבות הללו

ולפיכך , את אחת מטענות הנגד החשובות מדוע לא ניתן לאמץ את התיאוריה התחבירית כפשוטה

, כפי שהוסבר במבוא לעבודה.  זו להקשר התמטי דווקאגם מחזק מאוד את הזכות לאמץ תיאוריה

קנדוף כנגד אימוץ ישיר שכזה היא בהעדר מקבילה 'אחת הטענות העיקריות של לרדל וג

קנדוף 'לאור השפעתם של לרדל וג). 112, 5-6, 1983קנדוף 'לרדל וג(מוסיקלית למושג הקטגוריה 

  .ש מעמד מיוחד להפרכת טיעון זהי, על היחס המוסיקולוגי לאימוץ תיאוריות גנרטיביות

  

 מושגי הקטגוריה השונים והרלוונטיות שלהם 2.3.1

  לאירגון התמטי

יש ראשית להצביע על העובדה כי , לפני שניגשים לעצם זיהוי הקטגוריות המוסיקליות

המתבטאת בשימוש של קטגוריות ברמה הלקסיקלית וברמה , מושג זה מגלם בתוכו דואליות

 –וכדומה , שם תואר, פועל,  שם עצם–הקטגוריות הנהוגות , הלקסיקליתברמה . התחבירית

והבחנה זו באה לידי ביטוי בהבדלים , מבחינות בין סוגים שונים של פריטים לקסיקליים

ברור , העצם יכולה להתחלק באופן פנימי-אם כי גם קטגורית שם. מורפולוגיים ואחרים, סמנטיים

ברמה . מילות יחס, למשל, ובין הללו ובין, בין פעליםשיש הבדל עקרוני בין שמות עצם ו

 Any formal object which is available", כפי שמנסח זאת טראסק, הקטגוריות הן, התחבירית

to serve as a node in a tree")  קטגוריות אלו יכולות להתייחס לפריטים 153).273, 1993טראסק 

קשר זה בין . וכך הלאה, NP ,VP ,PP-סומנים בהתאם בהמ, או לצירופים, )' וכוN ,V ,P(בודדים 

של צירוף ) תחבירית(כמו גם העובדה שקטגוריה , הרמה הלקסיקלית ובין הרמה התחבירית

מביעים את הזיקה הקיימת בין התחביר ובין , של פריט בודד) כמושג לקסיקלי(קשורה לקטגוריה 

                                                 

153
  ).37, 1993טראסק (הוא מציין באופן כללי אפילו יותר כל קדקוד בעץ התחבירי , במובן אחר של מושג הקטגוריה 
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ות הדואליות היא כי ניתן לאפיין את משמע. באר-Xהלקסיקון שכאמור עומדת בבסיס תיאורית 

כאשר הקשר לרמה הלקסיקלית מתבטא בהבדלים השונים , הקטגוריות בדרכים שונות

למשל בין פועל ושם , שבין פריט מקטגוריה אחת ואחרת) או אחרים, סמנטיים, מורפולוגיים(

 המבטא את ,)distribution" (תפוצה"בעוד הקשר לרמה התחבירית מתבטא בעיקר במושג ה, עצם

   154.המקומות האפשריים בתחביר בהם יכול להופיע צירוף או פריט מקטגוריה מסוימת

קל לדעתי להצביע על הרלוונטיות של מושג הקטגוריה לאירגון התמטי , לאור ראייה זו

יש למעשה ארבעה היבטים . כשנסקור סוגי קטגוריות מסוימים, והיא תחודד מייד, המוסיקלי

קיום ; קיום קטגוריות של צירופים;  קטגוריות של פריטים לקסיקלייםקיום: שיש להמחישם

. המצדיקה שימוש בסימונים שונים עבורן, וקיום ההבחנה בין הרמות השונות; המושג של תפוצה

כאשר המחשנו את ההבדל בין , הנקודה האחרונה הוצדקה למעשה בשני הסעיפים הקודמים

לפי " פריודות"ו" פראזות"ההבדל שבין (ת הגבוהות פריטים לקסיקליים ובין הרמות התחביריו

בין , למשל: השוני בין סוגים שונים של פריטים. ובין צירופים ורכיבים, )הטרמינולוגיה הקוכית

גם הוא , או הגשר בצורת הסונטה, "rounded binary form"החלק האמצעי של ה, אברי הפריודה

 באופן 155. פריט והן בתכונות המורפולוגיות שלוומתבטא הן בפונקציה של כל, כמעט מובן מאליו

פרק , למשל בין תצוגה של צורת סונטה, ניתן לטעון להבדלים משמעותיים ברמת הצירוף, דומה

אלא גם , ההבדלים לא באים לידי ביטוי רק במימדים. ובין מבנים מצומצמים יותר, סונטה שלם

בהבדל בקטגורית הפריט ,  כפי שנראה,בפרט(במבנה הטונלי ובתוכן שונה של איברי החטיבות 

  ).המהווה את גרעין הצירוף

                                                 

154
 כוללת את VPאך התפוצה של ,  כוללת הן את הנושא והן את המושא במשפטNPפוצה של בעברית הת, לדוגמה 

עיקרון זה עשוי לשמש ככלי . אך לא את עמדת הנושא") דני ראה את יוסי כותב ספר"כמו במשפט (עמדת המושא 

באנגלית אינם מודליים " פעלים"העובדה ש, לדוגמה. חשוב להבחנה בין קטגוריות ולזיהוי קטגוריות של צירופים

מצדיקה את , ) אינו דקדוקי"I should can say this sentence": המשפט, למשל(מופיעים בתפוצה של פעלים רגילים 

שיקולים , כדוגמה נוספת). Ex. 1.1.1(שראינו כבר שמשמשת למעשה כגרעין המשפט , I, ראייתם כקטגוריה נפרדת

ובפרט שגרעינו הוא , )AP(הוא צירוף תוארי " יפה עיניים"רוף ממחישים כי הצי) לצד שיקולים אחרים(של תפוצה 

הילד יפה "אל " הילד היפה"ניתן להשוות את (משום שהוא מופיע בתפוצה של צירופים כאלה , "יפה"התואר -שם

  ").העיניים

155
מעשה שפרקיו מסודרים ל, החוקר שאצלו ניתן למצוא את ההתייחסות הרבה ביותר לגישה זו הוא קפלין, כאמור 

עצם העובדה שנעשה שימוש במושגים שונים לאפיין פריטים ). ושל חטיבות(לפי קטגוריות שונות של פריטים 

שקפלין , הסיומת המאפיינת נקודת עוגב דומיננטית, לדוגמה. מקטגוריות שונות מעיד על השוני המורפולוגי ביניהם

, שם(או פיתוח ) 133, 1998קפלין (כמו גשר , יים מאפיינת פריטים טרנזיטיב"standing on the dominant"מכנה 

  .  אך לא פריטים נושאיים יותר, )144-145
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גם אם לכאורה ניתן לטעון כי . גם למושג התפוצה קיימת זיקה ברורה באירגון התמטי

אי , וכי אין הבדל מהותי בין הצורות השונות, ההבדלים המורפולוגיים בין פריטים הם עמומים

רות שונות נבדלים זה מזה בראש ובראשונה אפשר להתעלם מהעובדה כי פריטים שונים וצו

עשויה להופיע במגוון רב הרבה , למשל, פריודה סימטרית. במקומות האפשריים עבורם בפרק

) גם אם יש מקומות נפוצים יותר עבורה, רוב המקומות השמורים לנושאים(יותר של מקומות 

, בנוסף. למשל, ק סונטהשכמעט לא נפגוש אותן כנושא שני בפר, rounded binary formמאשר 

. כמו תצוגת צורת הסונטה, שתי הצורות הללו נבדלות משמעותית מסוגים אחרים של צירופים

 שיש לו מאפיינים צורניים ברורים –" תצוגת צורת הסונטה "–כדאי לשים לב כי סוג זה של צירוף 

ת המחזר כשייך אם כי אנו נראה כי יש מקום לראות א, מוגדר למעשה לפי התפוצה שלו, מאוד

. גם במקומות אחרים" תצוגה"וכי במצבים רקורסיביים ניתן לזהות צירופי , לאותה הקטגוריה

כי רפריין עשוי להיות , למשל, והוא הקובע, מושג התפוצה הזה שייך בעליל לרמת האירגון התמטי

, סונטהאך לא כחטיבה מלאה בצורת , "rounded binary form"-מעוצב כפריודה סימטרית או כ

  . וזאת למרות שמבחינה טונלית קיימת לכאורה זיקה בין צורת הסונטה והצורות המצומצמות

  

   סיווג הקטגוריות המוסיקליות2.3.2

ההמחשה הטובה ביותר לרלוונטיות של מושג הקטגוריה תושג על ידי כך שנסווג ונגדיר 

. ים המנותחים בעבודה זולפחות בקורפוס, את הקטגוריות השונות הקיימות באירגון המוסיקלי

הדיון בנושא אינו יכול : יש להוסיף גם כעת, אותה הסתייגות שהועלתה בשלב הגדרת הלקסיקון

השפעה עיקרית של צמצום . משום שזהו אינו הנושא העיקרי של העבודה, להיות ממושך ומעמיק

שר במפורש נעשה כא, תהיה בעובדה כי אנו ניעזר במספר מצומצם של קטגוריות, זה על עבודה זו

ובמידה , Mהדבר יבלוט בייחוד בקטגוריה (איחוד של סוגים שונים של פריטים למסגרת אחת 

גישה מעמיקה יותר . כאשר קיים קשר מסוים בין הפריטים הללו, )N- וVמסוימת בקטגוריות 

 ואולי גם, לאפיינן מבחינה פורמלית, לקטגוריות צריכה להציג את מגוון הקטגוריות האפשרי

בפרק על (למשל בין רמת הנושא והרמה הטרנזיטיבית , "קטגוריות ביניים"להציג מצבים של 

עשוי להוות דוגמה לקטגורית , ולעתים גם במחזר, צורת הסונטה נטען שהגשר בפרקי סונטינות
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תחושתי היא כי ריבוי קטגוריות ,  אם כי ניתן לחלוק על חלק מהאיחודים שנעשו156).ביניים כזו

 . ולסיבוך לא נחוץ של הניתוחים העציים, לבלבול רב יותרהיה גורם 

לגבי כל אחת מהקטגוריות יש להתייחס למימושה הן ברמת הפריט הלקסיקלי והן ברמת 

והסוגיה כולה תועמק ותחודד במהלך חלק , המידע שיוצג כאן הוא ראשוני בלבד, כמובן. הצירוף

התכונות של הפריט : את ההיבטים הבאיםההתייחסות לכל קטגוריה בסעיף זה כוללת . הניתוח

והדרישות הלקסיקליות , התפוצה האפשרית של הצירוף, התכונות של הצירוף כולו, הבודד

 הסבר N ,M ,V ,E ,S.157-המסומנות כ, בסך הכל יידונו חמש קטגוריות . האופיינות לקטגוריה זו

 לייחס לסימון משמעות רבה אולם אין, לבחירת הסימון הספיציפי לגבי כל קטגוריה יובא בנפרד

 בחלק V(, 158 או Nלמשל (בחלק מהמקרים הוא מייצג אנלוגיה מסוימת לתחום הבלשני . מדי

ולעתים מדובר בבחירה שרירותית למדי , )E(מהמקרים ניתן לראות בו שם קיצור למילה שלמה 

 הללו הקשרים, בכל מקרה). Nשמבטאת פשוט אות סמוכה באלפבית לאות , Mכמו הקטגוריה (

אלא להבחנה שהוא , והחשיבות היא לא להיבט הנוטטיבי, הם בדרך כלל אסוציאטיביים בלבד

  .מבטא בין סוגים שונים של פריטים או של צירופים

NP/N :נושאיים"ומתייחסת בעיקרה לפריטים , קטגוריה זו היא הבסיסית ביותר :"

רך כלל מציגים את החומר פריטים אלו בד. שנברגיים וכדומה" משפטים", איברי הפריודה

אם כי קיימת התופעה של (ואינם טרנזיטיביים , הם קצרים יחסית, התמטי העיקרי של היצירה

                                                 

156
שימוש הנהוג מאוד בתיאוריות כדוגמת , איפיון פורמלי כזה עשוי להתבצע על ידי שימוש בתכוניות ובמטריצות 

HPSG או LFG ,יותר היא של סיווג ארבע הדוגמה המפורסמת ב. אך גם בתיאוריות חומסקיאניות מסורתיות יותר

). 145-146, 1994הגמן  (Vמינוס /פלוס- וNמינוס /פלוס,  באמצעות שתי תכוניות בלבדN ,V ,A ,Pהקטגוריות 

, "טרנזיטיביות", "נושאיות"תכוניות כאלו ברמה המוסיקליות עשויות להיות מושפעות מקריטריונים של 

וקשר שבין , פריטים, גם לאיפיון צירופים, למושג הקטגוריה בלבדויכול להיות מורחב מעבר , וכדומה, "קדנציאליות"

  .רמה פורמלית זו לחלוטין אינה מטופלת בשלב זה, בכל מקרה. הגרעין לארגומנטים שלו

157
העשויות להיות קשורות בתהליכים שאינם נידונים , אין בכך כדי לשלול את האפשרות לקטגוריות נוספות 

או הקדנצה הסולנית בפרקי ) המקדימים רפריינים בפרקי רונדו (retransitionקטעי , כמו מבואות איטיים, בעבודה

  . וההכנה לה היא זוכה, רטו'קונצ

158
אין כל כוונה לטעון כי במוסיקה קיימות בפועל , חשוב להדגיש כי גם אם מושג הקטגוריה עצמו מאומץ 

הנחה , שפות חולקות את אותן הקטגוריותגם ברמה הבלשנית ניתן לתהות האם כל ה. הקטגוריות הנהוגות בשפה

כאשר למשל ניתן לטעון , או שבשפות שונות נהוגות קטגוריות אחרות, "strong uniformity assumption"המכונה 

ברור שאין סיבה , עבור עבודה זו. 158, 1997קוליקאבר ' ר). משעבד (Cאו ) מיידע (Dשביפנית לא קיימות הקטגוריות 

אפשר לראות בה , וגם אם היא תקפה ברמה הלשונית, ניפורמיות החזקה לרמה המוסיקליתלאמץ את הנחת האו

  .אילוץ מקומי של רמה זו
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שייתכן שראוי , ניתן להוסיף חתך נוסף,  אל הפריטים הנושאיים במובהק159).פריודה מודולטורית

קר כקודטות של כאלו המתפקדים בעי, של פריטים קדנציאליים קצרים, לשייכו לקטגוריה נפרדת

פריטים אלו בדרך כלל כוללים תנועה מהירה . כדוגמת תצוגת צורת הסונטה, חטיבות גדולות

בשני . ולרוב ללא פריט נוסף הבא אחריהם, ללא הצגת חומר תמטי משמעותי, לכיוון הקדנצה

ומופיעים במקומות המיועדים , הצירופים הנוצרים מהפריטים הללו הם קצרים יחסית, המקרים

, חלק פותח של צורה בינארית, שני או מסיים של צורת הסונטה, נושא ראשון: נושאים סגוריםל

פריט מקטגוריה זו בוחר לרוב צירוף מאותה הקטגוריה , מבחינת דרישות לקסיקליות. וכדומה

). במידה שיש כאלה, NP יהיו בהכרח מקטגוריה Nכלומר הארגומנטים של פריט מקטגוריה (

  .ת העובדה שמדובר בדרך כלל בצירופים קומפקטיים למדינקודה המסבירה א

העצם -נובעת מהזיקה המסוימת שקטגוריה זו מגלה כלפי שם, Nהסיבה לבחירת הסימון 

וודאי (קיימים משפטים : משני המקרים מדובר באבן היסוד הבסיסית של התחביר. הלשוני

.  משפט שאין בו שמות עצםאולם קשה לדמיין, תארים או מילות יחס, ללא פעלים) צירופים

הבחירה , ולעומת זאת, כמעט כל קטגוריה אחרת מסוגלת לבחור שמות עצם כארגומנטים, בנוסף

 כל 160.אם כי לעתים קיימות אפשרויות אחרות, עצם היא של צירופים שמניים-הטבעית של שמות

קה עמוקה זי. התכונות הללו תקפות גם לפריטים וצירופים מהקטגוריה המוסיקלית המקבילה

 המוסיקלי והצירוף השמני הלשוני קיימת לדעתי ביכולת לייחס רפרנציאליות NP-יותר בין ה

בסעיף על הצורות הטרנאריות , אך סוגיה זו תידון במצומצם בלבד בפרק הבא, לסוג צירוף זה

  .הפשוטות

 כך, אין שום הכרח לקיומה של אנלוגיה כזו, יש להעיר כי כפי שניסחנו את התיאוריה

אינני חושב , עם זאת. ודאי לא בשלב הנוכחי, שאין צורך לייחס לה משמעויות פורמליות

, השערה שניתן להעלות היא כי הצורך בקטגוריה בסיסית. שהאנלוגיה היא מקרית או סתמית

הוא צורך שמוכתב על ידי התחביר , בתחביר" תמטיות"שתאייש את העמדות שניתן לכנותן ה

  .לידי מימוש הן במוסיקה והן בשפהולכן בא , האוניברסלי

                                                 

159
ונושאים מורכבים , "משפט", והוא כולל פריודה, "Tight-knit themes"סוג זה של פריטים מכונה על ידי קפלין  

, גם את הצורות הבינאריות והטרנאריות הפשוטותקפלין מכליל תחת מושג זה ). 35-70, 1998קפלין (והיברידיים 

  .NP, שאנו נחשיב כשייכים לקטגוריה נפרדת

160
" הסתפקות", "טיפול", "ניתוח"כדוגמת , פעולה-עצם שנהוג לכנותם שמות-מקרים כאלו קיימים בעברית בשמות 

הם מופיעים . עצם-שםוהם מעין קטגורית ביניים בין פועל ו, "טהורים"עצם -פריטים אלו אינם שמות. וכדומה

ניתוחו של שנקר ", למשל(אך ניתן להוסיף להם מושאים ישירים , בתפוצה של שמות עצם ונוטים בדומה לשמות עצם

  . או תארי פועל) "'ארואיקה'את ה
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מעין ,  המציגה נושא סגור,Ex. M.11-דוגמה מוסיקלית לפריט מקטגוריה זו מובאת ב

דוגמאות אחרות לקטגוריה ).  של בטהובןOp. 14\2הנושא הפותח של הסונטה (שנברגי " משפט"

ושתי , Ex. M.12-אברי הפריודה הסימטרית מוצגים למשל ב. זו מוצגות כחלק מדוגמאות אחרות

  .Ex. M.15 ,Ex. M.16-ב, קדנציאליים-לנושאים פוסט, דוגמאות נוספות

MP/M :או צירופים שמהווים הרחבה מיידית של קטגוריה זו מציינת נושאים 

 מציגים חומר המבוסס על Nאם בדרך כלל נושאים בקטגוריה . Nהאלמנטים בעלי קטגוריה 

 בדרך כלל מבוססים על Mהפריטים בקטגוריה , גם אם הם מסתיימים בחצי קדנצה, הטוניקה

אך , שארות בטוניקההמאפיין הטונלי של קטגוריה זו הוא הי, במלים אחרות. הרחבת הדומיננטה

: הקטגוריה מתחלקת לשתי קבוצות משנה עיקריות. תוך הרחבת החלק הלא טוניקאי שלה

והזיקה שלהם לדומיננטה מתבטאת , פריטים שאינם מציגים כמעט נגיעה בטוניקה, ראשית

ולעתים (באופן מלא או אחרי הגעה אליה מסולם משני כלשהו , בעיקר בהרחבתה לאורך זמן

,  פריטים כאלה ניתן לפגוש בעיקר בחלקים האמצעיים של צורות טרנאריות פשוטות).מהטוניקה

, כמו הצורה הטרנארית(מכיוון שהצורה הבינארית הפשוטה . rounded binary formכלומר 

הפריט העיקרי , מקבילה בתכונותיה ובתפוצתה לצורה הטרנארית) המושג יוגדר בפרק הבא

הסוג . למרות שהוא מוליך לקדנצה בטוניקה, M לקטגוריה בחלקה השני יוגדר אף הוא כשייך

ומוליכים , המגיעים בדרך כלל אחרי נושא סגור בטוניקה, השני הוא של פריטים טרנזיטיביים

החלק בגשר בצורת הסונטה המוליך לאתנח דומיננטי הולם , לאתנח דומיננטי ולצזורה ברורה

ההיגיון לראות בסוג השני , וף מעצם מהותובזמן שהסוג הראשון הוא ציר. במיוחד איפיון זה

  . בתצוגה של צורת הסונטה" אזור הטוניקה"צירוף הוא בעיקר בכך שהוא מגדיר את 

. יש היגיון בשיוכם לקטגוריה אחת, למרות שיש הבדלים ברורים בין הפריטים הללו

, ושאיותשניהם עונים על ההגדרה הבסיסית של הקטגוריה כאמצעי להרחיב את הקטגוריות הנ

וגם מבחינת , שניהם מקיימים זיקה ברורה להרחבת הדומיננטה תוך הישארות במסגרת הטוניקה

לפחות במסגרת צורת הסונטה או , יש דמיון רב בתפוצה בשני המקרים, הצירופים התואמים

ואפילו כפרק , לצורה הבינארית יש כמובן תפקיד חשוב במגוון גדול של פרקים(צורות דומות 

.  שכן שני סוגי הצירופים נוטים להופיע בעיקר במסגרת חטיבת הנושאים הראשונה,)עצמאי

הפריט . NPהפריטים הללו בוחרים כמעט רק ארגומנטים מקטגוריה , בהתאם להגדרתם

בעוד הפריט מהסוג , בוחר בדרך כלל גם מגדיר וגם משלים, המאופיין כגרעין של צורה טרנארית
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 יכול לבחור ארגומנט Mפריט מקטגוריה , לעתים פחות נפוצות. בוחר בדרך כלל רק מגדיר, השני

  161.מה שמוליך למבנה מורכב ורקורסיבי, MPאו ארגומנטים מקטגוריה 

מתוך הרפריין , rounded binary formחלק אמצעי של : הדוגמאות המובאות מציגות

כמו ,  חלק שני של צורה בינאריתEx. M.12(;162 ( של מוצרט516. בפרק המסיים של החמישיה ק

ודוגמה שונה לחלוטין המציגה את , )Ex. M.13(במחברת של אנה מגדלנה באך , 36. מס, במינואט

 של XVI:30. מתוך הטריו הוב, המהווה חלק מהגשר בצורת הסונטה, הסוג השני של קטגוריה זו

Ex. M.14.(163(היידן 
 

VP/V :שכן ,  על קטגוריה זו עדיף להציג תחילה את הצירוף הקשור אליהבדיון

אם חטיבת הנושאים בטוניקה בצורת הסונטה . לקטגוריה יש תפוצה ייחודית שקל להגדירה

 מייצגת את חטיבת VPהרי שהקטגוריה , MP או NPניתנת לאיפיון כשייכת לאחת הקטגוריות 

הכוללת , חטיבה זו. ולא כנושא בודד, ם שלמהכאשר זו בנויה כחטיבת נושאי, הנושאים השנייה

עשויה , וחומרים מתווכים, נושאים מסיימים, כמו הנושא השני, מגוון רב של חומר מוסיקלי

שיידון בפירוט בפרקים על צורת הסונטה ועל הסונטות של , להיות בעלת מבנה מורכב למדי

שכן חטיבה זו מופיעה רק ,  נובעת גם מהקבלה לרמה הלשוניתVP בחירת הסימון 164.סקרלטי

שהתפוצה , בדומה לצירוף הפועלי הלשוני, ולא כחטיבת נושאית פותחת, כחטיבת נושאים שנייה

,  הולם את חטיבת הנושאים השנייהVהסימון , מעבר להקבלה זו. שלו היא כמושא ולא כנושא

 .בסולם הדומיננטה) ורית'בתצוגה מז(הכתובה לרוב 

 הוא בהתאם לכך הפריט המתווך בין הנושא V לקטגוריה הפריט המשויך, ברוב המקרים

משום שהתיאוריה המסורתית , מושג זה אינו מוגדר בטבעיות, עם זאת. השני ובין הנושא המסיים

                                                 

161
ודוגמאות מסוימות , אופציה של רקורסיביות בבחירת הארגומנטים קיימת כמעט לכל סוגי הקטגוריות, למעשה 

  .לא נאזכר יותר אפשרות זו לגבי הדוגמאות הבאות, לפיכך, יידונו בכל מקרה לגופו

162
בארי -Xכמו גם הניתוח ה, פריטיםאלא גם סימון שאר ה, Mדוגמה זו מכילה לא רק את סימון הפריט מקטגוריה  

  ).Ex. 2.7-וכן ב(כפי שיוצג בפרק הבא , שלה

163
הפריט הוא חלק ראשון במה שנהוג ). Ex. 4.4(התצוגה אליה משויך פריט זה תנותח בעומק נרחב בהמשך העבודה  

 .Ex(שך הסעיף יוצג בהמ, Eהשייך לקטגוריה , וחלקו השני, )מושג שיידון אף הוא בהמשך" (חלקי-גשר דו"לכנות 

M.18.(  

164
ממחיש את ההצדקה לראות ) 97-123, 1998קפלין , 1987קפלין (העיסוק של קפלין בחטיבת הנושאים השנייה  

) subordinate theme(המאפיין של נושא משני , טוען) בעקבות שנברג וראץ(כפי שקפלין . חטיבה זו כקטגוריה נפרדת

קפלין ). "tight-knit themes"הזוכה לכינוי (ייני של נושאים פותחים הוא מבנה צורני חופשי יותר מהמבנה האופ

, Vמשמשת לרוב כקדנצה בסיום הפריט מקטגוריה , שבהקשר שלנו( בפרט מציג את ההרחבה הקדנציאלית 1987

ייחוס מושג הקטגוריה לסוגיה זו מתקיים כבר בכותרתו של . כאמצעי לאפיין קטגוריה זו) שישמש כגרעין החטיבה

  .1987פלין ק
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או אל חלק מהנושאים , ולשייך אותו אל קבוצת הנושא השני, נוטה להתעלם ממנו ומחשיבותו

מהותו תוסבר בפירוט , וכאמור,  פריט זהלכן נימנע בשלב זה מהצגה מפורטת של. המסיימים

מוצגות דוגמאות אופייניות לשני מקרים קיצוניים של פריט , בשלב זה. בחלק הניתוחי של העבודה

  .קדנציאלי-ופריט קדנציאלי לחלוטין המקדים נושא פוסט, פריט טרנזיטיבי יותר, מקטגוריה זו

 בוחר הם בדרך Vטגוריה גם כאן הארגומנטים שפריט בק, בדומה לקטגוריה הקודמת

ההבדלים בין הקטגוריה , לפיכך. למעט בתהליכים רקורסיביים, NPכלל פריטים מקטגוריה 

ויותר בתפוצה ובתוכן הפנימי ,  מתבטאים פחות במבנה הארגומנטיםM\MPהנוכחית לקטגוריה 

  בדרך כלל מרחיבים את הדומיננטה ומגיעים לאתנחMבעוד פריטים מקטגוריה : של הפריט

בדרך כלל מתבססים על קדנצה , גם אם יש להם אופי טרנזיטיבי, Vפריטים מקטגוריה , דומיננטי

, ולעומת זאת,  בדרך כלל מחויבים לטוניקהMפריטים מקטגוריה , מעבר לכך. אותנטית מלאה

, )נושא שאף הוא יידון בפירוט(סולמית -כפי שממחישים חלק מהמקרים של התצוגה התלת

 MPבעוד הצירוף , ככלל.  יכולים להיות מודולטוריים ולנוע בין שני סולמותV פריטים מקטגוריה

 יכול להתפרש על VPצירוף מקטגוריה , MPנתפש כהרחבה פשוטה יחסית של הצירוף הנושאי 

  .שטח נרחב הרבה יותר

 Ex. M.15: מציגות את שני סוגי הפריט מקטגוריה זו, שתיהן של מוצרט, הדוגמאות

מציגה דוגמה מובהקת לפריט  Ex. M.16בעוד , 330. מתוך הסונטה ק, רחב יחסיתי ונ'מציגה פסז

בשני המקרים מצורף גם הפריט המגיע לאחר . 421. מתוך הרביעיה ק, קדנציאלי לחלוטין

בדוגמה הראשונה נכלל גם הנושא  (Nקדנציאלי מקטגוריה - פריט פוסטמה שמדגים , הקדנצה

  ).VPשכפי שנראה משמש כמגדיר הצירוף , הפריודי המקדים את הפריט

EP/E :הגשר , ולא מבחינת מאפיינים פנימיים, ברור לחלוטין שלא מבחינת תפוצה

יך לשום קטגוריה אינו שי, זה המוליך מהטוניקה אל הדומיננטה של הדומיננטה, המודולטורי

לפריט זה יש די תכונות ייחודיות המעמידות אותו באור שונה מאוד . מאלו שהוגדרו עד כה

 ומרבית M- וNבשונה מהפריטים בקטגוריה , הוא לעתים קרובות מודולטורי: מהקטגוריות

בשונה מהפריטים , הוא בדרך כלל מסתיים באתנח דומיננטי מבוסס מאוד, Vהפריטים בקטגוריה 

. Mוהוא לרוב עשיר ומורכב יותר מהפריטים הטרנזיטיביים של קטגוריה , V או Nקטגוריה ב

עשוי , המקטרג העיקרי על גישה זו. Eשסימונה , יש מקום לייחד לו קטגוריה עצמאית, לפיכך

ולפיכך קשור , כלומר כחלק שני של פריודה, מודולטורי" מאחר"להיות מי שרואה את הגשר כ

גשר של צורת סונטה הוא בדרך כלל , עם זאת. מסגרתה שייכנו את הפריודותשב, NPלקטגוריה 

, מבהיר זאת במובהק, למשל,  של מוצרט310. המקרה של הסונטה ק. יותר ממאחר מודולטורי
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, ומיננטיתנוספת סיומת ארוכה המהווה את נקודת העוגב הד" מאחר המודולטורי"כאשר ל

 מקרים שבהם גשרים מורכבים ממאחר מודולטורי גרידא 165.ולפיכך משדרגת את הקטגוריה שלו

 .ויידונו בסעיף שיעסוק בצורות אלו, אופייניים יותר לסונטינות

שהוא כמובן , סימון זה הוא ברור מאליו כשבוחנים את הצירוף המתאים לפריט זה

היגיון לקשר בין הצירוף ובין הפריט הטרנזיטיבי שבו ה). exposition(התצוגה של צורת הסונטה 

זה שלא שייך לשום קטגוריה , ביותר שבו" חדש"נובע מהעיקרון המקשר בין הצירוף ובין הפריט ה

וחטיבת נושאים בסולם , גשר, בחלוקה הרגילה של התצוגה לחטיבת נושאים בטוניקה. מוכרת

יש לבסס עוד את ההנחה כי הגשר הוא , כמובן. רק הגשר מציג קטגוריה חדשה ולא מוכרת, היעד

כמו , ביסוס כזה. זוהי אחת האמירות החשובות ביותר של העבודה כולה, ולמעשה, גרעין התצוגה

על צורת הסונטה ועל הסונטות , יוצגו בפרקים הרלוונטיים, גם טיפוסים שונים של גרעיני תצוגה

  .של סקרלטי

 NP: הן נובעות בבירור מן הדיון שנערך עד כה, לגבי דרישותיו הלקסיקליות של הפריט

קשה למצוא חריגות , מלבד מקרים רקורסיביים נדירים.  למשליםVP או NP,  למגדירMPאו 

סוגיית המחזר (הטבעי ביותר הוא כמובן כתצוגה של צורת הסונטה , מבחינת תפוצתו. לעניין זה

כהרחבה של ,  בנפרד מצורת הסונטהאולם חשוב לציין כי העובדה שהצירוף מוגדר, )תידון מייד

שאינה מתממשת " תצוגה"יכולה להסביר את אותם מקרים בהם מופיעה , פריט לקסיקלי מסוים

 המופיע בתפוצה שונה EPמקרים אלו ניתן להסביר כצירוף . לכלל פרק שלם בצורת הסונטה

  .מהתפוצה הרגילה שלו

הוא בודאי מגלה , ט בגשר במחזראם נבי. סוגייה מעניינת מציג המחזר של צורת הסונטה

הגשר במחזר מציג לפיכך . אך הוא נעדר את המודולטוריות של בגשר זה, דמיון רב לגשר בתצוגה

, לולא הייתה קיימת דוגמה זו, למעשה(דוגמה פרדיגמטית לפריט טרנזיטיבי שאיננו מודולטורי 

יש מקום להתלבט לגבי , ךלפיכ). יש להניח ששילוב מושגים כזה היה מעורר הרמת גבות כללית

השיוך . או אולי באיזושהי קטגורית ביניים, Mלקטגוריה , Eבין קטגוריה , שיוכו הקטגורי

:  איננו אפשרי מהגדרת קטגוריה זו כהרחבה פשוטה יחסית של הקטגוריה הנושאיתMלקטגוריה 

                                                 

165
מציג את הגשר של סונטה זו כהרחבה של , שהמונח של מאחר מודולטורי מנוסח על ידו, רוטשטיין, באופן אופייני 

, 1989רוטשטיין (ומכנה את הרחבת נקודת העוגב כסיומת , כאשר הוא מציג רדוקציה שלו לשמונה תיבות, מאחר כזה

לא ראוי לדעתי להציגה עקב כך כחסרת , שנות נקודת העוגב כסיומתבזמן שאין מחלוקת על פר). 3.4-3.5' דוג, 70-73

השינוי המהותי . אם כי היעד הטונלי לא השתנה, "altering suffix"מדובר על מקרה של , לדעתי. משמעות מבנית

ושג כשדנו במ, של סיומות לשנות קטגוריה הוצגה כבר לעיל" יכולת"ה. מנושאית לטרנזיטיבית, הוא שינוי בקטגוריה

  ).81ש "ה, לעיל' ר( שמעלה רוטשטיין "cadence-altering suffix"של 
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ים בין הגשרים הקיים במרבית המקר, עקב הדמיון הרב. ודאי שמחזר שלם אינו עונה על הגדרה זו

מה שמוסיף עוד אפשרות לתפוצת , Eלצרכינו ישויך גם הגשר במחזר לקטגוריה , בתצוגה ובמחזר

   EP.166הצירוף 

,  של מוצרט310. הדוגמה שנידונה לעיל של ק: לקטגוריה זו מובאות שתי דוגמאות

וכן , )Ex. M.17( מודולטורי המורחב באמצעות נקודת עוגב consequent-המציגה פריט הבנוי כ

שחלקו הראשון הוצג כאמור כדוגמה ,  של היידןXV:30. חלקו השני של הגשר בטריו הוב

  ).M) Ex. M.18לקטגוריה 

SP/S :הבחירה בסימון . קטגוריה זו מציגה פרק שלם בצורת הסונטהS  היא מובנת

או לחילופין , Scarlattiניתן להציע משמעויות אחרות כמו , Sonataאם כי מלבד המילה , מאליה

 .Ex(באריים - Xבניתוחים תחביריים שאינם " משפט"שראינו שמייצגת את ה, Sמחווה לאות 

הפריט התואם את הפיתוח ,  באותו אופן שראינו את הגשר כפריט התואם את התצוגה167).1.1.2

שכן התצוגה והמחזר הוצגו , וחלק זה הוא בודאי הפיתוח, "חדש"ך להיות שייך לחלק הצרי

, ראוי להיות החלק ההכרחי של כל פיתוח, לפיכך, S הפריט מקטגוריה E.168במסגרת הקטגוריה 

דרישותיו . כפי שנראה כשנדון בחלק זה של צורת הסונטה, והוא החלק הנע לכיוון ביסוס הטוניקה

אם כי לעתים המשלים הוא , EPהן בדרך כלל מגדיר ומשלים מקטגוריה ,  הפריטהלקסיקליות של

מעבר למאפיינים הפיתוחיים של . כאשר חוזר הנושא השני בלבד, VP או NPמקטגוריה 

, )E(כדאי להעיר על ההבדל המשמעותי בינו ובין הקטגוריה הטרנזיטיבית האחרת , הקטגוריה

 היא Eבעוד הסיום הפרדיגמטי לפריט מקטגוריה : יםהמתבטאים בעיקר בדרך בה הם מסתיימ

                                                 

166
 יכול להופיע EPצירוף מקטגוריה , "exposition" מקורה במילה Eלמרות שהקטגוריה : כדאי להדגיש נקודה זו 

זו שותפה שעבודה (הדבר מבטא את הנטייה המוסיקולוגית , במקרה הרע, אין בכך כל סתירה. הן כתצוגה והן כמחזר

תופיע בפרק שאיננו " תצוגה"תיאורטית ייתכנו מקרים בהם , יתר על כן. לתת דגש רב יותר למחזר כלפי התצוגה) לה

אך הם מחוץ , מקרים כאלו ללא ספק קיימים. Sכלומר לא כארגומנט של גרעין מקטגוריה , פרק בצורת סונטה

מבלי להוות תצוגה או מחזר של צורת , EP-יסומנו כבעבודה עצמה נפגוש מקרים של לוואים ש. לגבולות העבודה

  .סונטה כלשהי

167
תלמידי מדעי המחשב הלומדים על שפות , "sentence"מובנת כ" S"מעניין שבעוד בדיסציפלינה הבלשנית ה 

ריבוי המשמעויות מאחורי הסימון נשמר אם . נקודת המוצא בתהליך היצירה, "start"מבינים אותה כ, חסרות הקשר

  . בהקשר הנוכחיכן גם

168
, SPמקרה של צורת סונטה ללא פיתוח יתפרש בדרך כלל כצירוף מקטגוריה , כפי שנטען בסעיף על הלקסיקון 

, בארי ברמת הפרק כולו-Xלעתים יהיה נכון יותר לטעון כי אין אירגון , עם זאת. הכולל שימוש בפריט ריק או מנוון

תיאור זה הולם בעיני . אלא במבנה פשוט יותר, בארי-Xצירוף כלומר התצוגה והמחזר אינם משולבים במבנה של 

שבהן נוספת חטיבה סגורה בין , ע באך"חלק מהסונטות של קפ, וכפי שנראה, מקרים רבים של אריות אופראיות

  .התצוגה והמחזר
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או לעתים בקדנצה לסולם , )על הדומיננטה של סולם אליו הוא חותר(בנקודת עוגב דומיננטית 

, ולרוב כולל מערכת מורכבת של סיומות,  הוא מגוון הרבה יותרSסיום הפריט מקטגוריה , היעד

 גם בקטגוריה זו נעשית לרוב הגעה אל אם כי, בנוסף. העשויות לכלול חומר תמטי של ממש

 הבדלים 169.מעבר לאתנח דומיננטי רגיל, הדרכים לבסס הגעה זו הן מגוונות מאוד, הדומיננטה

מכיוון שהפריטים מקטגוריה זו .  שמציג קפלין ומאפייניוCore-נוספים נראה כשנדון במושג ה

י להיות נרחב מאוד ומגוון וחלק זה עשו, למעשה מהווים נתח משמעותי מחלק הפיתוח הקלאסי

דוגמאות כמובן יוצגו במהלך הסעיף , נמנעתי להביא דוגמה מפורשת לפריט מקטגוריה זו, מאוד

 . וכן בניתוח הסונטות של סקרלטי, שיעסוק בחלק הפיתוח

אפילו ביחס לסעיף המקביל על , ברור שנושא הקטגוריה נדגם כאן בצורה שטחית ביותר

וגם הקטגוריות שנידונו הוצגו מתוך גישה , הקטגוריות האפשריותלא הוצגו כל . הלקסיקון

המטרה בסעיף זה לא הייתה . שמכנסת מספר רב של אפשרויות תחת קורת גג אחת, מאחדת

אלא להציג את הרלוונטיות של המושג לארגון , לבסס מחקר מקיף של הקטגוריות המוסיקליות

. ניתוח הולם לצורות שיידונו בהמשך העבודהולספק מספר קטגוריות בסיסיות שיאפשרו , התמטי

יש בהחלט מקום , כשם שראוי להקדיש עבודה מלאה לאיפיון ומיון הפריטים הלקסיקליים

במידה . ובקשרי הגומלין שלהן, שתדון בסיווג הקטגוריות המוסיקליות, לעבודה בהיקף דומה

גם אם יש לו קשר , גם תחום זה הוא בעיקרו חלק מהרמה המורפולוגית של המוסיקה, רבה

 .משמעותי לרמה התחבירית

  

                                                 

169
, יתוחורית בסיום הפ'היא ההגעה לדרגה השביעית המז, מיוחדת בעיצובה הטונלי אך נפוצה למדי, דוגמה לכך 

והמשך ,  של בטהובן3.  מס18. החל מהרביעייה אופ,  מציג אפשרות זו1998ברנסטין . כמעין הירמון של הטון המוביל

  ).לרשימת הדוגמאות המלאה, 302, 1998ברנסטין ' ר(בדוגמאות רבות משל היידן 
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  מבנים אלמנטריים: פרק שלישי

  

  ודותירפ 3.1

ונדמה , דת המוצא הטבעית ביותר לניתוח צורות מוסיקליות היא הפריודה הקלאסיתוקנ

הפריודה היא מחד אחד המבנים הפופולריים . שזו מוסכמה המקובלת על מרבית ספרי התיאוריה

. בייחוד בצורתו הסימטרית הבסיסית, ומצד שני אחד הפשוטים שבהם, סיתביותר בספרות הקלא

צריך להתמקד , המורכבים משני אירועים, הניתוח ההיררכי של המבנים הפריודיים הבסיסיים

משום שהחלוקה , כלומר מה הקשר המבני בין שני אירועים אלו, בסוגית ההיררכיה הפונקציונלית

בהמשך הסעיף נראה , עם זאת. שני איברים היא טריביאליתבמקרה של צירוף בן " רכיבים"ל

  .מה שיהפוך גם את השאלה הזו לרלוונטית, מצבים של איברים הנוספים למבנה הפריודי הבסיסי

  

  דרת הפריודההג 3.1.1

. הפריודה הקלאסית מציגה את מורכבותה כבר בשלב ההגדרה, וטה ככל שתהיהפש

ומשתנות לפי המשקל שמעניקים ,  הן מגוונות למדי"מהי פריודה"התשובות השונות לשאלה 

כשהדוגמא הקיצונית ביותר היא , או מבנה פראזה, יחסים תימטיים, לפרמטרים כגון מבנה טונלי

די להגדיר צירוף  כinterruption-שמחייבת מימוש של מודל ה, מן הסתם האסכולה השנקרית

מחייב , לדוגמא, גרין). 16-20, 1989יין רוטשט (consequent- וantecedent-כפריודה המורכבת מ

פריודות שאין ש בעוד ברי לעומתו מדגים במפור, )55, 1979גרין (יחס תימטי בין איברי הפריודה 

הרי , גם אם בנקודה זו ההגדרה שתסופק תסכים עם גרין). 19, 1966ברי (בין איבריהן יחס כזה 

בעליל לא , מפוניה השביעית של בטהובןחילת האלגרטו מהסית –שהדוגמא שהוא מביא לפריודה 

גרין (גם אם מצומצם באופיו , אלא היא דוגמא למבנה בינארי, יכולה להיחשב בעיני כפריודה

1979 ,55-56.(170
 

                                                 

170
וא מציין כי שני חלקי הצורה כאשר ה, קפלין מפגין התייחסות דומה לגישתי כלפי דוגמאות  כגון אלו שגרין מציג 

, antecedent-consequentעשויים לקיים יחסי ) וגם התצוגה והמחזר בצורת סונטה ללא פיתוח(הבינארית הפשוטה 

צמצום המקביל , )tight-knitמה שהוא מכנה (אך הוא מצמצם את מושג הפריודה למצב של שני נושאים מוגדרים 

  ) 49, 1998קפלין  (Nהקטגוריה הנושאית לדרישה שנדרוש שאברי הפריודה יהיו מ
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ים מסכימים עליה היא שחלקה הראשון של הפריודה צריך תחקודה שכמעט כל המננ

וניתן גם ,  המנוגדת של וולף אנו נראה את דעתו171.להסתיים בצורה חלשה יותר מחלקה המסיים

 modulating consequent."172"לתהות לגבי מידת ההתיישבות של תפישה זו עם העיקרון של ה

אלא בעיקר מכיוון שהיא אינה , לא רק מסיבות עקרוניות, ינה יכולה להתקבל בעבודה זו אעה זוד

 לפער הזה היא נראה שהסיבה. הסעיף הבא-כפי שיודגם בתת, תואמת את המציאות האמפירית

, אלו העונות על ההגדרה הנפוצה, "נורמטיביות"שבעוד שניתן לספק רציונלים רבים לפריודות ה

ההתמודדות של התיאוריה המסורתית עם מצבים . ם אלו אינם אפקטיבייםיבמבנה החריג רציונל

 phrase"היא להתייחס אליהם לא כפריודה אלא כ, קדנציאליים שאינם תואמים הגדרה זו

group") אך ההפרדה המושגית הזו היא בעייתית, )26-27, 1966ברי ; 54, 1979גרין , למשל ,

כפי שהדוגמה הבאה (בייחוד כאשר שתי הפראזות מקיימות זיקה תמטית האופיינית לפריודה 

המעמיד אותו כמבנה צורני ,  זוכה לטיפול מינימלי"phrase group"מושג ה, מעבר לכך). תמחיש

  . וד ביחס לטיפול בפריודהבייח, אזוטרי

 Op. 13הנושא הראשון של הסונטה , כדאי לבחון דוגמא אחת, כדי להמחיש נקודה זו

 מציגות מבנה המורכב בעליל משני פריטים 12-28תיבות ). Ex. M.19(בן ומאת בטה") הפתטית("

 28התהליך החל מתיבה . בעלי התחלה משותפת וקדנצות שונות, סימטריים זה לזה, נפרדים

אך עדיין מדובר בעליל בתהליך חדש , אמנם ממשיך מהאתנח הדומיננטי אליו הגיעה התצוגה

נושא "כך שישנה הצדקה לראות בנושא בתיבות הללו חטיבה נפרדת הממלאת פונקציה של , וגשרי

אך לפי , אי אפשר שלא להתייחס לתיבות אלו כאל פריודה, לאור כל זאת. בצורת הסונטה" ראשון

                                                 

171
 The final phrase of the period completes a harmonic movement that the": דוגמאות לכך הן גרין 

preceding phrase or phrases had left incomplete")  ברי; )56, 1979גרין :"The period is a pair of 

consecutive phrases, the second ending with a cadence which is more final and positive in effect than 

that of the first")  קפלין; )18, 1966ברי :"The consequent phrase repeats the antecedent but alters the 

contrasting idea in order to create a stronger cadence to close the theme.") כפי שנראה ). 49, 1998ין קפל

אך הוא אינו מטפל בה , שלכאורה סותרת הגדרה זו" פריודה הפוכה"קפלין מכיר בקיומה של , למרות הגדרה זו, להלן

   ).127, שם(בפרק על פריודות 

172
, והדוגמה שהוא מביא לכאורה לא חורגת מהכלל הבסיסי לגבי פריודות, מגדיר מושג זה) 18-19, 1989(רוטשטיין  

העובדה שרוטשטיין מייחס , עם זאת. שום שאחרי אתנח דומיננטי מגיעה בה קדנצה אותנטית לסולם הדומיננטהמ

מחייבת קבלה של , )115, שם(כגשר ,  גם במסגרת צורת הסונטהmodulating consequent- את האפשרות לשימוש ב

, 1985הדלאם , למשל' ר,  זה לגשריש להעיר כי גם מנתחים אחרים משתמשים במושג. יחסים קדנציאליים אחרים

117 ,Ex. 2 .  



- 108 -  

והשני באתנח , רוב ההגדרות קשה לעשות זאת שכן האיבר הראשון מסתיים בקדנצה לטוניקה

   173.דומיננטי

ההגדרה אינה . עבור עבודה זו" פריודה"להלן ההגדרה שתסופק ל, ודות אלולאור נק

בארי עבור מקרה פשוט -Xומטרתה להתמקד בהסבר , מתיימרת לחבוק את האפשרויות המבניות

בעלי זיקה תמטית זה , שני איברים צמודים(ההגדרה מחד היא מצמצמת , לכן. ומצומצם יחסית

  :מלהטיל מגבלות טונליות נוספותאך נמנעת , )לזה ומקטגוריה פשוטה

 ובעלי 174,כל אחד פריט לקסיקלי שלם, המבנה צריך להיות מורכב משני איברים  .א

מבנים שבהם אין קשר כזה לא . האיבריםת בפרט בין התחלו, קשר תימטי ברור

נהוג להתייחס לשני אברי , מבחינה טרמינולוגית. דיוגדרו כפריודה ויטופלו בנפר

כאשר בעבודה זו יונהגו התרגומים , consequent- וantecedentהפריודה כאל 

מבחינת (ההנחה היא כי המקדם תמיד מקדים ). בהתאמה(עבורם " מאחר"ו" מקדם"

כפי שנראה בדיון בפריודה , ללא קשר לתפקודם המבני, את המאחר) הסדר הליניארי

  .הנחה זו אינה מובנת מאליה, הפתוחה

למעט אלמנטים מתווכים ,  וללא חומר ביניהם,שני האיברים צריכים להופיע ברצף  .ב

נקודה זו נדרשת כדי להבחין בין הפריודה . שאינן מתממשים לכדי גורמים בתחביר

 . ים שנדון בהם בסעיפים הבאיםריובין מצבים טרנא

כלומר כזה (במובן שכל צירוף לא טריביאלי , ייך לאותו צירוףתעל שני האיברים להש  .ג

דוגמא נגדית . מכיל אחד מהם חייב להכיל גם את השניה) המכיל יותר מפריט אחד

הוא כאשר נושא הסיום של תצוגת צורת סונטה מופיע גם בתחילת , למצב כזה

והנימוק הוא שהתצוגה מהווה צירוף המכיל , ודאי שלא נכיר זאת כפריודה .הפיתוח

  .את האיבר הראשון אך לא את השני

                                                 

173
למרות שבמבט ראשון היא נראית כשני פריטים : מטרי המיוחד של הפריודה הזו- כדאי לשים לב למבנה ההיפר 

כאשר תיבת , מדובר למעשה בשני פריטים בני תשע תיבות, )ואז הפריט הראשון מגיע לדומיננטה(בני שמונה תיבות 

הפריט הראשון , בפרט). תופעה המתרחשת גם בסיום הפריודה(בת ההתחלה של הפריט הבא הסיום משותפת לתי

היותו של הפריט השני בן . כאשר רק הירידה לדו האמצעי מסמנת את תחילת הפריט השני, נפתר לטוניקה בדו הגבוה

אך הדבר נכון , )מיניתשהרי לא ייתכן לסיימו באקורד הגיאוגרפי המופיע בתיבה הש(תשע תיבות היא מובנת מאליה 

ספט הנפתר -אלא מדובר בדומיננט, משום שהדומיננטה בתיבה השמינית אינה מהווה אתנח, גם לגבי הפריט הראשון

  .לטוניקה בתיבה התשיעית של הפריט

174
מושג זה . כלומר של פריט יחיד בעל מבנה פריודי פנימי, "פריודיות מורפולוגית"אין בכך כדי לשלול את המושג של  

של מבנה , ועיסוק משמעותי בו מקומו בעבודה שתעמיד כעיקר סוגיות מורפולוגיות, נידון בקצרה בפרק על הלקסיקון

  .פנימי של נושאים
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על שני איברי הפריודה , בנה בסיסיעל מנת לשקף את התפישה כי הפריודה הוא מ  .ד

סייג זה ). N-המסומנת בעבודה זו ב(להשתייך לקטגוריה הנושאית הפשוטה ביותר 

 םכמו גם מצבי, פוסל למשל את הדוגמא שצוינה לעיל של הסימפוניה השביעית

כמו למשל בסונטה בלה ( לכאורה פריודי שבהם הגשר בצורת סונטה מתארגן במתווה

הקטגוריה ) כפי שנראה בהמשך העבודה( במקרים אלו 175).311. ק, מינור של מוצרט

 .ובודאי שאינה קטגוריה נושאית פשוטה, )בהתאמה (EP- וMPשל המבנים היא 

  

וזאת ללא התניות , יוכר כפריודה, ם הללוכל מבנה שיקיים את ארבעת התנאי ,ם כןא

ברור שיש לעשות . מוקדמות לגבי המבנה הטונלי של הפריטים או היחסים המדויקים ביניהם

שבה שני האיברים מקבילים זה לזה באורכם ובמבנה הפנימי , הבחנה בין פריודה סימטרית

על סוגים שונים של אך בשני המקרים מדובר , סימטריות-ובין פריודות א, )למעט הקדנצה(

אך אינה שוללת , כדאי לשים לב כי ההגדרה ממקמת את האיברים בצירוף אחד, בנוסף. פריודות

ההגדרה אף . את קיומם של איברים נוספים בצירוף המקיימים אינטראקציה עם איברי הפריודה

יו מקרים יה, וכפי שנראה, אינה מחייבת שאברי הפריודה יהיו חלק של רכיב אחד באותו הצירוף

  .בהם הדבר לא יתממש

  

  ת הטיפוסובא 3.1.2

נראה שיש שתי אבני יסוד , ריודות פ להצביע על סוגים שונים ורבים שלןוד ניתעב

פריודות מורכבות יותר ניתן יהיה לנתח על .  מבנה הפריודהתנבהמשמשות נקודת מוצא טובה לה

 אחד הוא משפט רגולרי המסתיים איבר. פי המודלים הצורניים המושתתים על אבני היסוד הללו

ך מסתיים בקדנצה אותנטית מלאה  א,בנוי בדומה לראשון, והאיבר השני, )HC(באתנח דומיננטי 

)PAC .(אך בסדר שונה, שני אבות הטיפוס הפריודיים עושים שימוש בשתי אבני היסוד הללו .  

                                                 

175
ההבחנה שנעשית כאן בין מבנים פריודיים ובין תצוגת צורת הסונטה אינה מעידה על כך שמדובר במבנים שונים  

בחלק , כפי שנראה. באר-Xו ניתנים לניתוח באופן דומה על פי חוקי אנו נטען כי המבנים הלל, וממילא, מהותית

וטישטוש זה קיים בייחוד בפרקי , היא מטושטשת" פריודה"ובין " תצוגת צורת סונטה"מהמקרים ההבחנה בין 

מושג הקטגוריה מאפשר ליצור הבחנה תיאורטית בין המבנים הבסיסיים , עם זאת. סונטינות והוא חלק ממאפייניהם

מה שמעיד שוב על , )שלפחות לגבי הדוגמה הבינארית של גרין היא בהחלט מהותית(ין מבנים מורכבים יותר וב

  .קיומן של קטגוריות במוסיקה-קנדופית לגבי אי'ג-ובכך על בעייתיות הטענה הלרדל, חשיבות מושג זה
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ר הסגור  האיבר הפתוח יותר משמש כמקדם הפריודה והאיב176,"ריודה הסימטריתפ"ב

פתיחה , ל שאלה ותשובהשקל להבין את המבנה הזה כמציג עקרונות , מבחינה רטורית. כמאחר

מה שמאפשר להביאו בהקשרים צורניים רבים ובמידת , המבנה הוא בעליל סגור. מהדווכ, וסגירה

בארי של הפריודה הוא פשוט יחסית -Xהניתוח ה, בהתאם לכך. תלות נמוכה יחסית מסביבתו

 לבחור את המקדםב ההיגיון מחיי, הפתוח והסגור, רוףיין שני איברי הצבמ: יטיבי מאודואינטוא

ראייה . על סמך הכלל שלפיו הגרעין הוא החלק הפחות סגור והפחות יציב בצירוף, תוח כגרעיןפה

הנובע מהפתיחות של הגרעין ומציג , שלים שלומכ שלו כגרעין מביאה מיידית להצגת המאחר

את הארגומנט שלו באה לידי ביטוי בכך שמאחר " בוחר"ישה כי הגרעין התפ. סגירה שלה

  .הפריודה סוגר את הפתיחות הנוצרת על ידי הגרעין

ווים בנים של המ מאחרהו ץ התואם ניתוח זה הוא עץ בינארי סימטרי שבו המקדםעה

תי בארי גורר ש- Xהניתוח ה). Ex. 2.1.1(יתוח הטבעי לפריודה כזו נה וזה, אותו הקדקוד

בין שורש העץ ורכיבי , ראשית: שסביר להניח שלא ייכללו בניתוח עצי שגרתי" מוזרויות"

בהקשר זה ניתן לראות בו אמצעי . `Nהפריודה קיים קדקוד נוסף המבטא את רמת הביניים 

נפרד לצירוף המקדים את החומר " נושא"כלומר שאין צורך ב, נוטטיבי המבטא את העדר המגדיר

כב ורצג כצירוף שלם המומ מאחרה, צג כפריט בודדומ בעוד המקדם, שנית. רעיןהתמטי המוצג בג

, גם כאן).  למשליםNPמול הסימון ,  לגרעיןNהבדל זה בא לידי ביטוי בסימון (מפריט בודד 

וץ חסר ליאאבל זהו אינו , שלפיה הארגומנטים הם צירופים, לכאורה מדובר באילוץ של השיטה

בניגוד למקדם שפתיחותו דורשת , ירוף מעידה על סגירותו הטונליתמשום שראייתו כצ, היגיון

  .משלים

המקדם מסתיים בקדנצה : יפוס השני של הפריודה מציג את היפוכם של האיבריםטאב ה

 היא התגלמות תאם הפריודה הסימטרי. בעוד המאחר מסתיים באתנח דומיננטי, אותנטית מלאה

טיפוס השני קשה הרבה יותר להציג תיאור הרי של, החשיבה הרטורית של שאלה ותשובה

לפני " תשובה"וכהבאת ה, יביםכר הךוברור שתפישה הרואה אותו פשוט כהיפ. אינטואיטיבי

, מצד שני. תיגמשום שמדובר בצעד בלתי הגיוני מבחינה לו, אינה מתקבלת על הדעת, "שאלה"ה

  .כהיפוך סדר האיבריםשעל פניו נראית ,  הברורה בין שני המבניםהאי אפשר להתכחש לזיק

                                                 

176
ושניתן ( המסורתית של פריודה התואם את ההגדרה, מונח זה יונהג מכאן ואילך לגבי הטיפוס הנפוץ של פריודות 

המושג תואם לאו דווקא את מידת הסימטריה העיצובית בין אברי , כפי שנראה). להציג לו אין ספור דוגמאות

 שני האיברים מעוצבים באופן סימטרי כמעט Op. 13שכן גם בדוגמה המנוגדת שהובאה מתוך הסונטה , הפריודה

  .אלא את הקשר ההיררכי ביניהם היוצר מבנה עצי סימטרי, לחלוטין



- 111 -  

לא קטן של  ספרמ. יש להצדיק את עצם קיומו, שדנים בתכונות של מבנה פריודי זהי פנל

וכפי שראינו ההגדרה המקובלת אצל תיאורטיקנים רבים אף , תיאורטיקנים אינו דן בו כלל

, )34-35, 1980(מי שמתייחסים אליו הם רטנר . שוללת אותו או מציגה אותו כמבנה לא פריודי

,  עם זאת178).9.1' דוג; 129; 127, 1998קפלין ( וקפלין 177,)44, 1991(ובסטר , )98-99, 1981(ף לוו

התיאורטיקנים של המאה , רנטרלפי . נה הזה כצירוף עצמאימבגם גישתם של אלו מחלישה את ה

 ,1980רטנר (כלומר חלק מתהליך ארוך יותר ,  ראו בסיום על אתנח דומיננטי נקודת פיסוק18- ה

כאן גם הכינוי מ. תרוי טוען כי מדובר במבנה פתוח המשרת תהליך ארוך טווח ף גם וול179).34-35

להבדיל מהפריודה ,  הזהוןושיאומץ לצורך הדי, שהוא מאמץ למבנה הזה" פריודה פתוחה"

  . המסתיימת בקדנצה מלאההרוהסג

, הוא הולםלהבחנה בין שני סוגי הפריודות " פתוחה"ו" סגורה"פק שהכינויים  סיןא

, בארי-Xהוא גם משקף את המבנה ה, כפי שנראה מייד(את המבנה הטונלי של הצירופים  ומשקף

ת הראייה אבש שאסור שהדבר י, עם זאת). בהתאמה, הקיום של משלים לצירוף-ואת הקיום ואי

כדאי . פריודות כשהוא תנאי הכרחי לעצם הגדרתם, של שני המבנים כשייכים לצירוף עצמאי

נביט בנושא הראשון מתוך הפרק האיטי של , ראשית. מאות כדי להמחיש זאתגודמספר לבחון 

לפי , מוצג נושא המורכב משני פריטים 1-10בתיבות ). Ex. M.20( של היידן Op. 50\6הרביעייה 

                                                 

177
, והוא עצמו מפנה לוולף כאחד הבודדים שעסקו במבנה זה, ההתייחסות של ובסטר לסוגיה היא מצומצמת מאוד 

שובסטר מגדירו במפורש כסוג של (חשיבותה בעצם העמידה על קיומו של המבנה . "antiperiod"אותו הוא מכנה 

 Although such constructions are common in the Classical period ,they too have"וההערה כי , )פריודה

been little studied".) הערה זו מבהירה את חשיבות הדיון הנוכחי במבנה פריודי זה). שם,שם.  

178
וזאת למרות המקרים שניתן לציין , יון של קפלין במבנה זה מוצג דווקא בפרק על הגשר בצורת הסונטההד 

או הדוגמה , 428.  או הנושא השני בפרק האיטי של הרביעייה ק3.  מס31. שחורגים מהקשר זה כמו המינואט באופ

ושקפלין , ולמרות שהדוגמה שובסטר מביא, בה המבנה הפריודי מקדים למעשה את הגשרש, 13. של הסונטה אופ

כמצב , "reversed period"קפלין מכנה את האירוע . לקוחה מתוך חלק הפיתוח, )23ש "ה, 274, שם(מתייחס אליה 

קדנצה במאחר משום שה, מה שעדיין מותיר על כנה את הגדרה הפריודה וחלקיה(שבו המאחר מופיע לפני המקדם 

 the"באומרו כי , קפלין נמנע מלהגדיר מפורשות את האירוע כפריודה, עם זאת). אכן חזקה יותר מבמקדם

combined main theme and transition can sometimes give the impression of being a kind of 'reversed 

period'.") קפלין למושג הפריודה מחייבת קדנצה חלשה יותר הגדרתו של, כאמור לעיל). ההדגשה שלי, 129, שם 

  ). 51, שם(והוא במפורש שולל סיום שלו בקדנצה אותנטית מלאה , למקדם

179
והדוגמה שהוא מביא מתייחסת ליחסי נושא פותח , רטנר אינו מבהיר לחלוטין האם הוא מתכוון לפריודה פתוחה 

מדבריו ניתן להסיק , עם זאת. ומיננטה של סולם חדשכאשר הנושא הגשרי מסתיים באתנח דומיננטי על הד, וגשר

, שקיימת האפשרות של פראזה ראשונה המסתיימת בקדנצה אותנטית ופראזה שנייה המסתיימת באתנח דומיננטי

הוא חוזר על כך לגבי ,  פיסוק חלק18- מציינת ברטוריקה של המאה הHC-לאחר שציין ש. לאו דווקא מודולטורי

  ). 35, שם (."the effect was that of a colon or semicolon"...:  הזההמצב הפריודי המסוים
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והשני מסתיים באתנח , הפריט הראשון מסתיים בקדנצה אותנטית: צג כאןומ הינהעיקרון המב

סוג , שבה המאחר מורחב ביחס למקדם,  סימטריתאל מקרה הזה מדובר על פריודהב (דומיננטי

ת קפיצה אל עשכן מתבצ, שא זההמשך הפרק בעליל מנותק מנו). הסעיף הבא-זה יידון בתת

. יכולה להיחשב כפיתרון של האתנח הדומיננטי הינאש) ור'פה מז(הטונליות של הדרגה השלישית 

המשך אלא היא מתוך כוונה לסיים ה תהנושא אינה על מנת להכין אל הפתיחות ש, במלים אחרות

השוואה בין בן לראות ראייה עד כמה אכן מדובר בצירוף עצמאי נית. אותו בצורה פחות החלטית

המציגה יחס , )Ex. M.21" (הקוינטות", Op. 76\2 היהדוגמא הזו ובין הנושא הפותח של הרביעי

  .גורהס סימטרית והרק ששם השימוש הוא בפריוד, ודומה מאוד בין הנושא הראשון והמשכ

לקו הראשון ח 180. של בטהובןOp. 31\3 נוספת מהווה פתיחת המינואט בסונטה מאוגד

ומכיוון שמדובר במיקום שבאופן סטנדרטי מכיל נושא בודד , התוחפשל המינואט בנוי כפריודה 

גם כאן ניתן , א הקודמתוכמו הדוגמ, ת ההמשךארקשר לטעון כי מדובר בהכנה לאפאו פריודה אי 

שנם אמנם מאפיינים של הפריודה החורגים י. להחליף את הפריודה הפתוחה בפריודה סטנדרטית

, כלומר(שכן המקדם מסתיים בטוניקה במצב טרצה ולא בקדנצה מושלמת , יפטיוטמהמבנה הפרו

IAC במקום PAC ,שא בן היותו נות למרו, והמאחר, )במידה שישנה בכלל קדנצה בסוף המקדם

אך עדיין לא צריכים להיות ספקות לגבי המבנה , נו סימטרי לחלוטין למקדםיא ,ארבע תיבות

ספקות ממין אחר יכולים להיות האם מדובר במורכבות תחבירית או . פריודי של הקטע-הכמו

 נימוק לטובת 181.כלומר האם שמונה תיבות אלו אינן מהוות פריט לקסיקלי אחד, מורפולוגית

, היא העובדה שהיחידה הבסיסית במבנה זה היא של ארבע תיבות, צדיק אותה בעיניהמ, ההפרדה

  . והחזרה בטוניקה בהמשכו מורכבת מארבע תיבות בלבד

עולה כאן טענה , מעבר לדוגמאות המסוימות הממחישות את לגיטימיות המבנה הפתוח

היא שהיותה חלק י הפריודה הפתוחה אינה פריודה כנה עההנחה המגולמת בט. עקרונית יותר

מעבר לעובדה שטענה זו . העומדת בפני עצמה הדרת לראותה כיחיפשמרצף ארוך יותר אינה מא

ה על העדר נקודת מבט היררכית ברמת דהיא מעי, נסתרת על ידי דוגמאות כגון אלה שהובאו כאן

תי לל ליחידות ותוהיא לחלק את הרצף הכ, ודה זועבכל המהות של הניתוח ב. האירגון התמטי

                                                 

180
  ).Ex. 2.19(המינואט כולו ינותח במסגרת הסעיף הבא  

181
, בנוי משתי פראזות בלבד) לדבריו, באופן חריג(כאשר הוא טוען שהמינואט הזה , מבטא גישה כזו) 113, 1988(רוזן  

נקטתי , אם כי ניתוח זה סביר בהחלט. א בעצם פריט בודד בן שמונה תיבותכך שלדעתו כל אחד מחלקי המינואט מבט

, הרואה את המינואט כבנוי מארבעה פריטים בני ארבע תיבות, )שתבוא לידי ביטוי גם בסעיף הבא(כאן גישה מפצלת 

  .אבל עם יחסים תמטיים פחות שגרתיים, מה שמקרב אותו למבנים הטרנאריים האופייניים יותר
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אינה יכולה , העובדה ששתיים או שלוש יחידות בתחביר מתארגנות כצירוף או כרכיב. יחידות

ניתן . כות היררכיות בכללרע מיבלג, מדובר בטענה כללית. ת השתלבותן ברצף ארוך יותראלמנוע 

, ה פנימיתקול ניתנת לחהאינ) quartzug (טהלטענה כי תנועה לינארית בקואר, להקביל טענה זו

  182.ברור שטענה כזו תיתקל בבוז ובהתנגדות מצד השנקריסטים. ל לטרצה וסקונדהלמש

שיתבצע באותם , לפני שיוצגו דוגמאות נוספות נפנה לניתוח המבנה של הפריודה הזו

, הניתוח צריך להתחיל בבחירת הגרעין םדכמו במקרה הקו. כלים בהם נותח המבנה הסגור

דהיינו זה המסתיים באתנח , הפריט הפתוח יותרל עובאופן זהה הבחירה נופלת באופן טבעי 

 אופן יש ואותבבדיוק . כאן מדובר במאחר הפריודה,  להבדיל מהדוגמה הקודמת183.דומיננטי

. ולאור חוקי התיאוריה מדובר הפעם במגדיר, ףלראות את הפריט הסגור כארגומנט של הצירו

מול המבנה (ללא משלים , גרעין- הפריודה הפתוחה מבוססת על מבנה של מגדיר, ותרחאבמלים 

מבנה זה הוא כמובן . Ex. 2.1.2-כפי שהוא מוצג ב, )משלים של הפריודה הסימטרית- גרעין

והוא מהווה את האפשרות השנייה לעיצוב צירוף בעל , לגיטימי לחלוטין מבחינת כללי התיאוריה

בעת לפיכך רק אינה נו" פתוחה"התפישה של הפריודה כ.  שני איברים ללא שימוש בלוואים

, מכך שהיא מייצגת מבנה שבו הגרעין אינו זוכה להשלמה) ובעיקר(אלא גם , מהפתיחות הטונלית

לא מכיוון שהוא אינו דורש ארגומנט שישלימו אלא מכיוון שארגומנט זה אינו נוכח בפועל 

כך , בהמשך הסעיף יודגמו מקרים שבהם פוטנציאל מבני זה להוספת איבר נוסף ימומש. בצירוף

  . שתתקבל סגירה של הפריודה הפתוחה באמצעות משלים

ות פתוחות קיימות למשל בפרק האחרון של דפריו, מעבר לדוגמאות שהוצגו עד כה

רטו החמישי  לכינור מאת ' הפרק השני של הקונצ184,)1-24תיבות (ל היידן ש Op. 50\5הרביעייה 

                                                 

182
, 1990שכטר (מהוות עדות לכך בפועל , ח ששכטר מביא לאפשרויות השונות לנתח מהלך כזה של קוארטההניתו 

166 ,Ex. 1.(  

183
 In analysis of classic period structure, the": הטוען כי, גישה זו היא הפוכה לגישה המוצגת על ידי ראטנר 

clearest points of reference are authentic cadences. These should be determined first, however widely 

they may me spaced".)  הבדל זה משקף את ההבדל הקיים בין גישה תיאורטית השמה את הדגש ). 46, 1980רטנר

הרואה באירועים הטרנזיטיביים את הבסיס ליצירת הצירופים , ובין הגישה בעבודה זו, על האירועים היציבים

   . השונים

184
משום שהפריודה היא , ביותר מכל הדוגמאות בקירבתה לאב הטיפוס הצורני" טהורה"וגמה זו היא אולי הד 

וללא חפיפת פראזות בין , PAC-עם סיום של המקדם ב, ללא הרחבה או עיטוריות של המאחר, סימטרית לחלוטין

עם " (גשר"מור להיות מזוהה כמאחר הפריודה א, מבחינת הניתוח הקונבנציונלי של צורת הסונטה. המקדם והמאחר

אך הניתוח הפריודי ממחיש את הבעייתיות של , )45ונושא מסיים בתיבה , 25ור בתיבה 'נושא שני המתחיל בדו מז

בארי רואה את הנושא -Xהניתוח ה, לעומת זאת. שכן אין הבחנה משמעותית בין קטגורית המקדם והמאחר, גישה זו

במקרה הזה תוך שימוש במרקם (משום שהוא מציג חומר בלתי יציב , ההמתחיל על הדומיננטה כגרעין התצוג
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 הטנהפרק הראשון של הסו, )IAC- בדוגמה הזו המקדם מסתיים ב, 1-8תיבות  (219. ק, מוצרט

Op. 13 שני הנושאים , )הסעיף הקודם- דוגמא זו הוצגה בתת, 12-28תיבות ( מאת בטהובן (!)

הדוגמה הראשונה תנותח , 15-22- ו1-10 תיבות( מאת מוצרט 428. בפרק השני של הרביעייה ק

הניתוח , ומכיוון שמדובר בדוגמה מורכבת, הפרק כולו ינותח בהמשך העבודה. בהמשך הסעיף

 403. הנושא הפותח בסונטה לכינור ופסנתר ק, ) Ex. 5.48, העצי ממוקם בסעיף המתקדם יותר

במקרה זה קיימת , 5-21תיבות  (Op. 12\1 ובסונטות לכינור ופסנתר 185,)1-8תיבות (וצרט מאת מ

כך שודאי שאי אפשר לטעון שהפתיחות משרתת תנועה לקראת , פריודה חזרה לטוניקהלאחר ה

וכן דוגמאות ,  חלק מדוגמאות אלו186).1-25תיבות (מאת בטהובן , Op. 24, "אביב"וה) ההמשך

אם כי אב . בעיקר בסעיף שיעסוק במודל הקוכי, יידונו במהלך ניתוח צורת הסונטה, נוספות

בעיקר לעיצוב חטיבת (ומופיע לרוב בהקשרים צורניים מסוימים , חסיתהטיפוס עצמו הוא נדיר י

או , אין סיבה לראותו כפחות חשיבות ביחס לפריודה הסימטרית, )נושאים פותחת בצורת הסונטה

כאשר משתנים המצבים ,  כפי שנראה בהמשך הסעיף187.אנרים צורניים אנכרוניסטיים'כמאפיין ז

 .מימוש האפשרות המבנית הזו נפוץ בהחלט, המודולטוריותובייחוד בפריודות , הקדנציאליים

יתוחים של שתי הפריודות ממחישה את כוחה של התיאוריה לבטא את הנת ואשוה  

בדל בין הה, מצד אחד.  ששיטות ניתוח אחרות אינן מסוגלות לוןאופב, הדומה והשונה ביניהן

                                                                                                                                            

כולל המבנה (ניתוח עצי של התצוגה . וכולל הגעה משמעותית לאתנח על הדומיננטה של הדומיננטה בסופו, )פוליפוני

תובא אך מערכת השיקולים כולה עבור תצוגות מעין זה , )Ex. 2.2(מובא ברשימת הדוגמאות של פרק זה ) הפריודי

  .בסעיף שיעסוק במודל הקוכי

185
משום שמדובר , והיא ממחישה עד כמה בעייתית גישתו) 9.1' דוג, 127, 1998(דוגמה זו מובאת על ידי קפלין  

'  ר–המידה הנורמטיבית לנושא בודד לפי גישתו של קפלין (שמהווים יחדיו שמונה תיבות " גשר"ו" נושא ראשון"ב

גם , בראיית עבודה זו. ללא שום הרחבה של נקודת העוגב המאפיינת סוף גשר, ביניהםושיש סימטריה מלאה , )12' עמ

עם , המוליך לסולם היעד, שבו במידה רבה ניתן לזהות את החלק הטרנזיטיבי, סונטה זו מממשת את  המודל הקוכי

-Xהמקבילה ה, וגהשני חלקי הפריודה מהווים את מגדיר התצ. מה שקפלין רואה בדוגמה כבר כחלק מהנושא המנוגד

ניתוח עצי מלא של התצוגה מובא , כמו הדוגמה שהוצגה בהערת השוליים הקודמת. בארית לחטיבת הנושא הראשון

ולצד הגעה נוספת לאתנח דומיננטי , בארי מלא-Xכדאי לשים לב כי הפעם משלים התצוגה בנוי במבנה . כדוגמה

ו מקיימים יחס דומה ליחס שמגלים אברי הפריודה הפתוחה המגדיר והגרעין של, )המזכיר את האתנח של סוף הגשר(

  ). Ex. 2.3(הממוקמים במגדיר 

186
). אם כי הגשר למעשה ממשיך גם אחרי הפריודה" (גשר"ו" נושא ראשון"גם מקרה זה ניתן להצגה כדוגמה ל 

צדיק לראותו מה שמ, במקרה הזה מאחר הפריודה אכן מורחב ביחס למקדם ומכיל הרחבה ניכרת של נקודת העוגב

מבחינה מבנית אין שוני , עם זאת. ולפיכך הגדרת הצירוף כאן כפריודה היא בעייתית, לא כשייך לקטגוריה נושאית

הן , 403.  או הסונטה לכינור ופסנתר קOp. 55\6הרביעייה , Op. 13כמו הסונטה , בין הדוגמה הזו לדוגמאות קודמות

  .והן מבחינת תפקודו בתצוגה כולה, מבחינת המבנה הפנימי של הצירוף

187
אך גם הוא מציין כי היא נשארה , לסגנון הבארוקי, בעה ההמשכי יותרעקב ט, וולף משייך את הפריודה הפתוחה 

  ).99, 1981וולף (בשימוש עיקרי גם בקלאסיקה 
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כאשר שני , סימטרי הרבה יותריא בעלת מבנה ה ההפריודה הסגור: המבנים הוא ברור ומשמעותי

התאור העצי של , עומת זאת ל.כבנים של אותו הקדקוד, איבריה נמצאים באותה רמה של העץ

. א ברמה גבוהה יותרצמ נהדוהחלק הסגור של הפריו, הפריודה הפתוחה הוא כלל לא סימטרי

,  זאתולעומת, המבוטא על ידי תפקודו כמשלים, ד סוגריבפריודה הפתוחה הוא ממלא תפק

ת דיברירת המחדל התפקו, של הצירוף" נושא"יד שלו בפריודה הפתוחה הוא במידה רבה כקפתה

תחושת הקירבה שיש בין המבנים מבוטאת גם היא בבירור בכך שבשני , תזאם ע. של המגדיר

הסימטריה בין , מבחינה זו. ורגהגרעין הוא החלק הפתוח והארגומנט הוא החלק הס ריםקהמ

אבל , שלפיה מבנה אחד מושג על ידי היפוך המבנה השני, ראי פשוטה תיימטריהמבנים אינה ס

  .בגרעין ציר משותף לשני המבניםת עדיין ניתן לראו

- Xפיכך מהמבנה הלטיפוס נובעת -לראות בפריודה הפתוחה והסימטרית אבות היבסה

שני מבנים אלו אלא ש, לא רק שמבנה הפריודות נחזה על ידי התיאוריה:  של הפריודות הללויבאר

כל סוג אחר של . בהנחה שאין שימוש בלוואים, טה מאפשרתשיהם בעצם המבנים היחידים שה

הסעיפים הבאים נבחן - בתתי188. של אחד המבנים הללושימומצריך להיתפש כ, לפיכך, פריודה

ל שלושה כיווני התרחקות ע עניתן להצבי.  הזו במספר סיטואציות פריודיות שונותהאת הטענ

דנציאליים אחרים מהשילוב של  קשילוב של פריטים במצבים, הראשון: דלים הבסיסייםמהמו

PAC או HCיטים מורחב או משתנה רפ הדחבהן א, סימטריות-פריודות א, השני.  שהובא עד כה

ות דויימוש במצבים טונליים אחרים והטיפול במצב של פרש, והשלישי. מאוד ביחס לראשון

  .מודולטוריות

  

  סימטריות ומורחבות-ות אדריופ 3.1.3

אחת האופרציות הבסיסיות ביותר היא שינוי , ודהרישר למבנה הפנימי של הפקלי ב

הרכיב המשתנה הוא , ברובם המוחלט של המקרים. םההרכיבים ויצירת מצב של אסימטריה ביני

הוא כאשר שני הפריטים , מצב אפשרי שלא ידון כאן. ואלו המקרים שיידונו כאן, המאחר

. 6+6 או 5+5 למצב של 4+4 על ידי הפיכת הפריודה ממצב של שללמ, חבים בצורה מקבילהמור

 יותר לרמה ורקשא והו, )55, 1998קפלין " (סטייה סימטרית"מצב זה מכונה על ידי קפלין 

 ולא בפריודה לא, המורכבת משני פריטים לא רגולריים שכן מדובר בפריודה, המורפולוגית

                                                 

188
בהן אחד האיברים , )התואמות את ההגדרה שהובאה בסעיף זה(נקודה זו מעלה השערה בדבר קיומן של פריודות  

ומכיוון שההעדפה הבסיסית היא להעדיף ניתוח של , זובמסגרת זו לא יתבצע דיון באפשרות . הוא לוואי ולא ארגומנט

  .לא ברור מהם המצבים בהם יתאפשר ניתוח כזה, איבר כארגומנט ולא כלוואי
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כשאנו דנים בהרחבות ,  הבסיסי המקובל ביותר הוא הרחבת המאחרהמצב, כךפיל. מטריתיס

ניתן ). למשל, להבדיל ממצבים ההופכים אותו לפריט גשרי(שאינן משנות את הקטגוריה שלו 

, חזרות פנימיות, הרחבה פנימית על ידי הוספת תיבות, האחת: י טכניקות עיקריותשתלהצביע על 

מדובר . אטיבי של הפריט השני ביחס לראשוןיר ורעיטו, והשנייה, הרחבת הקדנצה וכדומה

אך לא בהכרח ,  הטכניקה הראשונה מרחיבה את הפראזהן שכ–בדוגמא לניגודים משלימים 

, ולעומת זאת הטכניקה השנייה משמרת את השלד הטונלי והריתמי, כונות המנגינה תמשנה את

  . וי משמעותי ברובד המלודיינלשה אך מביא

גת על ידי הרחבה מציגים הנושאים הפותחים של שטריות המוות לאסיממאוגדשתי 

רחבות הוא שבראשונה בטהובן הההבדל בין שתי ה.  של בטהובןOp. 18\3-וOp. 18\1הרביעיות 

בעוד שבדוגמא השנייה ההרחבה נגרמת על ידי , וליות קצרותח למשתמש בחזרות פנימיות ע

דוגמא לאסימטריות . ןשוארשל הכינור ה' תנועה בתיבה השביעית ומילוי שלה בפסזעצירת ה

רטנטה לכינור וויולה 'ילת הפרק השני של הסימפוניה קונצחהיא ת, באמצעות עיטוריות בלבד

ניתן , א לשילוב בין השנייםמוגד. )שם המקדם הוא סולני והמאחר תזמורתי (364. ק, מאת מוצרט

שם ההרחבה הריתמית ,  של מוצרט576. פרק הראשון של הסונטה קשני בה אלמצוא בנוש

  ).135-137, 1990וון (ים זעירים מהמקדם יבמתבצעת תוך כדי הרחבת מוט

אך הם קיימים גם במבנה , משלים-יחס של גרעין ייןפ לאםגי ההרחבה הללו יכוליסול כ

יהיה היפוך בכל תכונות , לייםאיצתן היה לצפות כי עם התהפכות המצבים הקדנלכאורה ני. האחר

אך הדבר , מורחב יותר מבסגורהו למשל שבפריודה הפתוחה המקדם יהיה מעוטר א: האיברים

אם , המאחר מורחב בהרבה ביחס למקדם, למשל, Op. 50\6בדוגמה של . אינו מתרחש במציאות

אם כי הערנו , באופן דומה. לפריודה פתוחה) הסעיף הקודם- שהוצג בתת(כי זהו מקרה פרדיגמטי 

של בטהובן מעוטר , Op. 24, "האביב"הגשר בסונטת , על כך שאין מדובר בדיוק במבנה פריודי

ה הזו ודנקה. אם כי הוא מהווה את הגרעין והנושא הפותח את המגדיר, ביחס לנושא הפותח

, הכריע באיזה סוג פריודה מדוברלדי כזה  השתמש בתמורות ממיןממחישה לא רק כי לא ניתן ל

י המבנה פל לפי הרצף בזמן ולא" מאחר"ו" מקדם"אלא שיש היגיון בהיצמדות לכינויים 

   189.ושממילא הפריודה הפתוחה אינה היפוך של הפריודה הסימטרית, ההיררכי

                                                 

189
 reversed"(שתי התייחסויות בספרות לפריודה הפתוחה כהיפוכה של הפריודה הסימטרית הן של קפלין , כאמור 

period" ( ושל ובסטר)"antiperiod"( ,בעוד קפלין הופך גם את הטרמינולוגיה כך , עם זאת. 177-178ש "ה' ר

, ובסטר נותר עם המינוח המקורי, )סגור ביניהם-ובעקבות כך נותר היחס פתוח" (מאחר"מגיע לאחר ה" מקדם"שה
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דות על תלות כלשהי קות המעייטכנ שהן המאפיין של שתי הטכניקות הללו הוא, תזאם ע

גם הרחבה ריתמית וגם וריאציה . תלות שניתן לייחסה לתהליכים ליניאריים, של המאחר במקדם

טכניקות שינוי , לפיכך. ך דבר קיים ולא יצירת דבר מה עצמאיותממלודית הן יצירת משהו חדש 

ה ותשובה ה כסימן לכך שמדובר בחריגה מהמבנה הרטורי הרגיל של שאללנשאינן ממין זה תתקב

מדובר למשל על הוספת . גרעין- הניתוח של הפריודה כבעלת המבנה של מגדירןויוכלה יולכן כראי

שניתן לפרשה כמאפיינת (יצירת דחיסות יתר , י של המרקםתועעל שינוי משמ, חומר תמטי חדש

ות שתי טכניק. וכדומה, )ולא בהכרח טרנספורמציה של החומר הפותח, את אי היציבות של הגרעין

וכן , ת צלילים מהמודוס המינורינסהכ על ידי במפורש או, מינור לשניתן לזהות במיוחד הן מעבר

,  המעידים על תלותםייאין מדובר בשינו, בשני המקרים.  מעבר ממרקם הומופוני למרקם פוליפוני

ל אלא הם מעידים יותר ע, יבמרקם ההומופונ" תלוי"כי למשל אין לראות את מרקם הפוליפוני כ

הדבר תואם את תפישת  תריוט רהומבחינ, סדירות של המאחר לעומת סדירות של המקדם-אי

  .ואת ראיית המאחר כגרעין הפריודה, הפריודה הפתוחה

 מהווה 428. רביעייה קה להנושא הפותח בפרק השני ש, מבין הדוגמאות שצוינו לעיל

ים בני שש וחמש רירגול-הפריודה היא סימטרית ומורכבת משני פריטים אי. קרון זהדוגמה לעי

אך , לו'אמנם ישנה מנגינה מקבילה בצ:  המאחר הוא שונה משמעותית מהמקדם190.תיבות

בניגוד למרקם , המופיע ביניהם בחיקוי, המאחר מוסיף אלמנט חדש לגמרי בשאר הכלים

כחלק , b מופיע בצורה בולטת הצליל דו8החל מתיבה , בנוסף. מופוני המוחלט של המקדםהוה

הניתוח . המערער עוד יותר את הסדר, מוניה של ספטאקורד מוקטן של הדרגה השביעיתרמה

ק מתחזק לאור ר, )והנובע מהמצבים הקדנציאליים של הפריטים (ההברור מאליו של הפריוד

  .הקשר הזה בין האיברים

  

                                                                                                                                            

 An antiperiod is a period whose consequent cadences off the tonic and hence is more"והוא מציין כי 

"open" than the antecedent")  44, 1991ובסטר .(  

190
, בצורה היוצרת חפיפה עם המאחר, המקדם נפתר לטוניקה,  של בטהובןOp. 13כמו בדוגמה של , גם בדוגמה זו 

 בתיבה bהדבר ניכר בכך שהקו המלודי בכינור נמשך על הצליל לה. לכאורה הוא מסתיים באתנח דומיננטיולמרות ש

 .Opבניגוד למקרה של . מתחילים את הפראזה הבאה) ומייד אחר כך הכינור השני(לו 'כאשר הויולה והצ, השישית

  ".עודפת"כאשר למקדם תיבה , אן אסימטריה בין איברי הפריודהנוצרת כ, 13
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   קדנציאליים אחריםיםצבמ 3.1.4

ת נשמר גם כאשר מחליפים את סיום המקדם ירטון הרטורי הקיים בפריודה הסימיגהיה

המקרה הבולט . מור על המסר של פתיחה הדורשת השלמהלשהמאפשר , בסיום קדנציאלי אחר

המתפרש כמצב , )IAC(ם של המקדם בטוניקה במצב טרצה ו סיאהו ביותר לסוג כזה של פריודה

ודוגמה ניתן למצוא בנושא , דם בסיום מדומהמקיים את הטכניקה נדירה יותר היא לס. פתוח

למרות ,  גם כאן191).314-330תיבות (במופעו במחזר ,  של מוצרט482. רטו ק'השני של הקונצ

שנה במאומה מבחינת ההבנה מ ההיא אינ, שמדובר על נקודה מעניינת מבחינה הרמונית

דות לא מוכר המצב של היפוך יורשבסוג כזה של פ, עם זאת,  מעניין192.התחבירית של הפריודה

-Xהתפישה ה. צב טרצהמבם ייסתממול מאחר ה, מקדם המסתיים בקדנצה מלאה: היוצרות

מסוגלת להסביר , ולפיה הארגומנטים נבחרים על פי הדרישות הלקסיקליות של הגרעין, בארית

כדי לא לדרוש דיו " נושאי"הוא עדיין , גם אם הוא דורש משלים, IAC- גרעין המסתיים ב: פער זה

  . כך שלא ניתן לבנות בעזרתו מבנה של פריודה פתוחה, מגדיר

למעט בכך שמדובר בשוני בתכונות ,  הקודםןויאות אלו אין חידוש לעומת הדגמדוב

עניין אחר הוא הדיון בפריודות ששני חלקיהם מסתיימים במצב . הלקסיקליות של הפריטים

 החלקים מסתיימים בקדנצה מלאה לטוניקה או שני מצב שבו, במלים אחרות. קדנציאלי זהה

של זיהוי קטגורי של , ההיגיון שהשתמשנו בו עד כה. יננטימ דוחאתנבששני החלקים מסתיימים 

 ודע. אינו תקף כאן, עם החלק הסגור) גדירמ ומשלים א(הגרעין עם החלק הפתוח ושל הארגומנט 

מתודולוגית האם בכלל מדובר במבנה ציבות שאלה  מהן, פני ניתוח המבנה של פריודות כאלהל

בין אם בצורה זהה או תוך וריאטיביות , החוזר פעמיים כיברתו ופריודי או שמא פשוט מדובר בא

וממילא ראינו את האפשרות לחזרה כאחד התהליכים התמטיים , אפשרות לגיטימית לחלוטין(

 להיות מובחנות ברורה צריכה, כדי להכריע כי מדובר בשני פריטים שונים). הבסיסיים ביותר

שאינו מאפשר לראות , שוני משמעותי ביניהם: התקיים בכמה דרכיםל המובחנות זו יכול. ביניהם

                                                 

191
,  של מוצרט498.  של הטריו ק9-16תיבות , מביאים דוגמה אחרת לפריודיות כזו) 187-188, 1989(שכטר ואלדוול  

 a varied repetition of the whole four-bar phrase in a kind of antecedent-consequent"-אותה הם מגדירים כ

grouping" .זו דוגמה . כחלק מהנושא הפותח של הטריו, בעיני מדובר על מורכבות פריודית מורפולוגית, עם זאת

שבה הפריט מחולק לחלק פותח , בארית ברמה המורפולוגית-Xשל מורכבות , דומה לדוגמאות שיובאו בהמשך הסעיף

  .ואחריו מבנה פריודי, "מגדירי"

192
כדרך לטעון כי היחסים בתוך הפריודה הם בראש ובראשונה יחסים , תנו כפרק המבואעובדה זו שימשה או, כזכור 

  .כאשר המבנה הפנימי של היחידות הללו רק משקף את היחסים הללו, בין שתי יחידות תמטיות
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או חוסר שלמות , תפקיד רטורי שונה לשני החלקים ברצף המוסיקלי, שוןראאת השני כחזרה על ה

  .  לתחושת צורך תחבירי בפריט השניהאבימה, ןשל הראשו

). Ex. M.22(יידן השל  XVI:38. ות בנושא הפותח של הסונטה הוב כזו ניתן לראמאוגד

את אותו ת  מציגו5-8ותיבות ,  מציגות נושא המסתיים בקדנצה מלאה בטוניקה1-4תיבות 

ולא , פריודהיש לראות דוגמה זו כ, לדעתי. בשינויים קלים המשמרים את אותו המבנה, הנושא

נושא של ארבע תיבות הוא בעליל קצר מדי כנושא פותח , ראשית. כחזרה גרידא על אותו הפריט

: יט הראשון כך שייתן תחושה של פתיחותרפ התאב צהיידן מע, ובנוסף, רק בצורת סונטה פשל

ואין לה תמיכה , יוןלעהאך מהטוניקה נותר רק הצליל , הוא אומנם מסתיים בקדנצה לטוניקה

). קראת הפריט השני להאקורד השבור בבס בהמשך התיבה נשמע כהכנה(סימולטנית של באס 

זוכה לביסוס בתיבות  ואף, תהוהטוניקה מובאת בשלמ,  בהצגה השנייה של הנושא, לעומת זאת

. ריטיםפה תוך שינוי מינימלי של" סגירה"ו" פתיחה"זו דוגמא כיצד ניתן ליצור מצב של . הבאות

נוי וריאטיבי מאוד שישם ישנו ,  של בטהובןOp. 31\3יא הנושא השני של הסונטה דוגמא אחרת ה

, אם כי המקרה של הנושא השני בולט יותר(ה הפנימי גדול בין החזרות אך אין כלל שינוי במבנ

תרני המכין את נהפס lead in-ה, עדיין). פריודית כזו קיימת גם בנושא הראשון-חזרתיות ספק

 קהחזרה נותן תכונה של הכנה שמביאה את החלק החוזר להישמע פחות כחזרה ויותר כחל

ובכך לייחס , משלים- מודל הגרעיןגם כאן אין שום סיבה לא לאמץ את . ינטגרלי של התחבירא

מקרה ברור עוד יותר קיים בנושא . לנושא זה פריודיות האופיינית לנושאים שניים בצורת הסונטה

, החלק החוזר אמנם מתחיל בדומה לחלק הפותח): 44-66תיבות  (40. השני של הסימפוניה מס

ומסתיים ) ננטה לשש תיבותעל ידי מעין אינטרפולציה המרחיבה את הסובדומי(אך מורחב פנימית 

כשהגיוני , גם במקרה הזה ישנה תחושה פריודית חזקה מאוד. בקדנצה החלטית הרבה יותר

השיקולים לכך דומים לשיקולים שישמשו בניתוח פריודות (לראות באיבר הראשון את הגרעין 

  ).כפי שיוסבר בתת הסעיף הבא, מודולטוריות

 .Ex( של בטהובן Op. 18\2פתיחת הרביעייה מסוג שונה לפריודה כזו מוצגת במא וגד

M.23 .(ן הפריטים יס בח היןכא) ובטהובן מתאמץ , רהוא משמעותי הרבה יות) 9-20- ו1-8תיבות

מציגות גירסא של ) 13-16ת בתיבות ורזהחו (9-12תיבות . בעליל למנוע תחושה של חזרתיות

טורה 'שהאפוג, מעניין(יאציה עיטורית וראך תוך שינויים במלודיה שאינם בגדר , 1-4תיבות 

ם אם ג, הראשונה היא אפילו יותר מעוטרת ארסיגשה כך,  אינה קיימת בגירסא החוזרת3בתיבה 

חלקו המקביל של , 5-8יבות תל  כבר לחלוטין אינן מקבילות17-20ותיבות , )במידה זניחה

פיק כדי מס(המקדם מציג מוטיב הרבה יותר מלודי ותחושה קדנציאלית סגורה יותר . המקדם
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דות מצביעים ופריהין בים הללו דלהבה). להביא אלמנט זה לבדו בסיום התצוגה ותחילת הפיתוח

הדוגמא ההיידנית ראויה להיות מנותחת לפי מודל . רות שמדובר במבנים שוניםגם על האפש

הרביעייה הבטהובנית מכילה מספיק ראיות לכך , לעומת זאת. ללא צל של ספק, משלים-ןיערהג

, המקדם הוא קדנציאלי ומלודי הרבה יותר: גרעין דווקא-אמת את מודל המגדירתושהיא 

ראוי לציין . שלו ומכיל מספר אלמנטים חדשים ובלתי תלוייםנשמע כחזרה מיידית  וינא חראוהמ

שכן המאחר מסתיים באתנח על הדומיננטה של הדרגה , תח כך נושא זהנל כי במחזר בעליל יש

אין לראות זאת כראיה לגבי , עם זאת. ובכך נוצר יחס של מקדם סגור ומאחר פתוח, הששית

ינויי מבנה פנימי של צירופים בין ש,  הסונטה בניתוח צורתאהרנד ושכן כפי שע, המבנה בתצוגה

  .התצוגה למחזר בהחלט ייתכנו

בעוד במקרה של שתי קדנצות אותנטיות נראה כי ניתן לנתח את הפריודה או כמבנה של 

שבו שני הפריטים מסתיימים ,  הסימטרירהמקה, משלים- גרעין או כמבנה של גרעין-מגדיר

,  מכיוון שפריודות הבנויות כך מסתיימות באופן פתוח.מציב סיטואציה אחרת, באתנח דומיננטי

ההליכה החוזרת , בדרך כלל. גרעין- של מגדיר, הקישור הטבעי שלהן הוא אל המבנה הפתוח

וקשה לראות , פתיחות של הפריט הפותח ומחזקת אותההדת ית מאלאתנח דומיננטי מדגישה 

במקרה הזה ,  אחרותיםמלב. וןט הראשירפמצב שבו הפריט השני ייתפש כמשלים וכסוגר של ה

ופריודות פתוחות ממין זה יש עדיין לנתח לפי , ה הקדנציאלית אינה משנה את הניתוחירטהסימ

 ורונס שחךהוא בכ, הטיפוס של הפריודה הפתוחה-ההבדל בינה לבין אב. גרעין-ודל של מגדירהמ

אלא , ת הצירוף כולוקיים לא רק ברמ, שלכאורה מתחייב מהסיום באתנח דומיננטי, של המשלים

, למרות שתיאורטית, ליםמשהמגדיר בפריודה הזו הוא לפיכך צירוף נטול . ריגם ברמת המגד

יש . 575. מתוך הרביעייה ק, וז ההיציפובהמשך נראה דוגמא למימוש האו, משלים כזה יכל להגיע

המגדיר אמנם מסתיים ) שאת חלקם הצגנו לעיל(יודה פתוחה להעיר כי במקרים רבים של פר

שיכולה בעצמה , )לרוב לטוניקה במצב טרצה, IAC(אך בקדנצה בלתי מושלמת , בקדנצה לטוניקה

 המקרה של מגדיר המסתיים באתנח דומיננטי מהווה 193.להוות גרעין של פריודה סימטרית

  .הקצנה של מצב זה

. ובהטה נהסו  הנושא הפותח של הפרק האיטי של,בדומה לדוגמה ההיידנית הקודמת

XVI:35 ששניהם מסתיימים , ב אף הוא משני פריטים זהים כמעט לחלוטין בני ארבע תיבותכמור

                                                 

193
אם כי אין לו מניעה , IAC- והמשלים בHC-של פריודה סימטרית שבה הגרעין מסתיים ב, המקרה המנוגד 

פרק שינותח  (465. דוגמה שלו ניתן לראות בנושא הפותח את התצוגה ברביעייה ק. וא נדיר למדיה, תיאורטית

  .במצב טרצה" נשי" מושלמת מומרת בסיום שבה הגעה לקדנצה אותנטית, )במסגרת הפרק על צורת הסונטה
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ההבדל העיקרי הוא , מעבר לעיטוריות המתווספת לפריט השני). Ex. M.24(טי נניבאתנח דומ

, בפריט הראשון הקדנצה תופסת תיבה אחת. ה המתרחשת בונצתיחה אחורה של הקדבמ

וההגעה לטון המוביל מתרחשת רק ,  הבס לסופרן בהגעה לדומיננטהן ביםתיאו כשלמעשה אין

דומיננטה הקדנציאלית -ריט השני ההגעה לסובפב ,לעומת זאת. בשמינית האחרונה של התיבה

ם להצגה מבוססת בהרבה של הדומיננטה בתיבה קושמפנה ממה , מתרחשת תיבה אחת קודם לכן

גם אם הדבר . ות של הפריודה כצירוף נפרדריסגה את ונשאר מקום להפסקה המבססת, הבאה

ייה חזקה בהרבה נשהמודגשת כאן מאוד העובדה שהקדנצה , מתבצע בצורה חסכונית למדי

ובר על שני פריטים כמעט למרות שמד, לפיכך. כפי שנדרש מהטיפוס המבני הזה, מהראשונה

-בדומה לדוגמאות שהובאו עבור אב, עדיין ראוי לראותם כממלאים תפקיד שונה בתחביר, זהים

יש להעיר כי אפשרות אלטרנטיבית לנתח את הדוגמה היא לראות . הטיפוס של הפריודה הפתוחה

ין שני בניתוח זה קיימת חפיפה ב. 5את הפריט הראשון כמסתיים בקדנצה אותנטית בתיבה 

כפי ,  של מוצרט428. באופן דומה לפריודה הפותחת את הפרק השני ברביעייה ק, הפריטים

  .הסעיף הקודם- שהוצגה בתת

  

  ות מודולטוריותודריפ 3.1.5

 נפוץ וחשוב של פריודה הוא הטיפוס המסתיים לא בקדנצה אל הטוניקה אלא סיפוט

 לשכן המקרה ש, אנו נתייחס רק למקרה שבו מדובר בקדנצה מלאה. אל סולם אחר הצדנבק

מיננטי בסולם אחר יוצר מצב ברור של פריודה פתוחה ואין סיבה לטפל בו אחרת וח דנאת

, גרעין-פריודות כאלו לפיכך הן במבנה ברור של מגדיר. ציהלודמהמקרים המקבילים ללא המו

  .ה הלא מודולטוריואינן שונות מהותית מהמקר

 הכרעה עלתאום המקשה -נוצר כאן אי, חן את המקרה של קדנצה לדומיננטהנבם א

מסתיים  אחרמ שהההעובד, מחד. קטגורית לאיזה מטיפוסי הפריודה ניתן לשייך את הסוג הזה

בייחוד , "שאלה ותשובה"מקנה במקרים רבים את אותה תחושה רטורית של , בקדנצה מלאה

) PAC מול HC(וניתן לטעון כי שיקול עוצמת הקדנצות , יים באתנח דומיננטילאחר מקדם בהסת

מבחינה טונלית ההבדל בין אתנח , מאידך. למרות המודולציה, מחייב את בחירת המקדם כגרעין

ולעתים קרובות מחליפה קדנצה כזו את , ה הוא מטושטש למדינטדומיננטי וקדנצה אל הדומינ

דה זו באה לידי ביטוי למשל בקיומם של מקדמים המסתיימים בוע. םלסוהההגעה לאתנח בתוך 

). 4.15' דוג, 57-58, 1998קפלין ( של היידן Op. 64\4למשל בפינאלה של הרביעייה , בקדנצה כזו
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או שהפריודה המודולטורית סותרת את , שות זו אין משמעה כי מדובר במבנה מסוג חדליואד

ריכה אלא שההכרעה כיצד לסווג כל פריודה צ, יודותרו לשני סוגי הפניצעבהחלוקה הדיכוטומית ש

מדובר , בכך. תוך בחינת כל מקרה לגופו, יודהרפ להתבצע על סמך התכונות הספיציפיות של כל

  .  לטוניקהאהבמצב דומה למצב שראינו כאשר שני האיברים הסתיימו בקדנצה מל

 נשמע כתשובה ןמשלים כאשר המאחר אכ-אנו נכריע לכיוון המבנה של גרעין, לליתכ

עות לכך היא שהשינוי העיקרי ביניהם הוא לקראת הקדנצה המשמ, בדרך כלל. ישירה למקדם

ובייחוד כאשר המאחר שונה מהותית , אשר הפריודה אינה מעוצבת כךכ 194.ובעיצובה מחדש

לא . הנטייה אמורה להיות לכיוון המבנה השני, שוני המתחיל כבר מתחילת הפריטים, מהמקדם

- את הניתוח לכיוון המבנה של מגדירובר דווקא על שימוש בפרמטרים שתוארו עד כה כמטיםמד

אלא בהבלטת היעד , למקדם" לענות"ל מקרה בו נדמה שהמאחר אינו מתמקד בכאלא ל, גרעין

,  של מוצרט458. ניתן לציין את הטריו מתוך הפרק השני של הרביעייה ק, כדוגמא. הטונלי החדש

ההבדל בין ). I:IAC) Ex. M.25, קדם מתבטאת בקדנצה אותנטית בלתי מושלמתשבו פתיחות המ

 הוא מתבטא כבר בתיבות הראשונות של אך, המקדם והמאחר בפרק הזה הוא עדין למדי

תוך , באה לידי ביטוי מיידית, ותחושת היציאה מהסולם והאמירה של משהו חדש, יםטהפרי

  .#לפה, ההפיכה הכרומטית של הצליל פה

  

  ם נוספים בצירוף הפריודיייברא 3.1.6

אך ,  של מקדם ומאחר כחלק מצרוף אחדםדה הוגדרה על סמך קיומויפרה ,ילהחלכתמ

נותר לבחון מקרים בהם נוספים . לא נדרש כי הללו יהוו צירוף או אפילו רכיב עצמאי ושלם

, החסרכשאנו נתמקד בהוספת הארגומנט , איברים אחרים בצירוף המכיל את אברי הפריודה

שאלת קיומם של לוואים . ומשלים עבור הפריודה הפתוחה, כלומר מגדיר עבור פריודה סימטרית

בצורות האלמנטריות , כפי שנראה. ולכן לא נתייחס אליה כאן, במבנה אלמנטרי כזה היא בעייתית

  . לוואים כבר עתידים למלא תפקיד ברור וחשוב) הצורות הבינאריות והטרנאריות(הבאות 

                                                 

194
ומשלבות פריודה מודולטורית ) 110-113, חוברת העבודה, 1989(שתי הדוגמאות לניתוח שמביאים אלדוול ושכטר  

 Die"( ובדוגמה המוצרטית HC-המקדם מסתיים ב) "Die Forelle"(כאשר בדוגמה השוברטית , עונות על כלל זה

kleine Spinnerin" (ב-IAC. גם הדוגמה שרוטשטיין )18-19, 1989 ,Ex. 2.3 (מתוך , מביא לפריודה מודולטורית

שינוי בין הפריטים כאשר כמו בשיר של מוצרט ה,  של היידן תואמת איפיון זה104. הפרק האיטי של הסימפוניה מס

שלוש הדוגמאות הללו . משלים-מה שעדיין לא משנה את התחושה של גרעין, הפראזה הראשונה-מתחיל בסוף תת

וכי גם במקרה הזה , )בדומה למקרה הלא מודולטורי(ממחישות כי בספרות המבנה הסימטרי נתפש כנורמטיבי יותר 

  . גרעין-יידרש הסבר נוסף למבנה של מגדיר
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פקיד שנותר לא מאויש הוא זה של תה, משלים-הפריודה היא במבנה של גרעין אשרכ

כלומר גרעין הצירוף אינו ,  שאין בו צורךידברוב הפריודות נראה שאכן מדובר על תפק. המגדיר

כפי . ה מבוססתל מלודי עצמאי ובעל התחאשנוכ דורש מגדיר מבחינה לקסיקלית שכן הוא בנוי

, לצירוף קיים בדרך כלל בצירופים מורכבים יחסית" נושאי"גדיר מ, שנראה לאורך כל העבודה

, ועצם העובדה שהגרעין מציג חומר תמטי משמעותי, בעוד שהקטגוריה הפשוטה של הפריודה

נקודה מעניינת היא כי כאשר הפריודה מאבדת . מקשים על הוספת מגדיר לפריודה מלאה

ניתן להצביע על , ים לקסיקליים מלאיםבכך שאיבריה אינם מספיקים להיחשב פריט, משלמותה

דוגמאות לכך ניתן לראות בנושא הפותח . שלה" נושא"ומתפקד כ, מעין מגדיר המתלווה לפריודה

מדובר על , במקרים הללו.  של בטהובןOp. 2\3 של מוצרט או של הסונטה 467. רטו ק'את הקונצ

שבה " משלים"וה" גרעין"שה, בארית-Xשניתן עדיין להצביע בו על מורכבות פנימית , פריט בודד

  . מאחר של פריודה-מקיימים יחסי מקדם

 יותר של מילוי הארגומנט החסר הוא כאשר ארגומנט זה הוא הברנורמטיבי ה הקרמ

בין אם , כלומר פריודות מהסוג הפתוח, גרעין- במבנה של מגדירותמדובר על פריוד. המשלים

סיבה לשכיחות היא שבעוד שבפריודה הסגורה ה. ורי או נשאר בטוניקהטלדוומכאשר הגרעין הוא 

במצב . ה הפתוחה מותירה מקום למשלים כמעט מעצם הגדרתהודיהפר, אין צורך ממשי במגדיר

המוליך לאתנח , מאחר גרעיני, שהוא מגדיר הצירוף, דםקממ ברכיווצר צירוף המו, השלם

 מקום טבעי במיוחד. ד ומתפקד כמשליםעיההמגיע בטונליות , ונושא נוסף, דומיננטי או לקדנצה

שכן הללו בנויים לעתים , טריו/סקרצו/אטלצירופים במבנה זה הוא החלק הראשון של מינו

ך בייחוד כאשר היא מלווה במהל,  ותוספת המשלים195,במבנה המזכיר תצוגה של צורת סונטה

חלקו הראשון של המינואט של . מזכירה מאוד את הנושא השני בצורת סונטה, הטונלי הרלוונטי

. המציגה משלים על הדומיננטה, של פריודה מודולטורית, מספק דוגמא כזו 428.  קהיעיהרבי

אין , )34-70תיבות (משום שבחלק החוזר , התהליך המתרחש במינואט זה הוא מעניין מאוד

, פריודה סימטרית רגילה) כמגדיר חלק זה(אלא מוצגת , של המבנה הפריודי לטוניקה" תרגום"

. מתפקד כפריט נפרד המשמש כגרעין הצירוף, ריודה הקודמתוהחלק ששימש כסיומת למאחר הפ

מציגה ניתוח  Ex. 2.5(בארי החורג מהמסגרות הפריודיות המוצגות כאן - Xהתוצאה היא צירוף 

  ).יובהר בסעיף הבא, צורה טרנארית פשוטה, שמבנהו השלם, של המינואט

                                                 

195
-112, 1988רוזן " (צורת סונטה מינואט", ף מגדיר מבנה זה כאחד המודלים האפשריים של צורת הסונטהרוזן א 

123.(  
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ם מגבלה על גודל היא שאין שו, נוסף בין הוספת משלים למצב של תוספת המגדירל בדה

ך שהוא  כ,הצורך במשלים הוא מספיק חזק וברור והמשלים הוא צירוף עצמאי לחלוטין. המשלים

כמו למשל , ובין נושא ארוך ומשמעותי) 428. כמו בדוגמה של ק(יכול לנוע בין נושא מסיים קצר 

ותופס , הצירוף המשלים הוא בעל מורכבות פנימית שם,  של מוצרט387. ל הרביעייה קש אטונבמי

היא מעניינת , אגב, הפריודה הפותחת). Ex. 2.4 (טאושל המינ" תצוגה"שטח של מחצית מה

 וששני , באתנח דומיננטי על סולם היעדמתהמסתיי, שכן מדובר על פריודה פתוחה, במיוחד

נרחבותו של המשלים מבליטה את הקשר הפריודי בין  .רגולרית מעשר תיבות- איבריה בנויים אי

שני אברי הפריודה , בארית-Xאך כדאי לשים לב כי עדיין מבחינת התפישה ה, המקדם והמאחר

השיקול . והמשלים המהווים רכיב כזה) מאחר הפריודה(מול הגרעין , אינם חלק מרכיב אחד

סוגיית , מעבר לכך. בכך שהגרעין מכין טונלית את הגעת המשלים, רכיבות זו הוא טונליהעיקרי ל

  .ותידון בסעיף נפרד שיוקדש לה, הרכיבות הזו דומה מאוד למתרחש בתצוגת צורת הסונטה

, בשתי הדוגמאות הללו המשלים נוסף במקום הטבעי ומבלי לערער את המבנה הפריודי

 575. מן הרביעייה ק, מינואט אחר של מוצרט. גרעין- נה של מגדירכארגומנט ראשי בצירוף בעל מב

)Ex. 2.6( ,והוא הפתיחות של , שבו ממומש פוטנציאל פתיחות אחר, מדגים מקרה מעניין במיוחד

גם , ובהתאמה(ט חלקו הראשון של המינוא). פתיחות אפשרית שכבר צוינה לעיל(מקדם הפריודה 

השניים הראשונים יוצרים פריודה , מורכב משלושה פריטים) 45-74בתיבות , חלקו החוזר

בעוד הפריט השלישי נע מחדש אל הדומיננטה , משלים-שהיא במבנה ברור של גרעין, מודולטורית

אילו המבנה היה מורכב מהפריט הראשון והשלישי . ומבסס אותה בצורה משמעותית הרבה יותר

. גרעין-בעליל במבנה של מגדיר, סביר להניח שהיינו רואים זאת כמבנה של מעין פריודה, לבדב

אך היא משלימה את הפתיחות של , תוספת הפריט השני אינה משנה את המבנה באופן משמעותי

, בדומה למגדיר של הדוגמה הקודמת(שהסתיים בצורה פתוחה באתנח דומיננטי , המגדיר

אין אפשרות לייחס , כדאי לשים לב כי על פי הגדרתנו את מושג הפריודה). 387. הרביעייה ק

בפריודה זה " מקדם"וכן ה,  שכן הם אינם צמודים זה לזה–לאיבר הראשון והשלישי מבנה פריודי 

, זה של רקורסיביותמבנה זה מעניק תחושה ע, עדיין. מוכל בצירוף שאינו מכיל את המאחר

בארי מתאר את ההתרחשות - Xהמבנה ה, יותר מכך. בארי-Xהניתנת לתיאור על ידי המבנה ה

  .שהשנייה מביניהן היא עיקרית יותר, אל הדומיננטה" הגעה כפולה"במושגים של 
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  ורות בינאריות וטרנריותצ 3.2

צורות שהוא ה, לאחר הדיון בפריודות נעבור לשלב הבא של מבנים אלמנטריים

בעוד הפריודות : דיון זה ישלים במידה רבה את הדיון הקודם. הבינאריות והטרנאריות הפשוטות

הדיון בצורות הטרנאריות , הציגו בעיקר את הכח התיאורטי להסביר אפשרויות מבניות שונות

וכן את האפשרות של , בארי- Xיאפשר להציג מקרים פרדיגמטיים של מימוש מלא של צירוף 

המבנים האלמנטריים הללו הם אותם . ם בצירוף להתפרק לצירופים בעלי מבנה עצמאיארגומנטי

כנושאים לוריאציות , כרפריינים בפרקי רונדו, מבנים המתפקדים בפרקי מינואט או סקרצו

המשותף העיקרי ביניהם היא החלוקה הבינארית שלהם לשני . ובמגוון מקומות נוספים, קלאסיות

של המחצית השנייה של המאה , בתקופה שבה עוסקת העבודה. עמייםשכל אחד חוזר פ, חלקים

כלומר מבנה , rounded binary formהחשובה מבין הצורות הללו היא הצורה שנהוג לכנותה , 18- ה

ונעה בין , הטרמינולוגיה לצורה זו משתנה למדי בספרות.  בינארי שיש בו מחזר של החלק הפותח

אנו נדבוק . מול כותרות המגדירות אותה כצורה טרנארית, כותרת ההולמת את אופיה הבינארי

נתייחס למצב בו " צורה בינארית" במינוח 196.בעקבות קפלין, "צורה טרנארית פשוטה"בכינוי 

ללא הצגה מחודשת של החומר הפותח , החלק השני מגיע אל הטוניקה כחלק מתהליך רציף יותר

  .שהוצג בטוניקה

  

  והבינארית ניתוח הצורה הטרנארית 3.2.1

את הצורה הטרנארית הפשוטה ניתן לתאר , אם כי ייתכנו וריאציות רבות למבנה זה

והבנוי לרוב כצירוף , המגיע עד קו החזרה, החלק הפותח: כמורכבת משלושה חלקים עיקריים

, לאחר קו החזרה מופיע פריט נוסף. או פריט בודד, בין אם פריודה, )NP(מקטגוריה נושאית 

ואחריו מופיעה גירסה ,  כזו או אחרת את הדומיננטה ומכין את חזרת הטוניקההמרחיב בצורה

דוגמה מובהקת למבנה כזה מציג למשל הרפריין בפרק המסיים של . בטוניקה של החומר הפותח

 חזרת החומר בטוניקה לעתים נוסף לאחר). Ex. 2.7 ;Ex. M.12( של מוצרט 516. החמישיה ק

                                                 

196
ברי מגדיר ). 76-78, 1979(או גרין ) 106-108, 1989( מופיע למשל אצל רוטשטיין "rounded-binary form"המושג  

 incipient ternary"שם הוא מכונה , אריותאך מקדיש לו את מירב השטח בפרק על צורות טרנ, מושג זה בקצרה

form")  המושג של קפלין לצורה זו הוא ). 56-58; 48, 1966ברי"small ternary" . מושג זה הוא הקרוב ביותר

צורה טרנארית "על פני " צורה טרנארית פשוטה"אם כי העדפתי להשתמש ב, למושגים שיהיו בשימוש בעבודה זו

  ".קטנה
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. כורל סט"כפי שניתן לראות בדוגמה המפורסמת של , חומר המתפקד כמעין קודה לצירוף

Ex. 2.8.(197" (אנתוני
 

כאשר כל איבר תואם , בארי היא כמעט מיידית-Xתאמת המבנה הזה לחלקי הצירוף הה

כללי התיאוריה , מבין שלושת חלקי הצירוף הבסיסיים. וףבצורה ברורה חלק אחר מן הציר

. הוא הפחות סגור והפחות יציב מבין החלקים, ראשית. מכתיבים את גרעיניות האמצעי מביניהם

לים להיות מורכבים מפריט כוהי, בזמן ששני החלקים האחרים מתנהגים בעליל כצירופים, שנית

בייחוד הדבר נכון לחלק (והמופרדים מסביבתם , )לרוב פריודית(בודד או בעלי מורכבות כלשהי 

לפחות בדוגמאות שהובאו (כאן מדובר ) שהחזרה עליו מסמנת אותו כרכיב עצמאי בצירוף, הפותח

, גוריה נושאיתקטהקטגוריה של החלקים האחרים היא , שלישית. בפריט לקסיקלי בודד) עד כה

החלק האמצעי אכן שונה . טגוריה אחרתהמחייב גרעין מק, בעוד שכאן מדובר במבנה צורני חדש

בהיותו מבוסס בעיקר על הרחבת הדומיננטה , במהותו מרוב הגרעינים שפגשנו בסעיף הקודם

יחידותו כפריט , יציבות הגרעין- אי: שלושת הפרמטרים הללו. וללא הצגת אלמנט נושאי בתחילתו

מהווים את שלושת , ףביותר בצירו" חדש"והיותו החלק ה, מול מורכבות שאר חלקי הצירוף

בעוד בניתוח הפריודות . כפי שנראה לאורך העבודה כולה, הקריטריונים העיקריים לזיהוי הגרעין

  .כאן כל השלושה תקפים ותומכים זה בזה, התבצע שימוש מעשי רק בקריטריון הראשון

שהם אירועים , שני החלקים האחרים, אחרי בחירת החלק האמצעי כגרעין הצירוף

נתפשים באופן טבעי כארגומנטים העונים על דרישותיו , משלימים את פתיחותוסגורים ה

מה שתואם את חשיבותו המבנית ואת העובדה , החלק הפותח מתפקד כמגדיר. הלקסיקליות

ובכך הוא סוגר , בעוד החלק החוזר מתפקד כמשלים, שמוצג בו החומר התמטי המשמעותי ביותר

ומה לדרך שבה מתפקד המאחר כמשלים בפריודה את הפתיחות הנוצרת בגרעין באופן ד

כאשר הקדנצה , אנתוני. הקבלה זו באה לידי ביטוי מוסיקלי בדוגמה של כורל סט. הסימטרית

מה שיוצר הקבלה , בסיום הגרעין מעוצבת בצורה מקבילה לזו שבסיום המקדם בפריודה הפותחת

בעוד דיון בתפקודם של לוואים שמאליים . משלים בפריודה הפותחת ובצירוף כולו- ןבין יחסי גרעי

                                                 

197
ומהווה את אחד הניתוחים הכוללים והחשובים , )203-210, 1983(קנדוף ' בפירוט על ידי לרדל וגדוגמה זו מנותחת 

' דוג, time span reduction) 205-בין השאר ניתן להבחין בה בהבדל המשמעותי בין המבנה העצי על פי ה. בעבודתם

, )ברמת הפירוט הגבוהה ביותר, 8.37, 209(העומדת במרכז הניתוח , prolonogational reduction-ובין ה, )8.33

כדאי לשים לב כי סוג הניתוח הראשון מציג מבנה עצי בעל דמיון רב לעץ . מבחינת שיוך החלק האמצעי של הקטע

אלא הטוניקה , נבחר להיות לא האירוע הדומיננטי במרכז הקטע, קנדופי'ג- הלרדל"head"למרות זאת ה. בארי-Xה

, בלתי יציב- הקיימת בשיטתם כי ההיררכיה בין האירועים מבטאת יחס של יציבזאת עקב ההנחה, אליה הוא נפתר

  .והאירוע השלדי יותר הוא גם יציב יותר
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, אנתוני כלוואי ימני. קל לראות מקרה פשוט כדוגמת הקודה בכורל סט, יתקיים בהמשך הסעיף

  . וממלא תפקיד משני ועודף ביחס לשלושת החלקים העיקריים של הצירוף, המגיע לאחר המשלים

בארי -Xניתן לראות מספר הקבלות משמעותיות בין המבנה ה, בר ברמת הניתוח הזוכ

בדות הבולטות ביותר הן המתח בין הצורה הבינארית לצורה ושתי הע. ובין המבנה המוסיקלי

שני מאפיינים אלו מבחינים את . והדרך שבה מאורגנים איברי הצירוף כרכיבים, הטרנארית

שלא נייחס לו בהכרח , ABAמבנה דמוי מצורה רגילה ב המבנה של הצורה הטרנארית הפשוטה

החלוקה , בעלת מעין תצוגה ומחזר, למרות שמדובר לכאורה בצורה טרנארית 198.בארי-Xמבנה 

התנגשות לכאורה זו בין הצורות נידונה לא מעט . קה בינאריתוהמרכזית של הצורה היא חל

רי מגלה שקיים בו בא-Xיון במבנה הצירוף הע 199.באופן בוטה במיוחד אצל רוטשטיין, בספרות

). גרעין ומשלים, מגדיר(הצירוף מתחלק לשלושה חלקים בסיסיים , מצד אחד: אותו המתח בדיוק

שכן מדובר בשני , חין אותם מהגרעיןבבין המגדיר והמשלים קיים יחס קירבה המ, יתר על כן

-Xרוף הגם בצי, עם זאת. מה שיוצר הקבלה לעיקרון של תצוגה ומחזר, הארגומנטים של הצירוף

המתחלק , ’Xהמגדיר ורכיב ה, חלוקה בינארית לשני רכיביםלבארי הצירוף מחולק למעשה 

 200.לגרעין ולמשלים

שכן גם במבנה המוסיקלי , לוקה זו לרכיבים תואמת אף היא את המתרחש במוסיקהח

בזמן . כפי שבא לידי ביטוי באמצעות קו החזרה, הגרעין והמשלים מקובצים יחדיו לרכיב אחד

היא בעליל מתנגשת עם תיאוריות היררכיות ,  התיאוריהיובדה זו משתלבת היטב עם ניבוישע

, שהחלוקה שלהן של המבנה מאחדת את החלקים הראשון והשני, כדוגמת שיטת שנקר, טונליות

                                                 

198
מינואט לא ניתן -טריו-ברור כי מבנה כדוגמת מינואט,  אינן נידונות באופן כללי בעבודה זוABAאם כי צורות  

משום שכל אחד מהחלקים מהווה צירוף נפרד )  כגרעיןBלמשל על ידי ראיית החלק (בארית בצורה מיידית -Xלנתח 

אנה "בניתוח הדוגמאות מתוך (כפי שנראה הן בסעיף זה . מה שסותר את עיקרון הלקסיקליות של הגרעין, ועצמאי

 ראויה להתייחסות כאל ABAלעתים צורת ") ע באך"בניתוח הסונטות של קפ(והן בפרק על צורת הסונטה " מגדלנה

  .בארי-Xהשונה מן המבנה ההיררכי הקיים בצירוף ה" וחמבנה שט"בעלת 

199
  "The conflict exhibited in the so-called rounded binary form between two-part and three-part 

organization is so deeply embedded in the very nature of form as to preclude any unambiguous 

resolution of the issue")  בין אם , היריעה תקצר מלציין מקומות אחרים בהן מצוין מתח זה). 107, 1989רוטשטיין

, באופן דומה(שהיא במידה רבה הרחבה של המבנה הפשוט , ובין אם עבור צורה הסונטה, עבור הצורה האלמנטרית

, )143-147 (1972ציין את ניומן כדוגמאות ניתן ל). גם סוגית קווי החזרה תידון במשותף לצורה זו ולצורת הסונטה

  ).13-27 (1988ורוזן 

200
תוצאה של הנחה קוגניטיבית , אלא עיקרון בסיסי בו, החלוקה הבינארית איננה מאפיין שרירותי של העץ, כמובן 

כשהיא , מציגה דיון בשאלת המבנה הבינארי של העצים) 138-144, 1994(הגמן . כי הדבר תואם את התפישה האנושית

  .את ההעדפה למבנים כאלו כנובעת מההנחה שכך קל יותר לתינוק לרכוש את כללי השפהמציגה 
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 201.תאום בולט עם קו החזרה-מה שיוצר אי, interruption-בייחוד כאשר הניתוח מאמץ את מודל ה

תואמת את מיקום קווי ,  שאחריו`Mקה הבינארית של הצירוף למגדיר ולרכיב החלו, לעומת זאת

משום שבעץ עצמו מופיע אירוע (בארי אינם חלק מהתחביר -X קווי החזרה בהקשר ה202.החזרה

ומעידים על רכיבותם של מספר מרכיבים , אך הם משרתים שני קריטריונים של רכיבות) יחיד

ובפרט על (ת הצורה מעיד על הרכיבות של החלקים עצמם חזרת כל חלק במסגר, ראשית: בצורה

מה שמשרת את החלוקה הבינארית הבסיסית של , )שאיננו צירוף, רכיבות החלק השני של הצורה

, החזרה המתואמת בין החלקים יוצרת מצב אופייני לעיקרון החזרה הכפולה, שנית. הצירוף

 אולי טריביאלית כאשר מדובר בצורה רכיבות זו היא. המעידה על הרכיבות של הצירוף כולו

רפריין של , למשל(אך מכיוון שהמבנה הטרנארי עשוי להופיע כחלק מפרק רחב יותר , עצמאית

   203.העדות שמדובר ברכיב נפרד היא משמעותית, )פרק רונדו

המבנה הפרוטוטיפי הזה של צורה טרנארית תואם , עוד לפני הדיון בלוואים, ם כןא

  : במגוון של מאפיינים שכדאי לסכמם, בארי-Xה הצירוף האת מבנ במידה מלאה

היוצר דרישה לשני , שהוא פריט לקסיקלי בודד ומקטגוריה חדשה, יום גרעיןק •

  . ארגומנטים

                                                 

201
, לסקובסקי. כמעט כל ניתוח שנקרי של צורה זו יציג את הסתירה בין המבנה הטונלי ובין מיקום קווי החזרה 

 Surely the traditional designation 'binary' is meaningful, but": אינו רואה שום בעייתיות בסתירה זו, למשל

we cannot expect voice leading to relate to the binary division in any preconceived way".)  לסקובסקי

כאשר הוא , )2בייחוד דוגמה , 51-53, 1996מקי (מקי מציג את הסתירה בראשית מאמרו , בדומה לכך). 91, 1990

סתירה דומה קיימת גם ביחס . ואל מבנה הפראזות" ורה חיצוניתצ"מקשר את קווי החזרה אל מה שהוא מכנה 

. כורל סט"של , )כפי שתוארה לעיל (prolongational reduction-לפחות מבחינת ה, קנדוף'לניתוח של לרדל וג

, עם זאת. בארי-Xמניב תוצאה דומה לעץ ה, time span reduction-לפי ה, הניתוח המקביל, כפי שצוין". אנתוני

כך שניתן לראות את הניתוח כנובע ממיקום קווי , רדוקציה זו מקושרת מאוד לקיבוץ המטרי המיידי הקיים בקטע

  . ולא כמסביר מיקום זה, החזרה

202
י השימוש בקוו. ברור שהם אינם הכרחיים, בארי מעיד על ההיגיון שבמיקום קווי החזרה-Xאם כי המבנה ה 

אך ככל שהמבנים הללו נעשו , )ובראשם לצורת הסונטה(החזרה אמנם אומץ גם למבנים מוסיקליים מורכבים יותר 

אם כי בהתייחס לצורת ,  סוקר בצורה מקיפה תהליך זה1980ברוילס . פחת השימוש באמצעי זה, מורכבים יותר

 90- וה80-ש בקווי החזרה מקורו בשנות הולטענתו תהליך הדעיכה של השימו, ולא לצורות הפשוטות יותר, הסונטה

שבייחוד החזרה השנייה , ותפישתה כתהליך דרמטי, וכתוצאה מתפישה אורגנית של צורת הסונטה, 18-של המאה ה

החזרה השנייה היתה רלוונטית גם בשלב ,  ממחישOp. 59\1כפי שהמקרה של הפרק השני של , עם זאת. סותרת אותו

  ).147ש "ה' ר(מאוחר של הקלאסיקה 

203
הטוען כי קיומם מחליש את מידת השכנוע של מה , חשיבותם העקרונית של קווי החזרה מובעת גם על ידי בונדז 

בארית מתמודדת עם קווי -Xהעובדה שהתיאוריה ה). 29, 1991בונדז ( מכנה הגישה הגנרטיבית החמורה שהוא

מעידה על כך שניתן להציג תיאוריה גנרטיבית שונה מסוג התיאוריות איתן בונדז , ואפילו מסבירה את קיומם, החזרה

מול , מתוך הפריטים היסודיים שלוהרואה את יצירת התחביר , ההבדל העיקרי הוא בגישה הלקסיקלית. מתמודד

  .של ראיית פני השטח כתוצאה של הרחבת תהליכים עמוקים ומצומצמים, הגישה האופיינית למשל לשיטת שנקר
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, העונים על הדרישות הלקסיקליות של הגרעין, יומם של שני ארגומנטיםק •

  . פשוטה יותרהומתפקדים כצירופים סגורים בקטגורי

כאשר המגדיר המהווה את החלק , יש יחס היררכי ברורין הארגומנטים ב •

בעוד המשלים אחראי בעיקר , העיקרי של הצירוף ממוקם ברמה מבנית גבוהה יותר

  .וממוקם ברמה הנמוכה ביותר, פשוטו כמשמעו, על השלמת הצירוף

אם כי זה אינו שלם דיו להיחשב , גרעין והמשלים מאוחדים לכדי רכיב אחדה •

חלוקה הבאה , ר יחד עם המגדיר חלוקה בינארית של הצירוף הכוללהיוצ, צירוף מלא

 .לידי ביטוי במיקום קווי החזרה

, כקודה לצירוף, תיתכן תוספת של לוואי ימני, בנוסף לגרעין והארגומנטים •

  .והנכלל באותו הרכיב עם הגרעין והמשלים

ם ומה הארגומנטי: ניתוח של המבנה הזה מתפצל למעשה לשני כיוונים אפשרייםה

, צירופים סגורים לכשעצמם, אפשרות אחת היא לבחון את השילוב של הארגומנטים. שביניהם

, שתי הנקודות הרלוונטיות ביותר הן המבנה הפנימי של הצירופים הללו. בתוך הצירוף הרחב יותר

 שניתן להיות מורחב על, הכיוון השני הוא לבחון את החלק האמצעי של הצירוף  .והיחסים ביניהם

  . ידי תוספת של לוואים שמאליים

צורה זו . יש מקום להציג כעת את המקבילה הבינארית שלה, לפני ניתוח חלקי הצורה

כך שחלקה השני של הצורה , נבדלת מהצורה הטרנארית בכך שאין בה מחזר של החלק הפותח

 הטיפול .אינו מוליך לאתנח דומיננטי הנזקק לפיתרון אלא לקדנצה מלאה המסיימת את החטיבה

אם ראינו בצורה הטרנארית את חזרת : באר הוא ברור למדי- Xבצורה הבינארית לפי עקרונות 

הרי שבצורה הבינארית מתקבל מבנה של , החלק הפותח כמשלים ואת החלק שקדם לו כגרעין

בארית בין הצורה הבינארית והטרנארית היא לפיכך לא - Xההבחנה ה. גרעין ללא משלים-מגדיר

אלא פשוט כתוצאה של מימוש הדרישות הלקסיקליות של , ורות שונות מהותיתכבין שתי צ

בעוד כאשר לא נדרש , מתקבלת הצורה הטרנארית, כאשר הגרעין דורש משלים: פריטים שונים

משום ששתיהן מונעות , תכונות הצורות דומות, מעבר לכך. הצורה היא בינארית בלבד, ארגומנט

דוגמאות מובהקות לצורה זו יוצגו במסגרת . זהה של הגרעיןמאותו המודל המבני ומקטגוריה 

דוגמה ). Ex. 2.23.16 ,Ex. 2.23.17למשל " (אנה מגדלנה"ניתוח הריקודים הבינאריים מתוך 

תיבות , Ex. 4.19.1( של היידן Op. 76\2אחרת מציג הנושא הפותח בפרק המסיים של הרביעייה 

, ונקציונליפ-משום שגרעין הצורה הבינארית הוא מולטי, דוגמה זו מורכבת מעט יותר). 1-20

  .אפילו במבנה פריודי, ומקודד בו מעין משלים
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  חלק האמצעיה 3.2.2

משום , הדיון בחלקי הצורה הטרנארית ראוי שיתמקד בחלקה האמצעי של צורה זו

המגדיר והמשלים , חלקיה הקיצוניים של הצורה: מבחינה צורנית" חדש"שחלק זה הוא ה

שבמידה שיש לו , מאיים בעלי מבנה פשוט יותרמהווים צירופים עצ, בארית- Xמנקודת הראות ה

הכולל בראש , חלקה האמצעי, לעומת זאת. מורכבות תחבירית היא טופלה בסעיף הקודם

מבנים הטרנאריים ב. מהווה את המרכיב החדש בה ולא טופל עד כה, ובראשונה את הגרעין

 כלומר פריט ,הסעיף הקודם החלק האמצעי של הצירוף הורכב מהגרעין בלבד-שהוצגו בתת

על ידי גרעין משמעותי המהווה : יש שתי אפשרויות למצב זה להתממש, למעשה. לקסיקלי בודד

קר את יהמהווה בע, או על ידי גרעין מצומצם יחסית, למעשה גורם מאזן מול המגדיר בשלמותו

עליית המדרגה בקטגוריה ביחס לקטגוריה הנושאית של , בכך. הדבק שבין שני הארגומנטים

או על ידי הרחבת הפריט הלקסיקלי ביחס לאורך , גומנטים מתבטאת בשני כיוונים אפשרייםהאר

  .שבו" הנושאיים"של נושא רגיל או על ידי צמצומו תוך ניוון האלמנטיים 

.  במיוחדוהיא מציגה מקרה מעניין, אנתוני. וגמא לסוג הראשון של גרעין היא כורל סטד

הוא בעליל פריט לקסיקלי אחד הנחצה לשני , מונה תיבות המרחיבות את הדומיננטהש, הגרעין

, גישה זו רואה בטוניקה באמצעית הגרעין טוניקה לכאורה. חלקים סימטריים של ארבע תיבות

ן מידת העצמאות עיעדיין חסרה לחלקי הגר, גם אם מדובר בטוניקה אמיתית, אך בכל מקרה

, הגרעין מהווה משקל שכנגד לפריודה הפותחת, ככזה. להפוך אותם לפריטים עצמאייםשיכולה 

למרות הסימטריה לחלק . כפי שקורה במגדיר, אך כפריט אחד ולא כצירוף המורכב משני חלקים

בעוד חלקי הפריודה בחלק הפותח הם , הגרעין בנוי רגולרית משני חלקים בני ארבע תיבות, הפותח

, במקרה הזה. 4+4כאשר קל לנרמל את הפריודה לפריודה רגולרית של , ל אחדבני חמש תיבות כ

מה שעשוי להעיד , אך הוא מציג מבנה רגולרי יותר, הגרעין הוא אולי יציב פחות מהמגדיר, אם כן

  .על קדימות בתהליך היצירה של הצירוף

טריו ניתן לראות למשל ב, שבו הגרעין קצר בהרבה מהארגומנטים, ת המקרה ההפוךא

הארגומנטים הם איברים בני שמונה , רה הזהבמק). Ex. 2.9( של היידן Op. 64\2מהרביעייה 

, במקרה הזה. ובן ארבע תיבות בלבד, בעוד הגרעין הוא קצר יותר, ללא מבנה פריודי פנימי, תתיבו

כאלמנט שיוצר את , ותפקידו מצטמצם לביסוס הדומיננטה, הגרעין אינו מתממש לנושא של ממש
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 הפרק האחרון מתוך החמישיה בסול דוגמה דומה היא הרפריין של. הצורך בשני הארגומנטים

  .הסעיף הקודם- שהוצג אף הוא בתת, 516. ק, מינור של מוצרט

כין את מה, המאפיין העיקרי של הגרעין הוא סיומו באתנח דומיננטי, בחינה טונליתמ

בין אם כנקודת עוגב , בת הדומיננטהבמקרים רבים הגרעין כולו מבוסס על הרח. הגעת המשלים

מדובר , מבחינה זו. תוך יציאה ממנה וחזרה אליה, אנתוני. כמו בדוגמא של כורל סט, או, של ממש

רוב  בשכפי שנראה, בניגוד למשל לגרעין של צורת סונטה, בפריט מצומצם יחסית מבחינה טונלית

הדבר כמובן מתיישב עם הפערים בין קטגוריות .  מהלך טונלי מרחיק לכת יותרהמקרים מבצע

כפי שמתקיים , ל על הטוניקהחיייתכן גם מצב שבו הגרעין מת. MP מול SP, שני הצירופים

 או Ex. 2.5(,204( של מוצרט 428. או ברביעייה ק) Ex. 2.10( מאת היידן Op. 33\2ברביעייה 

גם אם טבעי יותר לצפות ). Ex. 2.11(וצרט  מאת מ331. בנושא של הפרק הראשון של הסונטה ק

מה , לעתים קרובות הגרעין מסתיים בקדנצה אל הדומיננטה, כי הגרעין יגיע לאתנח דומיננטי

אפשרות זו קיימת גם עבור מקדמים , כפי שראינו. שעדיין יוצר הכנה של הטוניקה מבחינה טונלית

, דוגמה לכך קיימת בנושא לוריאציות. אך היא תדירה הרבה יותר בצורה הטרנארית, של פריודות

Op. 34 , מאת בטהובן)Ex. 2.12( ,ובייחוד בניתוח , ודוגמאות נוספות יוצגו במהלך הסעיף

מייד לאחר הקדנצה מתבצע תהליך , בדרך אופיינית לטכניקה זו". אנה מגדלנה"הקטעים מתוך 

מה שמחזק , )הכולל ספטימה(הכולל את הפיכת הדומיננטה לאקורד דומיננטי , םחיבור למשלי

  .את מעמדה כמכינה את הגעת הטוניקה

. ל הדיון עד כה התבצע בהנחה שמרכז הצורה הטרנארית בנוי מפריט לקסיקלי אחדכ

, הדרך הטבעית לטפל בהם היא לראותם כלוואים שמאליים, כאשר מצטרפים פריטים נוספים

התיאוריה מחייבת כי הגרעין הוא , בפרשנות זו של לוואים וגרעין. עיןרהמקדימים את הגכאלו 

פשטותה של הצורה מביאה לכך שהלוואי הוא .  ישירות למשליםיךהמול, הפריט האחרון בחבורה

, במקרים רבים. ומורכב מפריט בודד, )אם כי ייתכנו לעתים רצפים של לוואים(בדרך כלל יחיד 

, משניות שבמידה רבה מגדירה את לוואיותו, יים בקדנצה אותנטית אל סולם משנילוואי זה מסת

205.וגם מצדיקה את ראייתו כצירוף עצמאי
 

                                                 

204
 Op. 33של מוצרט ל" רביעיות היידן"ומשקף את היחס של , הדמיון התמטי בין תחילות הקטעים הללו הוא ברור 

קרה המוצרטי ההתחלה בטוניקה היא לאחר מודולציה לדומיננטה כדאי לשים לב שבמ, עם זאת. של היידן

גם מבחינה מבנית הארגומנטים אצל . בעוד אצל היידן חלק זה מסתיים בקדנצה לטוניקה, שמתרחשת בחלק הראשון

  .מוצרט מורכבים הרבה יותר והוצגו כבר בדיון בפריודות

205
ויבוא לידי ,  איבר כצירוף מתקיים לא רק בהקשר זההעיקרון שלפיו ביסוס של סולם נפרד מהווה הצדקה לראיית 

  ).או המקבילה שלה בסונטות של סקרלטי(ביטוי בעיקר בניתוח של תצוגת צורת הסונטה 



- 132 -  

. ללוואי ניתן לייחס שלושה תפקידים עיקריים שהוא עשוי למלא במסגרת צורנית זו

מלא בכך הוא מ. כלומר הבאת החומר הפותח בצורה מוחלשת יותר, הראשון הוא תפקיד פיתוחי

, כאשר הצורה מורחבת עוד יותר. של החלק השני" הנושא"או לחילופין , תפקיד של מעין מגדיר

מה , ניתן ממש להקביל בין לוואי זה ובין מגדיר החלק הפותח, כפי שנראה בסונטות של סקרלטי

 תפקיד אפשרי אחר הוא של גרעין 206".הצורה הבינארית"שיוצר את המאפיין התמטי העיקרי של 

הלוואי מכיל חומר טרנזיטיבי ומדמה פונקציה של , במסגרת זו. כלומר תפקיד גשרי יותר, רהלכאו

או משום , בין אם משום שהלוואי פונה לסולם משני, אך גרעיניות זו אינה באה לידי מימוש, גרעין

הצמצום במימדי הצורה מביא לכך . שתפקיד הגרעין כבר ממומש על ידי הגרעין בפועל של הצורה

אפשרות שלישית היא לראות בלוואי מקשר . תים קרובות הלוואי ממלא את שתי הפונקציותשלע

במקרה . שעשויה להיות על טונליות משנית כלשהי, טונלי בין סיום המגדיר ובין תחילת הגרעין

כפי שמתרחש למשל במינואט של הרביעייה , הלוואי מסתיים לרוב בקדנצה אל טונליות זו, זה

Op. 33\3היידן את מ )Ex. 2.13 .(והלוואי מסתיים בקדנצה , כאשר הגרעין מתחיל על הדומיננטה

). Ex. 2.14( מאת בטהובן Op. 2\3כפי שלמשל מתרחש בסקרצו של הסונטה , אל סולם זה

בכך שהוא גם מציג גירסה פיתוחית של , הלוואי ממלא למעשה את כל הפונקציות שהוצגו כאן

במקרה זה ניתן בקלות ליצור צורה טרנארית . וגם מציג לוואי דמוי גרעין, החומר בחלק הקודם

מה שמעיד על (או מהגרעין ) הממלא תפקיד של גרעין(צעי מורכב מהלוואי שבה החלק האמ

מסמן את הפריט השני כגרעין הממשי של , קיומם של הלוואי והגרעין יחדיו). יתירות הלוואי

אירוע המביא , הדבר בא לידי ביטוי גם בציטוט של הגרעין בקודה, ובמקרה של דוגמה זו, הצירוף

207.ומנטים שלו ומעיד על מרכזיותו המבניתאת גרעין הצורה ללא הארג
 

  

  ארגומנטים והיחסים ביניהםה 3.2.3

שהיא , NPהנחת העבודה בפרק זה היא כי הארגומנטים הם צירופים סגורים מקטגוריה   

שבמידה מסוימת נידונו בסעיף ( של הצורה הטרנארית MPבמהותה פשוטה יותר מהקטגוריה 

                                                 

206
לא , )1969והמוצגת למשל על ידי לונגייר (הכוונה לצורה המכילה שני מחזורים המקבילים למחזורי צורת הסונטה  

מאפיינים עיקריים של צורה זו יידונו בקצרה בפרק על הסונטות של . ות כאןלצורות הבינאריות הפשוטות הנידונ

  .סקרלטי

207
כמו הפרק השני של הסונטה , קיים לדעתי גם בדוגמאות נוספות, ביסוס זה של הקודה על גרעין הצורה הכוללת 

Op. 14\1צורות אלו מבוססות על מבנה , עם זאת.  של מוצרט330. או הפרק השני של הסונטה ק,  של בטהובןABA 

  .מורכב יותר מהצורות הנידונות כאן
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ולפיכך קטן הצורך הצורך בדיון , )ומנטים של צורה זווהוצגו בו דוגמאות מתוך ארג, הקודם

ברור כי מבנה הארגומנטים יכול , בנוסף. מפורט במבנה צירופים אלו במסגרת הסעיף הנוכחי

. שנברגיאני או במבנה סגור אחר" משפט"הבנוי כ, כלומר מבנה של פריט בודד, להיות טריביאלי

כשבעיקר קיים עניין במקרה , ם מורכבים יותראין לפסול אפשרות מקרים של ארגומנטי, עם זאת

דוגמה . MPשבה הארגומנטים הם עצמם מבנים טרנאריים מקטגוריה , של מורכבות רקורסיבית

 אך במסגרת Ex. 2.15(,208( של היידן XVI:35. של הסונטה הוב) כולו(לכך מציג הפרק השלישי 

הדיון החשוב יותר . במורכבות זו, מעבר להצגת הניתוח של דוגמה זו, ן הנוכחית לא נעסוקהדיו

ובעיקר הדרך שבה מעוצב , לסעיף זה הוא לפיכך לא מבנה הארגומנטים אלא היחסים שביניהם

היא , בייחוד בצורה הטרנארית הפשוטה יחסית, התבוננות ביחסים אלו. המשלים ביחס למגדיר

והן להבנת העיקרון היסודי של , בנת הקשר ההיררכי בין המגדיר והמשליםמשמעותית הן לה

  .לא כולן יידונו בעבודה זו, עיקרון שעשויות לו השלכות תיאורטיות מרחיקות לכת, חזרה תימטית

של הנושא שהופיע במגדיר עומדת בבסיסה של " חזרה"ההנחה כי המשלים מהווה 

והן המינוח של ,  הנפוץ לגביהABAהן הסימון . ההתבוננות התיאורטית בצורה הטרנארית

"rounded binary form" ניתן לטעון , אם כי לפחות לגבי המקרה השני( מתייחס לרעיון זה

קנה המידה ). כמו על ההצגה המחודשת של הטוניקה, שהמדובר לא על עצם החזרה התימטית

זכור שהדיון עשוי להשפיע אך יש כמובן ל, מאפשר לדון בה במפורט, הקטן שבו מתרחשת החזרה

או היחסים בין , מחזר בצורת הסונטה- כמו יחסי תצוגה, גם על אירועים בקנה מידה רחב בהרבה

המורכבות של החזרה . אם לנקוב בשתי דוגמאות בולטות, חזרות שונות של רפריינים בפרקי רונדו

אם כי (ן למגדיר כלומר במשלים הזהה לחלוטי, נובעת מכך שאין מדובר בחזרה מדויקת בלבד

שהרי יחס כזה של , וכן לא מדובר בשימוש גרידא באותו החומר התימטי, )מצבים כאלו קיימים

בין אם מדובר (דמיון קיים לעתים קרובות גם בין הארגומנטים ובין החלק האמצעי של הצורה 

  ). ובין אם בלוואים, בגרעין

הציג חלק ממגוון האפשרויות יש מקום ל, עוד לפני הדיון במשמעות יחסי הארגומנטים

כמו ברביעייה (אפשרויות אלו נעות בין זהות מוחלטת בין המשלים והמגדיר . הקיים ליחסים אלו

Op. 33\2 ,או בנושא לוריאציות , במקרה של פריט בודדOp. 34 ,במקרה של , של בטהובן

                                                 

208
משום ,  לארגומנטים של הצירוףMPרמת הרקורסיביות של הפרק הזה היא מעבר לשימוש בקטגוריה , למעשה 

התוצאה היא אחת הדוגמאות ). ירלגבי המגד(שגם בו מתבצעת אותה פעולה , שתהליך דומה קיים גם במגדיר הצירוף

והן מבחינת החזרה על , הן מבחינת השימוש באותה קטגוריה, היפות ביותר בעבודה לתהליכים רקורסיביים טהורים

  . התהליך מספר פעמים
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כמו בטריו מתוך (למעט שינוי ביחסים הטונליים , חזרה קרובה של המשלים למגדיר, )פריודה

גם כאשר המגדיר במקורו היה מורכב , צמצום המשלים ביחס למגדיר, )Op. 64\2הרביעייה 

או הרחבה ניכרת , )Ex. 2.16, 428. הרפריין בפרק המסיים של הרביעייה ק, הלדוגמ(מפריט בודד 

לעתים קרובות תוך שימוש בטכניקות הרחבת פראזה מקובלות , של המשלים ביחס למגדיר

מעבר לטכניקות ההרחבה :  של היידן104. מס- ו, 103. במינואטים של הסימפוניות מס, לדוגמה(

אותו " פותר"כך שהמשלים גם , המגדיר מסתיים באתנח דומיננטי) Ex. 2.17 (103. במס, השונות

אפשרויות מעניינות ). השינוי העיקרי הוא בהרחבת הקדנצה )Ex. 2.18 (104. מס-בעוד ב, טונלית

 .Op. 31\3) Exופרק המינואט של הסונטה , Op. 2\3יותר מציגים פרק הסקרצו מתוך הסונטה 

תוך הצגת מבנה של , גרעין- בשני המקרים מבנה המגדיר הוא של מגדיר. שתיהן של בטהובן, )2.19

אך תוך פיתרון לטוניקה של שני , נשמר המבנה הזה בגרעין, במקרה הראשון. פריודה פתוחה

-דיר ובין מגדיר המשלים קיים יחס כביכול של מקדםהתוצאה היא שבין מגדיר המג: האיברים

-בעוד מגדיר המשלים מסתיים ב, I:HC-מגדיר המגדיר מסתיים ב: מאחר של פריודה סימטרית

I:PAC .אך איבר זו תואם את גרעין הפריודה , המשלים כולל איבר אחד בלבד, במקרה השני

ולדעתי המעניין ביותר מבין , נומקרה מיוחד במי. בעוד המגדיר מושמט מן הצירוף, המקורית

הכתוב בלה ,  של היידןOp. 76\3קיים בטריו של הרביעייה , משלים המוכרים לי-יחסי מגדיר

אם כי (מופיע קטע פריודי חדש , לאחר ההגעה השגרתית לאתנח הדומיננטי): Ex. 2.20(מינור 

שלכאורה חוצץ בין סיום הגרעין ובין , ור'בלה מז) תוך שימוש בתמטיקה הבסיסית של הטריו

יש ,  לכאורה209.באופן שגרתי על ידי חזרת הנושא הפותח בטוניקההמתרחש , הפיתרון לטוניקה

אולם אם מקבלים את , בכך עבירה על החוק האוסר הכנסת איברים בין הגרעין והמשלים

ניתן להסביר את ההוספה הזו ללא טענה בדבר , בארי-Xהאפשרות להוסיף ארגומנטים לצירוף 

ניתן להוסיף , כלומר מורכב מגרעין בלבד, טיפרי-מכיוון שהצירוף המקורי היה חד: הפרת חוקים

 אין ספק שמבחינת 210.ורית יכולה להיחשב כמגדיר הצירוף'והפריודה המז, לו ארגומנטים

                                                 

209
מה שאף , וטוען שהיא חיצונית לצורה, )insertion" (הכנסה"ור כ'רוזן רואה האירוע בלה מז, בהתאם לגישה זו 

  ).118-120, 1988רוזן (של פעולה זו " איכות הקסומה"ריו למביא לדב

210
גרעין (משלים -אפשרות אחרת היא לראות את הצירוף המקורי כמבנה פריודי מודולטורי במבנה של גרעין 

כשם שאין זה נכון לראות את תיבות , אך לדעתי אין זה ניתוח נכון, )v:PAC-משלים מסתיים ב, I:IAC-מסתיים ב

. מה שמאפשר עדיין את הוספתו, גם בניתוח זה הצירוף המקורי נטול מגדיר, עם זאת. ות פריט נפרד כיוצר65-68

מה שרק מחזק את , בסעיף הקודם דנו בנדירות ובבעייתיות של הוספת מגדיר למבנים פריודיים סימטריים, כזכור

  .מיוחדות הדוגמה
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אם כי כמובן , "נושא הצירוף"שלמותה ובהירותה היא תואמת מאוד את התפישה של המגדיר כ

 .נוצרת הפתעה רבתי בהוספה כזו לצירוף הממוקם בעמדת המשלים

האפשרות החשובה ביותר היא כאשר המגדיר בנוי כפריודה , ן כלל האפשרויותמבי

המשלים זהה , במקרים רבים. בעוד המשלים מורכב מפריט בודד, )מודולטורית או לא(סימטרית 

, אנתוני. כפי שמתרחש בכורל סט, אם כי ייתכנו שינויי מרקם(למאחר של הפריודה הסימטרית 

יש המציגים את המשלים במקרה זה לא כזהה ). 331. חש בסונטה קכפי שמתר, או הרחבה פנימית

, למשל, מה שיוצר הקבלה, אלא כתוצר של תחילת המקדם עם סוף המאחר, למאחר הפריודה

,  יש להעיר כי לעתים תיאור זה הוא בעייתי211).83, 1998פלין ק (428. לדוגמה שהוצגה לעיל של ק

, אנתוני. במקרה בלתי רגולרי כמו של כורל סט. משום הזהות המוחלטת של המשלים עם המאחר

ניתן לתהות למשל האם התיבה השלישית של המשלים היא במקורה ממקדם הפריודה או 

לעתים ניתן בהחלט לראות כי התיאור , עם זאת. וברור שדיון זה הוא אבסורדי,  שלהמהמאחר

בנושא או בוריאציה .  מאת מוצרט284. כמו למשל בפרק הוריאציות מתוך הסונטה ק, מוצדק

בעוד שבוריאציות השמינית , המשלים מתייחס הן למאחר והן למקדם הפריודה, למשל, השלישית

גם מקרה זה מגלם , במלים אחרות. רק למאחר) הן בתחילתו(הוא מגלה זיקה , או התשיעית

אפשרות , שהמשלים מביא למעשה רק את מאחר הפריודה, אפשרות אחת: מספר אפשרויות

ואפשרות שלישית , שהמשלים יוצר סינתזה בין מרכיבי הפריודה ליצירת פריט חדש, שנייה

אך בצורה השונה מצורתו , הדומה במבנהו למאחר הפריודה, שלים מציג פריט יחידשהמ

  .המקורית

הוא בכך שהטענה שהמשלים , וריבוי האפשרויות שהוא מציג, משמעותו של דיון זה

ולא מתייחסת כאל חזרה , צירופיםמתייחסת אל איברים אלו כאל , מהווה חזרה של המגדיר

אי אפשר להסיק מכך כי הפריט הבודד , כפי שצוין, עם זאת. חרגרידא של חומר תמטי כזה או א

. ולעתים אכן נכון לראותו כחזרת המאחר בלבד, הוא תוצאה של מניפולציה כלשהי בפריודה

המאפשרת לראות את הופעת המשלים כמופע חוזר , למרות הזיקה בין הצירופים, במלים אחרות

ובלי קשר תלות הכרחי , שלכל אחד מבנה עצמאי, מדובר עדיין בצירופים עצמאיים, של המגדיר

  .בין מבנה המגדיר ומבנה המשלים

                                                 

211
בה הוא מציג זאת ) 6.5(ואף מביא דוגמה , יודהקפלין אמנם מציין שהתוצאה הסופית דומה לעתים למאחר הפר 

  .אך התהליך שהוא מתאר מבוסס בעיקרו על דחיסת החלק החוזר תוך מחיקת חלקו האמצעי, כך
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העובדות שצוינו בפיסקה הקודמת מהוות בסיס ליישום אפשרי של מושג הרפרנציאליות 

, ויש להעיר(הבסיס לתפישת הרפרנציאליות הוא בכך שצירופים שונים . באירגון המוסיקלי

היחסים בין המגדיר . יע על אובייקטים זהים בעולםעשויים להצב) צירופים שמניים בלבד

ובדרך , הן העובדה שמדובר בצירופים שלמים: והמשלים מרמזים בכל פרטיהם ליישום רעיון זה

והן העובדה כי למרות , ) בשל פשטותהNP-שבחרנו לסמנה ב(כלל מקטגוריה פשוטה יחסית 

ונראה את , תם כמציינים מהות דומהעדיין נתפוש או, שייתכן שינוי משמעותי במבנה הצירופים

אינה , עצם ההנחה כי החזרתיות כאן מעידה על רפרנציאליות, עם זאת. האחד כחזרה של השני

הרפרנציאליות נובעת מכך : מביאה למסקנה כי מדובר בהוספת רובד סמנטי לאירגון התחבירי

 מורים על כך שהצירופים הללו בעצם, שהמגדיר והמשלים משתמשים בחומר תימטי זהה

   212.עצמם

משלים -העניין שסוגיה זו מעוררת מתגבר אם בוחנים אפשרות אחת ליחסי מגדיר

ובה המגדיר , היפוכה של האפשרות העיקרית שהוצגה: הנעדרת לחלוטין מהספרות הקלאסית

שהמאחר שלה זהה , בעוד המשלים בנוי כפריודה סימטרית מלאה, מעוצב כמאחר של פריודה

מבחינה טונלית ודאי :  בעקרונות הצורה הטרנארית השולל לכאורה אפשרות זואין דבר. למשלים

מבחינת הזהות התימטית בין האיברים אין הבדל בין מצב זה , שהמשלים מכיל פיתרון לטוניקה

משום שמוכרים בהחלט , וגם שיקולי פרופורציה אינם מאפשרים לפסול אותה, והמצב ההפוך

וכן מצבים שבהם המגדיר מעוצב כצירוף ( ביחס למגדיר מצבים בהם המשלים מורחב בהרבה

כפי , כאשר לא קיימת הזהות התימטית בין המגדיר והמשלים,  יתר על כן213).דמוי מאחר בלבד

וברמה , )Ex. 2.21(של מוצרט , 264. ק, "Lison dormait"שהדבר מתרחש בנושא לוריאציות על 

                                                 

212
. תפישה זו של מושג הרפרנציאליות מביעה באופן פורמלי את הדברים שאמר סטרווינסקי על משמעות במוסיקה 

 A radical answer was proposed by": עשה מגיעים למסקנה דומהלמ, המצטטים את הדברים, בסון ופרידריקי

Stravinsky, who once said: 'Music is powerless to express anything.' He was, however, less negative 

later: 'Today I would put it the other way around. Music expresses itself.' Indeed, one of the clearest 

differences between language and music is that whereas language is understood by reference to an 

extralinguistic designated space, music is self-referential.")  5, 1998בסון ופרידריקי(  

213
ויות של מחזר מצומצם לצד מחזר קפלין מציג במפורש את האפשר, של הצורה הטרנארית" מחזר"בתיאורו את ה 

כך שאין שום הצדקה , )83-84, 1998קפלין (מורחב כשתי אפשרויות לגיטימיות לטיפול במחזר של הצורה הטרנארית 

  .לטיעון שישלול מבנה כזה רק מטעמי פרופורציה
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 ייתכן המצב בו המגדיר בנוי 525,214. ק, "מוסיקת לילה זעירה"בנושא הפותח את , המורפולוגית

סוגיה זו מעולם לא עלתה לדיון במסגרת , למיטב ידיעתי. ודיבעוד המשלים הוא פרי, מפריט בודד

215.אין לה תשובה מספקת בתיאור המסורתי של הצורה הטרנארית, וכאמור, התיאורטית
 

אך , ההתייחסות על החזרתיות כאל ציון רפרנציאלי מאפשרת להציע פיתרון לבעיה זו

, עיסוק בתיאורית הקשירהמשום שהוא כרוך ב, טיפול מלא בה הוא מעבר לגבולות העבודה

; 201-250, 1994הגמן  (GBתיאוריה שמהווה את אחד המרכיבים המשמעותיים של תיאורית 

כי ניתן , שמקורה בתיאורית הקשירה, הבסיס לדיון הוא התפישה). 58-88, 1997קוליקאבר 

קה במסגרת חלו. לחלק את הצירופים השמניים למספר טיפוסים לפי מידת התלות המגולמת בהם

ומרבית (שאין בהם שום מידה של תלות בצירופים אחרים , "R-ביטויי"זו קיימת ההבחנה בין 

, בעברית" עצמו"כדוגמת הצירוף , "אנפורים"ובין , )הצירופים השמניים עונים על קטגוריה זו

 חוקי תיאורית הקשירה מנסים להציג את היחס בין 216.שבהם מידת התלות היא מקסימלית

שהבסיסי שבהם הוא , באריים- Xחים של יחסי ההיררכיה הנובעים מהעצים ההצירופים במונ

ניתן לראות את , בהתאם לכך. הקיים בין המגדיר והמשלים) הבלתי סימטרי(יחס  השליטה 

ובין המאחר של , משום שמדובר בצירוף שלם העומד בפני עצמו, R-הפריודה הסימטרית כביטוי

 בצירוף סגור עדיין קיימת לגביו התחושה כי הוא דורש משום שלמרות שמדובר, פריודה כאנפור

                                                 

214
מוטיב הטרצה היורדת ( קיים אמנם קשר תמטי ברור בין אברי הפריודה במשלים ובין המגדיר 264. בנושא של ק 

. אך קשר זה ודאי אינו מספיק לטעון כי מדובר בשני מופעים של אותו הנושא, ) של הנושא הפותח5-8לקוח מתיבות 

  .ל חזרה תמטיתובין העיקרון העמוק יותר ש, זו בדיוק ההבחנה בין קשרים תמטיים גרידא

215
 ).Ex. 2.22( של היידן Op. 50\2מקרה שלכאורה מציב דוגמה נגדית לטענה זו הוא פרק המינואט של הרביעייה  

 25-50בתיבות ) לכאורה המשלים(בעוד החלק החוזר , בפרק זה המגדיר הוא פריט בודד המסתיים בקדנצה לטוניקה

 המוליך לאתנח goal altering suffixשאחריו , פריט ראשון המגיע לסיום מדומה: מורכב לכאורה ממבנה פריודי

ייחודיות זו . חוזרים על החומר שהוצג במגדירשני הפריטים , ופריט שני המציג נושא בקדנצה לטוניקה, דומיננטי

 נעות 9-24כאשר תיבות , ההעדר המוחלט של הכנה דומיננטית לחזרת הטוניקה: מצטרפת לתופעה אחרת במינואט

שבו הפריט הראשון בחזרת הטוניקה , שתי תופעות אלו מצדיקות ניתוח רדיקלי של המינואט. סביב סולם רה מינור

אך , "פריודה"משלים בין חלקי ה-בכך אכן קיים יחס של גרעין. והפריט הבא אחריו כמשלים, מנותח כגרעין המינואט

מדובר כאן על הצגה . ובכל מקרה אין מדובר על מבנה פריודי במשלים, משיקולי קטגוריה זה אינו יחס פריודי ממשי

ה שתטופל ביתר שאת בפרק על סוגי, בארי-Xתיאום בין מושגי הניתוח המסורתיים ובין הניתוח ה-ראשונית של אי

ושלא , יש להעיר כי מדובר בטיפול מצומצם מאוד בפרק שלכשעצמו שופע פוטנציאל לעיסוק אנליטי. צורת הסונטה

  .ניתן לממשו במסגרת הנוכחית

216
סוג זה אינו ". הוא"או " אני"ומתייחס לביטויי גוף כדוגמת , "פרונומינל"סוג שלישי של צירוף שמני מכונה  

  .אם כי גם לגביו ראוי לתור אחר מקבילות מוסיקליות, טי לדיון הנוכחירלוונ
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אלא היא מעידה על ,  דרישה זו אינה דרישה לקסיקלית מהסוג שאנו מייחסים לגרעין217.מקדם

  . תלות של הצירופים באלמנט קודם בתחביר

הקבלה זו בין הצירופים המוסיקליים ללשוניים מאפשרת להקביל את המבנה הנפוץ של 

דני "למשפט כדוגמת ) 516. אנתוני או בפרק המסיים של ק. כפי שקיים בכורל סט(צורה טרנארית 

). המשמש כגרעין המשפט הלשוני, "דיבר"כאשר גרעין הצורה מקביל לפועל " (דיבר אל עצמו

המשמש כנושא " דני"ייחס למת" עצמו"ובתנאי שהצירוף (משפט זה הוא כמובן דקדוקי לחלוטין 

כך שנשמרת , "עצמו"ממוקם בעמדה השולטת על האנפור " דני "R-ובו ביטוי ה, )המשפט

של מגדיר , המצב ההפוך, לעומת זאת. לצד סיפוק התלות של האנפור באירוע קודם, עצמאותו

 ומסיבה ,שודאי שאינו דקדוקי, "עצמו דיבר אל דני"ניתן להקבלה למשפט , מאחר ומשלים פריודי

נשלט על ידי צירוף ,  העצמאיR-בעוד ביטוי ה, עצמאי אינו נשלט כלל-האנפור הבלתי: כפולה

מושג , לא רק שהקבלה זו עשויה להעיד על היעדרות האפשרות הזו מהספרות המוסיקלית. אחר

, הוא אפשרי בהחלט, ללא הקשר התימטי בין המגדיר והמשלים, כאן הסבר מדוע מבנה דומה

  .כתחילה הבעיה נוצרה עקב השימוש בשני צירופים בעלי ציון משותףמשום שמל

כמו גם שודאי אין לראות בו מימוש , אין בדיון זה לתת מענה מספק לשאלה שהוצגה כאן

מה גם שתיאוריה זו לא , של תיאורית הקשירה עבור האירגון המוסיקלי) או תחילתו של מימוש(

הומחשה לדעתי הרלוונטיות של מושגים כמו , ם זאתע. הוצגה או הוגדרה כאן בצורה פורמלית

וכי השימוש במושגים אלו עשוי לסייע להבנת יחסים בין , רפרנס או קשירה לאירגון המוסיקלי

אימוץ תיאורית , מעבר לכך. שהתיאוריה הקיימת אינה מסוגלת להסבירם, יחידות תימטיות

  .הקשירה נותר מחוץ לגבולות העבודה

  

בינאריים במחברת של אנה מגדלנה  הריקודים ה3.2.4

  באך

הדיון במבניים הבינאריים עד כה התמקד באיפיון המרכיבים השונים של מבנים אלו 

כיצד ניתן לתרגם את החלקים השונים בצורה למושגי ,  כלומר218:בארית- Xמנקודת הראות ה

                                                 

217
מושג זה מציין חלק ראשון , בטרמינולוגיה המוסיקלית: רלוונטי כאן באופן כפול) antecedent" (מקדם"המושג  

נולוגיה ובטרמי, )גם אם לא באופן מיידי לפניהם, שניתן לטעון כי פריטים דמויי מאחר זקוקים לו(של פריודה 

, 1994הגמן (מושג זה מתייחס לצירוף השמני המקדים את האנפור וחולק איתו אינדקס או ציון רפרנציאלי , הבלשנית

206-208.(  
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ה הפוכה גיש. ובחינת התפקיד של כל חלק בהקשר של מספר דוגמאות שונות, באר- Xתיאוריית 

ודרכם ללמוד על היחס בין הצורות , היא להציג ניתוחים של מספר מצומצם של מבנים שלמים

מכיוון שמספר המבנים הבינאריים . ועל האפשרויות המבניות השונות, בארי- Xובין הצירוף ה

בעוד מגוון האפשרויות המבניות הוא יחסית ( הוא רב מאוד 18-בספרות המוסיקלית של המאה ה

הקורפוס שנבחר לצורך . ברור שניתן לאתר דוגמאות לניתוח כמעט מכל קורפוס אפשרי, )םמצומצ

 קובץ זה מכיל 219.הוא קטעי הריקוד הקצרים מתוך המחברת של אנה מגדלנה באך, סעיף זה

ושנאספו מתוך יצירות של מלחיני , רובם דומים במשכם ובאופיים, מגוון של קטעי יצירות

, בין הקטעים מאפשר לזהות בקלות את ההבדלים המבניים שביניהםדווקא הדימיון . התקופה

בין צורות בינאריות , אוסף זה מספק לנו את ספקטרום האפשרויות הצורניות המלא, ולמעשה

. בארי-Xוכן אף מספר דוגמאות לארגון שאיננו לפי המבנה ה, עם לוואים ובלעדיהם, וטרנריות

 .Ex-ניתוחי כל הקטעים מוצגים ב, באריים- Xם הלמעט שני המקרים שאינם עונים על הכללי

2.23.  

אך ישנן גם סיבות , הגיוון הצורני הוא כמובן הסיבה העיקרית לבחירת קורפוס זה

הוא , ככאלו שנבחרו כנראה מסיבות מתודיות כלשהן, אופי הקטעים במחברת, ראשית. נוספות

 ללא בעיות ניתוחיות של כמעט, מה שמאפשר לבחון מספר גדול של קטעים, אלמנטרי למדי

, שנית. שעלולות להתקיים במבנים מורכבים יותר, הפרדה לפריטים או של אמביוולנטיות צורנית

ובהתאם בין , תיארוך הקטעים הוא מתקופה המהווה את שלב המעבר בין הבארוק לקלאסיקה

נכתבו על ידי יש גם לזכור כי הקטעים לא . הצורות הבינאריות הרציפות ובין התמטיות הקלאסית

כמו גם על ידי המלחין הקלאסי , אלא על ידי מלחינים אחרים מהתקופה, כבאך" בארוקי"מלחין 

אך , עובדה זו מעניקה לניתוח הקורפוס גם היבט היסטורי. קארל פיליפ עמנואל באך, לעתיד

ח שכן קשה להני, בעיקר מעידה על כך שלא ניתן לייחס את צורת הפרקים לחוקי צורה ברורים

  . שבשלב זה של התקופה כבר התגבשו חוקים כאלה

  

  :את הריקודים השונים ניתן לסווג לחמש קטגוריות מבניות

                                                                                                                                            

218
כפי . של צורות אלמנטריות המושתתות על מבנה בעל שני חלקים, היא לרמה העיצובית" מבנה בינארי"הכוונה ב 

  ".בינאריות פשוטות"ו" ריות פשוטותצורות טרנא"מבנים אלו מתחלקים ל, שראינו

219
זהו הספרון השני והמפורסם מבין . 1725המתוארך משנת , הכוונה בסעיף זה היא לספרון השני של אנה מגדלנה 

אנו נתייחס , הספרון עצמו מכיל מגוון של יצירות מעבר לריקודים פשוטים. 1722כאשר קודמו הוא משנת , השניים

  .דיותרק לצורות הבינאריות הריקו
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המשמש , כלומר מבנים בהם החלק השני מורכב מפריט בודד, מבנים בינאריים טהורים •

המחלק את (בארי -Xבמקרה זה הבינאריות תואמת גם את הניתוח ה. כגרעין הצירוף

לקטגוריה זו . וגם את העיצוב המורכב משני איברים בלבד) ר וגרעיןהצירוף למגדי

, )ור'פה מז, ריקוד לא מוגדר (32. מס, )ור'רה מז, מארש (16. מס: משתייכים הקטעים

 .)רה מינור, מנואט (36. ומס

אך , גרעין-בארי של מגדיר-Xשבהם נשמר המבנה ה,  מבנים בינאריים בתוספת לוואים •

, עדיין. המעניק למבנה תחושה של טרנאריות) אחד או יותר(וואי את הגרעין מקדים ל

 של "rounded binary form"העדרו של משלים מונע מהמבנה את התחושה הקיימת ב

בצורה התואמת , והאיבר האחרון במבנה, ביסוס הטוניקה על ידי הצגה של נושא עצמאי

לקטגוריה זו משתייכים . מגיע אל הטוניקה בצורה יציבה רק בסופו, את אופיו כגרעין

סול , פולונז (10. מס, )סול מינור, מנואט (5. מס, )ור'פה מז, מנואט (3. מס: הקטעים

סול , מארש (18. מס, )דו מינור, מנואט (15. מס, )לה מינור, מנואט (14. מס, )מינור

  220.)רה מינור, "פולונז ("24. מס, )ור'מז

גרעין , בארי שלם של מגדיר-Xי מבנה כלומר כאלו בעל, מבנים טרנאריים טהורים •

 8. מס, )ור'סול מז, מנואט (4. מס: לקטגוריה זו שייכים הקטעים). וללא לוואי(ומשלים 

 . )ור' מזbסי, מנואט (9. מס, )ור'פה מז, פולונז(

שהיא (תוספת שאינה משנה מהותית את הצורה , מבנים טרנאריים בתוספת לוואים •

ה את החלק האמצעי שבקטגוריה הקודמת היה מורכב אך מרחיב) טרנארית בלאו הכי

 19. מס, )ור'סול מז, מנואט (7. מס:  לקטגוריה זו שייכים הקטעים. מהגרעין בלבד

שניים . )ור'סול מז, פולונז (28. מס, )ור' מזbמי, מארש (23. מס, )סול מינור, פולונז(

והם , ביותר בקורפוסמהווים את הקטעים המורכבים , 28.  ומס19. מס, מהקטעים הללו

 .כפי שיתואר מייד, במבנה שניתן לראות בו מיניאטורה של צורות נרחבות יותר

אלא לראותם כמימוש של צורת , בארי-Xשלא ראוי לייחס להם מבנה , "שטוחים"מבנים  •

ABAדה"והם מתייחדים בסימון , במבנים אלו החלק האמצעי הוא סגור טונלית.  בלבד-

                                                 

220
שכן ההגעה לקדנצה , ריבוי הקטעים מצביע לדעתי על הזיקה הקיימת עדיין בין האוסף ובין הסגנון הבארוקי יותר 

מבנים דומים קיימים בסוויטות של באך מתקופה . רק בסוף הקטע מאפיינת יותר את החשיבה הבארוקית הרציפה

יל אמצעי המאפיין גם מספר קטעים בקורפוס קטע זה מכ. למשל האריה מתוך הסוויטה הצרפתית השנייה, זו

Vעל ) במינור(של תחילת הגרעין , הנוכחי
7
/iv , של מחזר) מזויפת(מה שיוצר תחושה.  
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וללא ביטוי לרכיבות חזרה זו , תחת כתיבה מפורשת שלו, ותחלחזרת החלק הפ" קאפו

אי הפרדה , התוצאה היא העדר של גרעיניות לחלק האמצעי. יחד עם החלק האמצעי

כלומר העדר , והעדר תחושת רכיבות לחלק השני, "משלים"ו" מגדיר"ברורה בין 

לקטגוריה . קאפו פשוטה-בארי להבדיל מצורת דה-Xהמאפיינים המבטאים את המבנה ה

, במוזט. )ור'רה מז, מוזט (22. מס, )סול מינור, פולונז (17. מס: זו שייכים הקטעים

מה שעשוי (למרות שלכאורה ניתן לראות בקטע האמצעי מבטא את הרחבת הדומיננטה 

ורובו מוקדש , ור'עדיין קטע זה כתוב כולו בלה מז, )להעניק לו תחושת גרעיניות

שכן שם החלק האמצעי , לונז ההכרעה היא קלה אפילו יותרבפו. לדומיננטה של סולם זה

קיומה של קטגוריה זו ממחיש את , בכל מקרה. ור' מזbסי, ורי'נע סביב המקביל המז

אך באותה , שיש לו אלטרנטיבות צורניות פשוטות יותר, בארי- Xהמגבלות של הניתוח ה

שכן , )קלאסיים יותרלפחות בקורפוסים ה(מידה ממחיש את הדומיננטיות של ניתוח זה 

 .האלטרנטיבות הן מועטות כאן ומשניות

  

, והקטעים עצמם הם ברובם פשוטים ובהירים, מכיוון שהקריטריונים לניתוח הם ברורים יחסית

למעט שני הקטעים בעלי המבנה (שמנותחים כולם , אין צורך בסקירה מפורטת של הקטעים

לרוב , כאשר הגרעין, על פרמטרים טונלייםהניתוח התבסס בעיקר . בדוגמאות העציות) השטוח

במבנים (מכין את הטוניקה על ידי הגעה לדומיננטה , לאחר התחלה לא יציבה או בסולם משני

, המשלים מציג נושא בטוניקה, )במבנים הבינאריים(או בקדנצה מלאה אליה ) הטרנאריים

יציבות בעיקר מבחינה - טא איאם כי הגרעין מב. והלוואי בדרך כלל נוטה אל סולמות משניים יותר

 15.  ומס14. כמו הגרעינים הכרומטיים במס, לעתים הוא גם מאופיין באמצעים אחרים, סולמית

-כך שהמרקם הכרומטי הוא מעניק לו את עיקר תחושת אי, באחרון הגרעין מתחיל על הטוניקה(

 7. מס, למשל(יננטי הגעה לדומיננטה בגרעין עשויה להתבצע על ידי הגעה לאתנח דומ). היציבות

, שכפי שראינו כבר, )9. או מס, 4. מס(או על ידי קדנצה אותנטית בסולם הדומיננטה , )19. או מס

והיא מתפרשת ככזו כאשר מגיע אחריה נושא , עשויה עדיין לבטא תחליף לאתנח דומיננטי רגיל

 את מגדיר חלקו הראשון של הריקוד הבינארי מהווה, בכל הקטעים. שכתוב כולו בטוניקה

ולעתים במבנה של , משלים-לעתים במבנה של גרעין(פריטי - פריטי או דו-שהוא חד, הצירוף

הגעה לאתנח , קדנצה מלאה בטוניקה(וכולל מגוון של אפשרויות טונליות , )23. במס, גרעין-מגדיר

  ).או מודולציה לסולם אחר, דומיננטי

  :מספר מקרים ראוי להדגשה מיוחדת  
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 .Ex (5.  ומס4. המינואטים מס, ים מהפרקים המפורסמים בקורפוסהשוואה בין שני •

ממחישה את ההבדלים בין הצורה הטרנארית ובין הצורה הבינארית , )2.23.3 ,2.23.2

למרות העיצוב המקביל , ואת ההבדלים המבניים הקיימים בין הפרקים, בתוספת לוואי

ם שבמקורם מדובר על זוג מה ג, הזיקה בין הקטעים אינה דורשת הסבר ממושך. שלהם

 החשוב לענייננו הוא 221.מנואטים ששימשו כפרק בסוויטה על ידי מחברם המקורי

חלק זה , ורי'במנואט המז(בשני הקטעים החלק הפותח הוא פריודי : הדמיון המבני

והחלק השני מורכב משני , )ורי'במודולציה למקביל המז, במינורי, מסתיים בטוניקה

, מגלה את הדמיון הרב ביותר)  בשני המנואטים25-32תיבות (ים האיבר המסי. איברים

כאשר שתי התיבות הפותחות שלו במינואט המינורי מציגות גירסה של אותו המוטיב 

וארבע התיבות המסיימות זהות כמעט לחלוטין בשני , ורי'במקום המקביל במנואט המז

במנואט :  בין המנואטיםבחינה של המבנה הטונלי מגלה את ההבדלים, עם זאת. המקרים

ור המתפרש מיידית כדומיננטה של 'ור לרה מז'החלק האמצעי נע מסול מז, ור'בסול מז

מבנה זה מממש את המודל של . ובהתאם לכך האיבר הבא כתוב כולו בטוניקה, ור'סול מז

: המינואט המינורי מגוון הרבה יותר מבחינה טונלית. משלים בצורה מלאה- גרעין-מגדיר

גם . ור' מזbהאמצעי אינו מבסס כלל את הדומיננטה אלא מציג נושא סגור בסיהאיבר 

טוניקה עם האיבר -וגם מכיוון שלא נשמרים יותר יחסי דומיננטה, עקב היותו נושא סגור

האיבר המסיים איננו מציג , בהתאם לכך. אין כל סיבה לראות אותו כגרעין הצירוף, הבא

האקורד של סול . ורי מעידה על כך'למנואט המזודווקא ההקבלה , נושא שלם בטוניקה

כאן משמש כדומיננטה של , ורי היה טוניקאי לחלוטין'שבמנואט המז, 27ור בתיבה 'מז

, כך נוצר איבר ללא התחלה יציבה בטוניקה. ולא כטוניקה ממשית, הדרגה הרביעית

 –ואט הנוכחי ראוי לציין כי טכניקה זו אינה ייחודית למנ. המתאים לשמש כגרעין הצירוף

ולמעשה , הגרעין מתחיל כביכול בטוניקה, 19. ומס, 5. מס, 3. מס, בשלושה קטעים

שני קטעים המקיימים קשרים , כאמור, התוצאה היא. דומיננטה-בדומיננטה של הסוב

 .אך בעלי מבנה שונה מהותית, הדוקים

בין , ה אחרתמציגים זיק,  )Ex. 2.23.10, 2.23.11 (18. מס- ו16. מס,  שני מארשים •

 הדמיון בין הקטעים 222.הצורה הבינארית הטהורה והצורה הבינארית בעלת הלוואים

                                                 

221
  .1979עובדה שהתגלתה על ידי שולצה , )Petzold(כריסטיאן פצולד  

222
על סמך הדמיון בין , ייתכן. 18. לא ידוע מי המלחין שחיבר את מס, ע באך"אותו חיבר קפ, 16. בניגוד למס 

  .שגם כאן מדובר באותו המלחין, הקטעים
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באירגון , )ור'ור וסול מז'בין רה מז(בקירבה הטונלית , מתבטא בבחירה בסוג ריקוד דומה

ובמשך הזהה והפרופורציה , )מודולציה לדומיננטה בסוף החלק הראשון(הטונלי המשותף 

בולט הדמיון בשימוש בסיומת בת שתי תיבות המגיעה לאחר , בנוסף. הזהה בין החלקים

פונקציונלי - שמעניקה תחושה של גרעין מולטי, ייחודית לשני הקטעים הללו, הקדנצה

ור החלק השני בנוי כרצף 'בעוד במארש ברה מז, עם זאת. שהמשלים מקודד בתוכו

 לשלושה חלקים שונים ור מחולק'המארש בסול מז, המתפקד כפריט יחיד, בארוקי ארוך

שכל אחד מסתיים בקדנצה ומבוסס על אותו החומר , )18-22, 14-17, 10-13תיבות (

ור אל קדנצה 'הנע מדו מז, רק בחוליה השלישית יש לראות את הגרעין, לפיכך. התמטי

ההשוואה בין . בעוד את שתי החוליות המקדימות אותו יש לנתח כלוואים, ור'בסול מז

וכי הם נלקחים , כי הלוואים אינם תוספת יתירה לחלוטין לצורההקטעים ממחישה 

ראייתם כלוואים . למשל בקביעת שיקולים של משך החלקים, בחשבון בעיצוב המבנה

ובדוגמה הנוכחית הדבר מתבטא למשל באפשרות לטעון כי , נובע ממשניותם המבנית

משום , ם זמנה אינה משמעותית ומתרחשת טר18.  של מס13ההגעה לטוניקה בתיבה 

 מעניק לו זיקה לא רק 18. המבנה של מס,  בנוסף223.שהיא מתרחשת באירוע לוואי

שאף הוא מאופיין , )Ex. 2.23.12 (19. הפולונז מס, אלא גם לקטע הבא, 16. למארש מס

 ).אם כי אחריו מגיע משלים(במבנה של שני לוואים וגרעין המתחיל על הסובדומיננטה 

מהווים כאמור את שני , )Ex. 2.23.15 (28. מס,  ופולונז נוסף,19. מס, הקטע שהוזכר •

קיימים , )ע באך"שחובר על ידי קפ (19. במס. הקטעים המורכבים ביותר במחזור

בשימוש , רבים המתבטאים באימוץ המבנה של צורה טרנארית" קלאסיים"מאפיינים 

קה של המגדיר בשימוש במשלים החוזר על התמטי, בפריודה סימטרית לעיצוב המגדיר

אמצעי שעמדנו על משמעותו , ובחזרת המאחר בלבד, )אמצעי נדיר יחסית בריקודים(

המתבטאת גם (למרות שבעליל מדובר על צורה טרנארית פשוטה . הסעיף הקודם-בתת

במובן המפותח של צורה " (צורה בינארית"מושגת גם מידה של , )משלים-ביחסי המגדיר

) בלוואי(שכן החלק השני מתחיל בהצגה ) נטות של סקרלטיכפי שיוסבר בפרק על הסו, זו

 28. מס. מסתיים באתנח דומיננטי, שבדומה לפתיחת החלק הראשון, של הנושא הפותח

                                                 

223
, אך היא חטופה הרבה יותר, )13תיבה  ((16מספר , הגעה מקבילה לטוניקה מתרחשת גם במארש המקביל 

, לא רק שיש קדנצה אותנטית המוליכה אל הטוניקה, 18במספר . ומתפרשת מיידית כדומיננטה של הסובדומיננטה

  . שתי תיבות נוספות בצורה יציבההיא מוצגת על פני
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 שבו הצורה 224,ע באך"שנפגוש כמותו בסונטות של קפ, מציג מבנה מפותח אפילו יותר

מחזור "ד מהווה שכל אח) ומשלים, לוואי, מגדיר(מורכבת משלושה צירופים עיקריים 

האירוע , במצב זה). משלים-פריטי במבנה של גרעין-צירוף דו, במקרה הזה(נפרד " תמטי

כך שנוסף איבר חדש ) משום שמדובר בצירוף(הלוואי אינו יכול לשמש כגרעין הצורה 

 סוג זה של 225.אם כי הוא מבסס את הטוניקה בצורה חלשה וייחודית, המשמש כגרעין

והקטע , ל האיפיון של גרעין כפריט היחיד שלא ניתן לשיוך לאף צירוףגרעין עונה בעיקר ע

והארגומנטים , כולו ממחיש את חשיבות ההבחנה בין הגרעין כפריט לקסיקלי יחיד

 .כצירופים

  

   סיכום3.3

הדיון בפריודות ובצורות הבינאריות והטרנאריות הפשוטות הכיל בתוכו כמה מהנקודות 

, בראש ובראשונה. בארי לתיאוריה המוסיקלית- Xאימוץ הניתוח ההחשובות ביותר בכל הקשור ל

וכי , חשוב לעמוד על עצם העובדה כי מושגי התיאוריה תאמו את ההיגיון המוסיקלי במבנים הללו

הסוגים השונים של מבנים מוסיקליים תאמו מימושים אחרים של . ניתן היה לבצע את הניתוח

 וכן נעשה שימוש בכל –רנארית וחלקי בפריודות מלא בצורה הט,  למשל–בארי - Xהצירוף ה

נעשה שימוש בריבוי , מעבר לכך. ושני סוגי הלוואים, משלים, גרעין, מגדיר: מושגי התיאוריה

בין , בארי כדי להסביר הבדלים בין מבנים מוסיקליים שונים-Xהאפשרויות הקיימות בצירוף ה

ובין אם בפער שבין הצורות , תוחהאם מדובר בפער שבין הפריודה הסימטרית והפריודה הפ

וזאת , הפערים הוסברו בקלות על פי תכונות התיאוריה, בשני המקרים. הבינאריות והטרנאריות

. למרות שבספרות התיאורטית מדובר על בעיות שהציבו קושי רב ונותרו למעשה בלתי פתורות

, ל צורה מסוימתאספקט נוסף של התיאוריה התבטא ביכולתה להסביר מאפיינים צורניים ש

כמבטאים את , והדוגמה הבולטת ביותר לכך בפרק הזה הוא הסבר קיומם של קווי החזרה

  .בארי-Xהרכיבות הבסיסית של הצירוף ה

שהוא ההתבססות על הפריטים , אחד העקרונות החשובים ביותר של התיאוריה

הן : ק בפרק זהבא לידי ביטוי עמו, בייחוד כפי שהדבר מתבטא במושג הגרעין, הלקסיקליים

                                                 

ניתן , עם זאת. מבלו של יוהן אדולף הסה'הוא לקוח מסוויטה לצ, אם כי מפתה היה לייחס פולונז זה לבאך הצעיר224 

  .ע באך"שהשפיע על סגנונו הצורני של קפ, או בדוגמה לקטע, בהחלט לטעון כי מדובר בקטע

225
Vהגרעין מבוסס כולו על מהלך סקוונציאלי של  

6
/ii-ii-V

6
-I , אנו נפגוש שוב את המהלך במסגרת אידיומטית אצל

  ".המודל הקוכי"כפותח את גרעין המשלים במספר דוגמאות של , מוצרט
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ביישום טכניקת הניתוח שלפיה יש להתחיל מן הגרעין על מנת להבין נכונה את מבנה הצירוף 

והן בהבחנה היסודית בין הגרעין כפריט בודד ובין , )שהתבטא בייחוד בניתוח שני סוגי הפריודות(

ינו המבנים השונים התאפי. העשויים להכיל מבנה פנימי, הארגומנטים כצירופים סגורים

, לגרעין המרחיב נקודת עוגב במבנים הטרנאריים,  מהגרעין הנושאי בפריודות–בגרעינים שונים 

הדבר המחיש את העובדה כי המבנה . ועד לגרעין הקדנציאלי המורכב בצורות הבינאריות יותר

 והצדיק את השימוש בקטגוריות שונות לסוגי גרעין, נקבע על פי תכונותיו הלקסיקליות של הגרעין

, מכיוון שכל פריט הוא גרעין לצירוף כלשהו: חשוב לעמוד על יחסיות מושג הגרעין, בנוסף. שונים

הדבר בלט בייחוד במקרה של . אלא ביחס לפריטים אחרים, של פריט" גרעיניות"אין לדון ב

המקרה ): I:IACלרוב בקדנצה של (שהמקדם שלה מסתיים באורח בלתי יציב , הפריודה הפתוחה

אלא שכל , "גרעיני- בלתי"ומקדם " גרעיני"ר כי אין לראות את הפריודה כבעלת מאחר הזה מבהי

אך המאחר מציג את הגרעין הפחות יציב והדורש , אחד מהאירועים הוא בעל תכונות של גרעין

שבמסגרתו נבחר האירוע , שיקולים אלו יוצרים עיקרון של היררכיה בין גרעינים. ביותר השלמה

  .ולכן כמובן מבליטים את ההיבט ההיררכי בניתוח, רעין הצירוף כולוהגרעיני ביותר כג
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  הסונטות למקלדת של סקרלטי: פרק רביעי

   מבוא4.1

ובין , בהן עסקנו בפרק הקודם" אלמנטריות"פרק זה ממוקם כשלב ביניים בין הצורות ה

לחין בודד למרות שמדובר בעיסוק לכאורה במ. לה יוקדשו שני הפרקים הבאים, צורת הסונטה

 ההנחה העומדת בבסיס הפרק היא כי סונטות – הסונטות למקלדת של סקרלטי –אנר בודד 'ובז

שמצדיק התייחסות נפרדת , בארי- Xאלו מציבות אתגר צורני ייחודי הן באופן כללי והן בהקשר ה

באר בצורה הנרחבת -Xבתחום זה באים לידי ביטוי חוקי תיאורית , לדעתי. ומפורטת לגביהן

שלכאורה , כאשר תיאוריה זו מצליחה להסביר תופעות מבניות בסונטות, ותר ובמלוא כוחםבי

  .נראות כבעלות מבנה פרוע ואולי אף שרירותי

צורת "והאם ניתן לנתחן כ, בעיה ראשונית שהסונטות מעוררות היא לגבי צורתן

 מלא של שאין בהם מחזר,  העובדה כי מחד הסונטות כתובות כפרקים בינאריים226".סונטה

, המאפיינים פרקי סונטה, וטונלית, צורנית, ומאידך יש בהן מורכבות תמטית, החלק הפותח

ארבע הגישות העיקריות . ואף לביקורת כלפי צורת הסונטות, הביאה למחלוקות קשות בתחום זה

, )1986בויד ; 1953aקירקפטריק (שניתן לציין הן גישות הרואות בסונטות כבעלות מבנה ייחודי 

 גישות המנתחות 227,)1969לונגייר " (צורה בינארית"ישות המייחסות את הסונטות למבנה של ג

, 1988רוזן (בין אם מבחינה היסטורית , את הסונטות כשלב מעבר בהתפתחות צורת הסונטה

אם כי הוא מציין כי רבות מהסונטות של סקרלטי עדיין צריכות להיות מסווגות כצורה , 133-137

ובין אם מבחינת היחס בין צורת הסונטה והצורות הבינאריות ) 232, 1980 רטנר; בינארית

גישה הטוענת שיש להתייחס לסונטות , ולבסוף, )141-145, 1988ספנסר וטמקו (הפשוטות יותר 

למרות המודעות לבעייתיות של שיוך , )320-325, 2003סאטקליף (כאל חלק מצורת הסונטה 

אלא כאל , לא כאל מערכת חוקים סכימטית" הסונטהצורת " גישה זו מתייחסת אל 228.זה

                                                 

226
, שתי השאלות הללו משלימות זו את זו. והיא הגדרת צורת הסונטה, גם תחילת הפרק הבא תוקדש לשאלה דומה 

. ולהיפך, עשוי לראות את הסונטות הסקרלטיות כחלק מצורה זו, משום שמי שתופש את צורת הסונטה באופן מרחיב

  .מהווה דוגמה לכך, כפי שמייד תוצג,  לגבי סקרלטי2003גישתו של סאטקליף 

227
, )וריאנטים בינאריים של צורת הסונטה המוקדמת(אם כי מאמר זה עוסק בנושא הרלוונטי מאוד לסקרלטי  

שממנה ניתן להבין כי הוא משויך לצורות הבינאריות של הבארוק , הכותב מתייחס לסקרלטי בהערה חטופה אחת

הפרקים "מקפיד לדבר על , למרות שהוא רואה בסונטות חלק מסגנון ייחודי, גם בויד). 166, 1969לונגייר (המאוחר 

  .של סקרלטי" הבינאריים

228
 One does not want to lump Scarlatti's structures with sonata form simply": כפי שסאטקליף מציג זאת 

as a shorthand way of indicating their form...It would be quite fair to think of Scarlatti as an exponent 
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"sonata style" ,סאטקליף מתייחס אל הסונטות . שבמסגרתו יש חופש צורני רב הרבה יותר

כי הסונטות של שופן המחישו ) במידה של צדק(ומציין , "נושא ראשון"אך לא " נושא שני"כבעלות 

  . בל תחושת מחזר מלאהכדי לק, כי ניתן להסתפק במחזר של הנושא השני בלבד

בייחוד לאור , הראשונה היא זו הראויה למירב תשומת הלב, מבין הגישות השונות

בויד לועג לתפישה לפיה נמדדו הסונטות של . העובדה שהסונטות ממוקמות בעבודה זו בפרק נפרד

 "מטרה"כשצורה זו נתפשת כ, סקרלטי ביחס לצורת הסונטה של מלחינים כמו היידן או בטהובן

בייחוד הוא מבקר את היחס כלפי הסונטה הסקרלטית שכביכול . אליה הסונטות אמורות להגיע

הן אלו שניתן " אישור"ואת העובדה כי סונטות שזכו ל, איננה מממשת את עקרונות צורת הסונטה

" פיתוח", "תצוגה"או בין , הבחנה ברורה בין נושא ראשון ונושא שני, למשל, למצוא בהן

 Scarlatti's sonata structure - for which we really"ומו של בויד הוא כי סיכ". מחזר"ו

require a quite different label - is best understood, therefore, as a highly original and 

even idiosyncratic extension of a basically simple form...")  דברים דומים ). 167, 1986בויד

שאף הוא שולל מפורשות את ההקבלה בין צורת הסונטה לצורתן של הסונטות , קירקפטריקטוען 

חשיבותו של קירקפטריק היא בכך שהוא ניסה ליצור שיטת ). 1953a ,253-255קירקפטריק (

זו נותרה עד , על כל מגבלותיה. שתשקף את מורכבותן הצורנית, ניתוח ייחודית עבור הסונטות

האנליטית החשובה ביותר לצורת הסונטות והיא תשמש נקודת ייחוס היום דרך ההתייחסות 

גישתו של קירקפטריק מסוכמת בצורה מיטבית בדברי הפתיחה שלו . משמעותית גם בעבודה זו

 Were proof needed, nothing would better prove the": לפרק העוסק בצורת הסונטות

vitality of the Scarlatti sonatas than their resistance to systematic analysis or to 

classification. Those forces which shape the Scarlatti sonatas are continually 

influencing and counteracting one another to such an extend that it is almost 

impossible to establish rules that Scarlatti himself does not break or to define 

categories that he himself does not demolish." )251, שם.(  

וממחישים , דברים אלו של קירקפטריק מהווים את נקודת המוצא לניתוח שיתבצע כאן

הדברים מעידים , מחד. בארית-Xאת הפוטנציאל הרב הגלום בסונטות לבחינת טכניקת הניתוח ה

, ומאידך, מה שהופך אותן למושא טבעי לניתוח נרחב, על הגיוון הצורני הרב הקיים בסונטות

                                                                                                                                            

of sonata style, as long as we concentrate on the sense of process rather than think, in the old 

prescriptive terms, of fixed formal requirements.")  324, 2003סאטקליף.(  
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 הסונטות נמנעות מכל איפיון צורני סיסטמתי וכי אין חוק שסקרלטי אינו עובר עליו ההצהרה כי

אם נראה כי אכן ניתן , לאור טענה זו. באריים-Xיוצרת פיתוי טבעי לבחון לפיהן את העקרונות ה

הדבר יהווה ראיה חזקה להיות החוקים בבסיס האירגון , להתאים את חוקי התיאוריה לסונטה

הקיימת " תמטיות"סיבה פרוזאית יותר למשיכה לכיוון הסונטות היא ה. המוסיקלי התמטי

להבדיל , כלומר החלוקה הברורה ליחידות תמטיות קצרות, במרבית הסונטות של סקרלטי

  .מהרציפות הבארוקית

יהווה מעין פשרה בין הגישות הרואות בצורת הסונטות , בסופו של דבר, בארי-Xהניתוח ה

הזיקה בין הצורות הוא בעצם ההנחה כי הן .  הגישות השוללות זאתחלק מצורת הסונטה ובין

 SP: כאשר מעבר לחוקים הבסיסיים נעשה שימוש בקטגוריות דומות, בארי-Xמצייתות למבנה ה

, קטגוריות אלו הוצגו בפרק ההכנות( למשלים המגדיר VP-ו,  למגדיר הפרקEP, לפרק כולו

אך בזיקה זו אין כדי לטעון שמדובר באותן ). באוהשימוש שלהן בצורת הסונטה יוסבר בפרק ה

והגישה , באר אמורים להתאים ממילא למרבית הצורות המוסיקליות-Xמשום שחוקי , הצורות

המצמצמת בעבודה זו לגבי קטגוריות במפורש קיבצה מספר קטגוריות שונות תחת תווית 

 הבדלים מהותיים בין ישנם, והדבר יומחש ביחס השונה לצורת הסונטה, מעבר לכך. משותפת

הבדלים אלו ניתנים לדעתי לניסוח בכך . גישתו של סקרלטי ובין הגישה הקלאסית המאוחרת

זוכים לטיפול ) גרעין ולוואים, משלים, מגדיר(בארי - Xשאצל סקרלטי כל מרכיבי הצירוף ה

כיה בעוד בצורת הסונטה יש הירר, )הדבר יתבלט בייחוד בסעיף שיעסוק בלוואים" (שוויוני"

  . ברורה הרבה יותר בין המרכיבים והטיפול בהם

שאלה מתודולוגית ראשונה במעלה היא על איזה אוסף של הסונטות לבסס את 

 הסונטות אינו תואם את המסגרת הנוכחית של 555 מעבר לעובדה שניתוח כלל 229.הניתוח

 חוקי התיאוריה בהנחה שאנו מעוניינים להעמיד את:  הוא בעייתי גם מסיבות עקרוניות230,עבודה

. על מנת להשאיר מקום לניבויים ולבדיקתם, רצוי שלא לבחון את כלל הסונטות, למבחן אמפירי

                                                 

229
בהתאם לגישתו , או לראותן, שאלה משנית יותר היא האם להתייחס לסונטות נפרדות כאל יצירות אוטונומיות 

דוחה ) 367-375, 2003(לאור העובדה שסאטקליף ). 1953a ,141-145קירקפטריק (כמסודרות בזוגות , של קירקפטריק

ומכיוון שממילא בעבודה זו התמקדתי בפרקים , "סוגיה מתה" בעיני רוב חוקרי סקרלטי מדובר בוטוען כי, גישה זו

ללא הנחות בדבר קשרים בין סונטות , ההתייחסות תהיה לסונטות בודדות, בודדים ולא בקשרים בין פרקים

  .מסוימות

230
והוא תוצאה של , זה אינו מדויקמעיר כי מספר ) 1ש "ה, vi, 2003(סאטקליף . מקורו בקירקפטריק" 555"המספר  

המספר המדויק אינו רלוונטי , כמובן. מניפולציות שונות שעשה קירקפטריק כדי להגיע למספר מוצלח במיוחד

  .לענייננו
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יכול להיות מוצג כמצב של התאמת הניתוח למימצאים , אפילו יעלה יפה, ניתוח כל הסונטות

. אלא במקרה הטוב כמתארן, ולכן לא יכול להיחשב כמסביר את מבנה הסונטות, האמפיריים

יכול , שאחריו ינוסחו חוקים ואמות מידה מוגדרים, ניתוח מצומצם של הסונטות, לעומת זאת

שם תוכל טענתו של קירקפטריק בדבר שבירת החוקים , להיבחן אחר כך ביחס לקורפוס כולו

בדבר המקומות , במהלך הפרק יוצג לפחות ניבוי אחד כזה, כפי שנראה. לעמוד למבחן מדוקדק

עדיף בעיני לא , בהנחה שבוחרים חלק מן הסונטות. xאפשריים של הקרוהאפשריים והבלתי 

) מעבר לבעיות הסטטיסטיות הכרוכות ביצירתו(שכן מדגם כזה , לבחור מדגם אקראי של סונטות

שדווקא הן עשויות להיות החשובות והמעניינות , עלול לאבד התייחסות לדוגמאות יחידאיות

הפיתרון בו ). זר את חריגותיו בצורה אחידה בין הסונטותוהרי אין טענה שסקרלטי פי(במיוחד 

ושמשמש כנקודת , בחרתי הוא לצמצם את הניתוח לאוסף הסונטות שקירקפטריק עצמו אסף

בן שישים , אוסף זה. בייחוד לפרק העוסק בצורת הסונטות, ההתייחסות העיקרית שלו עצמו

כאשר לצד דוגמאות מובהקות של , ימכיל מבחר סונטות מכל תקופת יצירתו של סקרלט, סונטות

בארי יתבסס על - X הניתוח ה231.מאפייניו הצורניים קיימים גם פרקים מיוחדים או חריגים

-כך שלצד עצם הניתוח ניתן לראות בפרק גם עיסוק בשאלה מטא, שישים הסונטות הללו

אור ל, והתשובה לכך(תיאורטית של איכות האוסף כמשקף את הגיוון הצורני אצל סקרלטי 

  232).היא במפורש חיובית, הסקירה בפרק זה

כדאי להזכיר כי מדובר במלחין בעל סגנון שונה מאוד , לפני שנעבור אל הניתוח עצמו   

בייחוד לאור העובדה שהוא פעל בתקופה מוקדמת , משאר המלחינים שעבודה זו מטפלת בהם

שלוש השלכות עיקריות ניתן להצביע על ". קלאסיקה"ל" בארוק"יחסית וכחלק מהמעבר בין ה

, )שתעמוד לנגד עינינו בכל מהלך הפרק(הנטייה אל הרציפות הבארוקית , ראשית: של עובדה זו

ולעתים אף בעיצוב סונטות , באה לעתים לידי ביטוי בעיצוב פריטים לקסיקליים ארוכים מאוד

למעט , םכאלו שלא ניתן לבצע בהן כל הפרדה לפריטים לקסיקליי, לחלוטין" בלתי תמטיות"

                                                 

231
באופן , )1953bקירקפטריק (הוא צוין מפורשות ברשימה הביבליוגרפית של עבודה זו , עקב חשיבותו של האוסף 

 The sixty sonatas of this": טענתו של קירקפטריק לגביו היא כי.  בהם נעזרתייחיד מבין המקורות בתווים

collection have been chosen to represent as directly  as possible the expressive range of Scarlatti's 

harpsichord music and the evolution of his style.") שם ,v.(  

232
אך לא כל הניתוחים מצאו את מקומם , תיבת עבודה זו נותחו כל שישים הסונטות באוסףיש להעיר כי לקראת כ 

דוגמאות שהן בעייתיות , בנוסף. מסיבות של צמצום או של רצון להימנע מחזרתיות, בגירסה הסופית של העבודה

סך . ושא העבודהלא טופלו משום שזו סוגיה אחרת לנ, של הבחנה בין פריטים, "מורפולוגיים"במיוחד משיקולים 

ועוד כעשרה ניתוחים של כלל , הכל כולל הניתוח מעל עשרים ניתוחים עציים של חלקים ראשונים של סונטות

  .הפרקים
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). K. 427או במידה פחותה , K. 52 ,K. 208לדוגמה הסונטות (באופן טריביאלי בין קווי החזרה 

, קלאסי- השפעת הסגנון הגאלאנטי הטרום, שלים לנקודה הקודמתובמידה רבה בניגוד מ, שנית

באה לידי ביטוי אף היא אצל , שמאופיין בקדנצות מרובות וביצירת פריטים קצרים מאוד

ולעתים קרובות ניתן למצוא אצלו פריטים שבסגנון המאוחר יותר קשה להניח שהיינו , סקרלטי

בסונטה , לדוגמה(נם מממשים קדנצה מלאה  בין אם פריטים שאי233.יכולים לקבל את עצמאותם

K. 394 , או כאלו שהם קצרים מאוד ולמעשה מכילים קדנצה , )70-74, 64-68הפריטים בתיבות

 מורכבות כל אחת מפריט קדנציאלי 102-110- ו94-102תיבות , K. 96בסונטה , לדוגמה(בלבד 

מול , השימוש במבנים פריודיים אצל סקרלטי הוא נדיר מאוד, שלישית). שאף חוזר פעמיים, יחיד

גם כאשר לכאורה קיימים , לכן. השימוש שלו בחזרות וריאטיביות או מורחבות על אותו הפריט

למשל כאשר הפריט החוזר מסתיים בקדנצה מעט חזקה יותר מהפריט הראשון , ייםמצבים פריוד

, עדיין נכיר בכך כמצב של חזרה על פריט, )66-85תיבות , K. 57; 1-8תיבות , K. 115: לדוגמה(

נקודה זו תהיה רלוונטית בעיקר לפריטים שיתפקדו כגרעין המשלים . זאת כפריודהולא ננתח 

ניתוח : לרוב יחד עם חזרה של המשלים הצמוד אליהם, שלהם יש נטייה מיוחדת לחזור, בתצוגה

או לחילופין להקשות על עצם , עלול ליצור מבנים רקורסיביים מסורבלים, חזרה זו כפריודה

  .למרות שמבחינות אחרות ראוי לבצע דווקא ניתוח זה, ל צירוף רחב יותרהניתוח הפריט כגרעין ש

בארי הבסיסי -Xראשיתו בהצגת הניתוח ה: נסיים סעיף מבואי זה בהסבר מהלך הפרק

. אלו שאינן נעזרות באמצעים מורכבים במיוחד, של הסונטות התואם את מרביתן של הסונטות

ר מכן יוצגו מספר שאלות ניתוחיות שהסונטות לאח. ניתוח זה יותאם לסכימה הקירקפטריקית

נציג , ולסיום, )xכמו השימוש בלוואים ומושג הקרו(תוך דיון במאפיינים מיוחדים שלהן , מעלות

-Xהמציגות תהליכים רקורסיביים שקשה לתארן ללא הכלים ה, מספר סונטות מורכבות במיוחד

וסונטות רבות זוכות להתייחסויות , מכיוון שהחומר המוסיקלי הוא הומוגני יחסית. באריים

כפי (הדוגמאות העציות אינן מסודרות לפי סדר הצגתן במהלך הפרק , בחלקים שונים של הפרק

מציגה מבנים  Ex. 3.1: אלא לפי מספרם ברשימתו של קירקפטריק, )שמתרחש בפרקים האחרים

 מציגה פרקים Ex. 3.3-ו, מציגה ניתוחים של חלקים ראשונים של הסונטות Ex. 3.2, מופשטים

                                                 

233
". סגנון הגאלאנט הראשון"משייך את סקרלטי כאחד מהמלחינים של מה שהוא מגדיר ) 120-121, 1972(ניומן  

לטובת רצפים , ו ננטשים הקווים ההמשכיים הארוכים של הבארוקשב, דווקא איפיונו את הסגנון השני, למרות זאת

מציג את יחסו של ) 95-107, 2003(סאטקליף . מאפיין חלקים רבים של הסונטות, של פראזות קצרות וקטועות

 .K, שתי הדוגמאות שהוא מביא למימוש יחסים אלו". שינאה-יחסי אהבה"סקרלטי לסגנון הגאלאנט במושגים של 

משום שמדובר , אך לא יזכו לדיון מפורט בעבודה או לניתוח עצי, שייכות אמנם לקורפוס המנותח, K. 309- ו308

  .דוגמאות פשוטות מאוד הן מהבחינה המרקמית והן מהבחינה הצורנית
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גם אם לא , סונטות המוזכרות במהלך הפרק זכו לניתוח מבני, אלא אם מצוין אחרת. מלאים

  .מצוינת הפניה בגוף הטקסט

  

  בארי של הסונטות-X המבנה ה4.2

ההבדל העיקרי בין המבנים אצל סקרלטי ובין המבנים האלמנטריים הוא בכך שבסונטות 

כמעט כל ארגומנט הוא מורכב פנימית ובנוי . ירוף הבודדהעצים הם מורכבים בהרבה מרמת הצ

התוצאה היא שהחטיבות מורכבות לא משניים או שלושה . בארי לא טריביאלי-Xאף הוא כצירוף 

. ולעתים אף יותר, אלא ממספר כפול של איברים, באר- Xשניתן לתרגמם בקלות למונחי , איברים

עוקבת אחר תהליך היצירה של החטיבות השונות אם כי הגישה הניתוחית הבסיסית של עבודה זו 

ואז להתייחס ללוואים במידה , אחר כך את הארגומנטים, ראשית יש לאתר את הגרעין, כלומר(

מה שיקל על , צורת הסונטות תיסקר כאן על פי ההתפתחות הליניארית שלהן, )שיש כאלה

,  במלים אחרות234.ריקבאריים אל הטרמינולוגיה המקורית של קירקפט-Xהתאמת המינוחים ה

ולאו דווקא הדרך , בהתאם להתפתחות הליניארית של הסונטות, בסקירה מוצגת תוצאת הניתוח

 ).בניגוד למתבצע בפרק הקודם(בה הגענו לניתוח זה 

כך שמבחינת המבנה , נקודת מוצא ברורה היא הזיקה של הסונטות אל הצורה הבינארית

, אל המקרים הבינאריים או הטרנאריים הפשוטיםבעליל ראוי לראות אותן כמקביל , הכולל

בעוד החלק , החלק הראשון צריך להיות מנותח כמגדיר הסונטה, לפיכך. שנותחו בסעיף הקודם

אם , המשלים מאופיין בחזרה אל הטוניקה. ולעתים גם לוואים, השני כולל את הגרעין והמשלים

, מקרים חריגים החזרה לטוניקהכשבמספר , כי בצורה מורכבת יותר מאשר בצורות הפשוטות

שבה החלק הראשון אינו , סונטה חריגה יחידה בקורפוס. בצעת עוד לפני כןמת, לפחות לכאורה

שתנותח בפירוט בנפרד בסעיף שיעסוק , K. 513היא הסונטה , מנותח כמגדיר אלא כלוואי

הבדל העקרוני בין הסונטות הסקרלטיות לצורות הפשוטות הוא הבדל ה). Ex. 3.3.13(בלוואים 

המגדיר , )Sולכן כמובן הגרעין כקטגוריה  (SPהפרק כולו מוגדר כקטגוריה : של קטגוריה

בסך הכל ניתן לתמצת את הסקירה הזו לשלושה . VPכקטגוריה ) לרוב(והמשלים , EPכקטגוריה 

,  מציגות שתי אפשרויות מבניות לחלק הראשוןEx. 3.1.2-ו Ex. 3.1.1: מבנים מופשטים יחסית

המבנים הללו מציגים לא רק את .  מציגה את המבנה הבסיסי של כלל הסונטהEx. 3.1.3בעוד 

                                                 

234
התייחסויות במהלך . 1953a ,261-265סקירת חלקי הסונטה והסבר הטרמינולוגיה מופיעה בעיקר בקירקפטריק  

  .נוגעות למפורט בעמודים אלו, אלא אם ייאמר אחרת, סעיף זה אל קירקפטריק
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במהלך הפרק ). כפי שיוסבר מייד(אלא גם את ההתאמה למושגיו של קירקפטריק , מבנה הסונטות

שעקב הרצון להבליטו , "crux"ם הלמעט המרכזי שבה, נמנעתי מלתרגם מושגים אלו לעברית

  ".xקרו"יצוין בעבודה מכאן ואילך כ, ובהעדר תרגום הולם

  

235לק הראשוןח ה4.2.1
 

  :גדיר התצוגהמ •

אזור זה נתפש . מבנה הבסיסי המגדיר הוא האזור בתצוגה הצמוד עדיין לטוניקהב

בצעת ההגעה והוא מקביל לאזור שבו כבר מת, יתוחו כמגדירנמה שמאפשר את , כצירוף עצמאי

המגדיר יכול להסתיים , ככזה. שינותח אף הוא כצירוף עצמאי וכמשלים התצוגה, לסולם היעד

 236.ולהיות מורכב מפריט בודד או משני פריטים, בקדנצה מלאה בטוניקה או באתנח דומיננטי

והשני נוטה יותר , הראשון הוא נושאי יותר ומקושר לטוניקה, כאשר הוא מורכב משני פריטים

והשני , כאשר באופן טבעי האיבר הראשון מסתיים בקדנצה לטוניקה, רחבת הדומיננטהלה

 מקרים מורכבים יותר שבהם 237.בדומה למבנה הטונלי של הפריודה הפתוחה, באתנח דומיננטי

. הם נדירים יותר, בארי מלא- Xכמו למשל מגדיר הבנוי כצירוף , למגדיר מספר איברים רב יותר

                                                 

235
כפי שהוא מתבטא הן , כבר בשלב המבואי עמדנו על ההבדל העקרוני בין הסונטות של סקרלטי ובין צורת הסונטה 

המשמש כמגדיר הסונטה ,  לכנות את החלק הראשוןנוח יותר, עם זאת. בסונטות עצמן והן בגישה התיאורטית אליהן

ולא בסוג שונה של קטגוריה מזה שיהיה בשימוש בניתוח צורת , EPלסמנו בקטגוריה , ובהתאם" (תצוגה", כולה

המחאה ". החלק הראשון"או " מגדיר"ולו בגלל הבלבול שעשוי להיווצר בשימוש במושגים כללים יותר כמו , )הסונטה

קשורה בעיקר לעובדה שהנושא הפותח עשוי לא לחזור יותר ) 1953a ,253קירקפטריק ( מושג זה של קירקפטריק נגד

מתבססת " תצוגה"ההתייחסות בעבודה זו ל, לעומת זאת. ולאו דווקא למבנה הפנימי של חלק זה, במהלך הפרק

 עם חלקים אחרים ולאו דווקא על יחסיו עם המחזר או, EPבעיקר על ההנחה כי מדובר בצירוף שלם מקטגוריה 

  .בפרק

236
דוגמאות ; K. 7 ,K. 28 ,K. 366 ,K. 426: המסתיים בקדנצה אותנטית, דוגמאות למגדיר המורכב מפריט בודד 

דוגמאות למגדיר המורכב משני  ; K. 140 ,K. 239 ,K. 421 ,K. 491: למגדיר דומה המסתיים באתנח דומיננטי

" רקורסיביים"שאינו חלק מהמקרים ה(במקרה יחיד . K. 46 ,K. 96 ,K. 105 ,K. 175 ,K. 394 ,K. 516: איברים

ובכך מתאים את , המגדיר מסתיים בקדנצה אל סולם הדרגה השנייה, K. 544סונטה של ה, )שיטופלו בסוף הסעיף

של אחת הסונטות , סטייה זו ניתנת להסבר בכך שמדובר בתצוגה מצומצמת מאוד. עצמו לטונליות פתיחת הגרעין

ר של הסונטה מאפשר להציג את מבנה התצוגה בעץ אחד עם מבנה משכה הקצ, Ex. 3.3.14(הקצרות ביותר בקורפוס 

  ).הסונטה כולה

237
לו בה האיבר השני מבוסס כו, K. 175-ב, K. 96-ב: בשלושה מקרים גם האיבר הראשון מסתיים באתנח דומיננטי 

שם לכאורה נהפך הסדר והאיבר השני , K. 394-וב, )ור'עד כדי תחושת טוניקליזציה של מי מז(על הרחבת הדומיננטה 

  .  יננטהאך עדיין הוא מבוסס ברובו על הרחבת הדומ, מסתיים בקדנצה אותנטית
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, אך סונטה זו חורגת מהמבנה הבסיסי המוצג כאן, K. 263ל בסונטה דוגמה לכך קיימת למש

  . שיידון רק בסיום הפרק" תצוגה בתוך תצוגה"ומציגה מצב רקורסיבי של 

אך נוסף בו פרמטר של קטגוריה , בארי של המגדיר הוא לפיכך פשוט למדי-Xהניתוח ה

ראוי , שהוא בדרך כלל נושא קצר, האיבר הפותח של המגדיר. קנו בו עד כהשכמעט לא עס

. ובמידה שהמגדיר מורכב רק מנושא זה ניתוחו מתמצה בכך, NPלהשתייך לקטגוריה הנושאית 

אותו ההיגיון שלפיו ניתחנו את הפריודה , בה המגדיר מורכב משני איברים, באפשרות השנייה

בעוד הגרעין , כאשר המגדיר הוא הנושא הפותח, גרעין- מגדירהפתוחה מביא לניתוח מקביל של 

ולהבדיל מהפריודה , עם זאת. הוא האיבר הטרנזיטיבי יחסית המוליך את האתנח הדומיננטי

. והוא פריט ארוך ומורכב יותר, במקרים הללו גרעין המגדיר חורג מהנושאיות הפשוטה, הפתוחה

 MPקטגוריה  (Mריה המתאימה לכך היא הקטגוריה והקטגו, לפיכך ראוי לייצגו בקטגוריה אחרת

 NP מגדיר המגדיר נותר הצירוף 238.המבטאת בעיקרה את הרחבת הדומיננטה, )למגדיר כולו

ובה עדיין המגדיר , אפשרות שלישית היא חריגה יותר. שבאפשרות הקודמת שימש כמגדיר כולו

פריט זה יוצר ,  במקרים אלו.N ולא Mאך שראוי לנתחו כשייך לקטגוריה , מורכב מפריט אחד

אך לא בצורה המצדיקה לראותו , שמקודד בראשיתו את הנושא הפותח, פונקציונלי- גרעין מולטי

כדאי . K. 491- ו, )שאינה מנותחת עצית בעבודה זו (K. 3דוגמאות לכך הן הסונטות . כפריט נפרד

משום שגם פריטים ,  במקרה זה אינו רק טונליM- וNלשים כי הפרמטר המבחין בין הקטגוריה 

 Mאם כי זה מאפיין יותר את הקטגוריה ( עשויים להסתיים באתנח דומיננטי Nמקטגוריה 

  .אלא המבנה הפנימי של הפריט ומידת הטרנזיטיביות שלו, )בסונטות

, בין אם הוא המגדיר כולו, החלק הנושאי במגדיר, וחיו של קירקפטריקמבחינת מינ

 opening".239"מקביל למינוח , פונקציונלי-או אפילו חלק מהגרעין המולטי, מגדיר המגדיר

- וcontinuation –קירקפטריק מבדיל בין שני מונחים . המשכו של המגדיר הוא בעייתי יותר

transition ,תח ובין ההמגיעים בין הנושא הפו"pre-crux" ,שכפי שנראה מקביל לגרעין התצוגה .

יתייחס לשאר המגדיר ) transition-המקדים את ה (continuation-ניתן היה לצפות כי ה, לכאורה

, שאינם גרעין התצוגה" גשר" יתייחס לחלקי הtransition-בעוד ה, )במידה שקיים חלק כזה(

מבין המושגים . קירקפטריק אינו נוקט צעד זהאך . כלומר ללוואים בין המגדיר והגרעין

                                                 

238
 ששימשה אותנו לניתוח הצורות Mובין הקטגוריה ,  בהקשר זהMיש להבחין כמובן בין נושאים מהקטגוריה  

נידונו , כמו גם הסיבות לכלול אותם במסגרת קטגוריה אחת, היחס בין סוגי הנושאים הללו. הבינאריות הפשוטות

  .  כבר בסעיף שעסק בקטגוריות

239
  ).258, קירקפטריק( מהווה רק חלק מפריט opening-שבו ה,  מהווה דוגמה למצב השלישיK. 3הסונטה  
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כפי שקירקפטריק עצמו ,  הוא הבעייתי והעמום ביותרcontinuation-ה, שקירקפטריק מציג

קשה להבין מהי , שני ומצד, קירקפטריק טוען שמדובר במרכיב נדיר ביותר, מצד אחד. מודה

הדוגמאות המובאות על , וסףבנ. ומדוע לא ניתן למוצאו בסונטות רבות, ההגדרה המדויקת שלו

מדובר בחלק אינטגרלי של  K. 3בסונטה : ידו הן מגוונות מאוד מבחינת האפשרויות לאיבר זה

לפי קירקפטריק הוא בסך הכל ההצהרה הקצרצרה " opening"שבו ה, הפריט הלקסיקלי הפותח

שבעיני מהווה מופע ראשון של גרעין התצוגה , מדובר בתהליך גשרי K. 264בסונטה . תהפותח

ולא לחלוטין ברור מהו , )וראו להלן, Ex. 3.2.17(באר -Xבמונחי ) אם כי ייתכן לנתחו גם כלוואי(

מדובר על האלמנט המתפקד כגרעין  K. 46ובסונטה , "transition"ומהו ה" continuation"ה

, שלרוב מתפקד אמנם כלוואי, transition-עמימות דומה קיימת גם לגבי ה). Ex. 3.2.4(המגדיר 

  ).Ex. 3.2.7( מוגדר גרעין המגדיר ככזה K. 105אך בסונטה 

אין , ליו של קירקפטריק כיצד להפריד בין שני מונחים אלו הם עמומיםמכיוון ששיקו

 יוגדר לפיכך כאותו continuation-ה. באריים כדי להגדירם מחדש-Xסיבה לא להיעזר במושגים ה

 transition-וה, כלומר גרעין המגדיר, חלק של המגדיר שאינו שייך להצהרה הנושאית הפותחת

 240.כלומר חלק לוואי,  ועדיין אינו מהווה את גרעין התצוגהיוגדר כחלק שהוא מחוץ למגדיר

 מייצג הרחבה continuation-ה: הגדרה זו תואמת לחלוטין את הכותרת שניתנה למונחים הללו

, ולפי התפישה שהדומיננטה מרחיבה את הטוניקה, במסגרת טונליות המוצא, של הנושא הפותח

אך שאינו האלמנט הגרעיני שהוא הבסיס , גדיר מייצג חלק טרנזיטיבי מחוץ למtransition-וה

להבדיל , הלוואיות תואמת את תפישת הטרנזיטיביות כמשנית, במקרה הזה(למבנה כולו 

זוהי אם כן דוגמה ראשונה לדיאלקטיקה הקיימת בין ). מהטרנזיטיביות הקיימת בגרעינים

 ניתן לתרגום openingבעוד המונח של : באריים ובין מינוחיו של קירקפטריק- Xהמושגים ה

לא בגלל סיבות , שני המונחים האחרים צריכים לעבור התאמה מסוימת, בצורה מיידית

בארי מסייע -Xהניתוח ה, מבחינה זו. תיאורטיות אלא בגלל עמימות בתיאוריה המקורית

  .להבהרת הגישה התיאורית הקודמת

החלק ,  לפי הניתוח:הוא מעורר תהייה מעניינת אחת,  אם כי ניתוח זה הוא ברור למדי

בעוד הגרעין לכאורה , הוא דווקא המגדיר) כאשר הוא מורכב משני פריטים(האופציונלי במגדיר 

אך לא ייתכן מצב שבו סונטה נפתחת , שהרי קיימות סונטות ללא חלק גרעיני זה, ניתן להשמטה

                                                 

240
המבנים הרקורסיביים , למשל(במקרים המורכבים יותר . סיווגים אלו הולמים את המבנה הבסיסי של הסונטות 

, גרעין התצוגה אינם בהכרח לוואי או גרעין המגדיראירועים המגיעים בין הנושא הפותח ו, )שיוצגו בסוף הפרק

  .ובמבנים אלו יהיה זה בעייתי גם לאמץ את הטרמינולוגיה של קירקפטריק
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, וא הכרחי הopening-כי ה, באופן מובן למדי, גם קירקפטריק מציין. ללא ההצהרה הנושאית

כחלק , מכיוון שבבסיס התיאוריה עומד מושג הגרעין.  הוא אופציונליcontinuation-בעוד ה

אין , למרבה המזל. טבעי לתהות האם אין כאן סתירה לכלל יסודי זה, ההכרחי ביותר בכל צירוף

. האך ניתן ללמוד מסוגיה זו למה כוונתנו בדיוק באמירה שהגרעין אינו ניתן להשמט, הדבר כך

וללא , )מאותה הקטגוריה(חייב שיהיה בו גרעין , הכוונה היא שבהינתן צירוף מקטגוריה מסוימת

חייב להיות , MP-במידה שהמגדיר בנוי כ, במלים אחרות. הצירוף אינו יכול להתקיים, גרעין זה

 ודאי שאין,  נושאי בלבדNPאך במקרים הפשוטים יותר שבו המגדיר הוא , Mבו גרעין מקטגוריה 

נובעת מהדרישות הלקסיקליות של , NPהכרחיותו של הצירוף . צורך בגרעין המורכב יותר

שניתן להניח כי הם דורשים , )E(או גרעין התצוגה , )M(גרעין המגדיר , הגרעינים הרלוונטיים

לצד . פונקציונלי המקודד בתוכו מגדיר זה-למעט במקרה של גרעין מולטי, צירוף נושאי כמגדיר

נקודה זו ממחישה מדוע אנו מדברים על הצירוף , של הצירוף" נושא"כ, בות המגדירהמחשת חשי

MPשל הצירוף הנושאי " הרחבה" כNP :החלק העיקרי בו , גם כאשר קיים הצירוף הרחב יותר

  241 .מבחינה רטורית הוא הצירוף המצומצם יותר

  

 :לוואים שמאליים •

שהוא פריט שאינו נושאי , גדירכבר הדיון על המגדיר יצר את ההבחנה בין גרעין המ

. ובין אלמנטים טרנזיטיביים המגיעים אחרי המגדיר, בהכרח אך שנשאר במסגרת סולם המוצא

בין השאר משום שהם בדרך כלל אינם מבצעים תנועה , אלמנטים אלו ראויים לניתוח כלוואים

ריק מתאים מאוד  של קירקפט"transition"הכינוי , כפי שראינו. משמעותית לכיוון סולם היעד

אלא , לא משום שהסוגיה אינה חשובה, נסתפק באמירה כללית זו, בשלב זה. לסוג זה של לוואים

, ככלל. סעיף נפרד בהמשך ניתוח הסונטות-משום שהשימוש בלוואים יעמוד במרכזו של תת

השימוש של סקרלטי כלוואים הוא אחד המקרים בהם מודגמת טענתו של קירקפטריק לגבי 

ובמידה רבה סוגיה זו מאפיינת את ההבדל העקרוני בין ,  הקיים בסונטות במלוא עוזההגיוון

  .4.4הדיון המקיף בלוואים יתקיים בסעיף . הסונטות ובין צורת הסונטה המאוחרת

                                                 

241
הגורם המורחב הוא לא רק , בשיטת שנקר. למשל, גישה זו למושג ההרחבה היא הפוכה לזו הנהוגה בשיטת שנקר 

במקרה הנוכחי אנו , לעומת זאת. וספים בתהליך ההרחבהכלומר קודם לגורמים הנ, המרכזי אלא גם השלדי יותר

קודם ,  של הצירוף הרחב יותרMאך הגרעין , NP מהווה למעשה הרחבה של הנושא הפותח MPטוענים שהצירוף 

זו תוצאה להבדל העקרוני בין גישת הנעה מהעומק לפני השטח האופיינית לשיטת . בתהליך היצירה לצירוף המורחב

  .באר-Xכגישה העומדת בבסיס תיאורית , אה מהפריטים הלקסיקלייםובין היצי, שנקר
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 :רעין התצוגהג •

מציג את אחד המקרים , כפי שהוא בא לידי ביטוי במרביתן של הסונטות, גרעין התצוגה

מבחינת איפיונו הצורני הגרעין הוא הפריט . בארי- X לתפישת הגרעין ההפרדיגמטיים ביותר

או לאחר רצף , בין אם הוא מגיע מיידית אחרי המגדיר, המבצע את המעבר אל סולם היעד

הכנת סולם היעד מתבצעת תוך מודולציה אליו ולרוב תוך הגעה לאתנח דומיננטי אל . לוואים

הרחבת נקודת , כאשר במקרה של סקרלטי, )נצה מלאהאם כי לעתים האתנח מומר בקד(סולם זה 

. מנותקת מהגרעין וכבר שייכת לאזור הטונלי הבא, העוגב שכבר מבטאת את ההגעה לסולם היעד

שראינו כבר את תקפותם במקרה של הצורה (שלושת הקריטריונים הבסיסיים לאיפיון גרעין 

וככזה , היותו פריט טרנזיטיבי, ראשית: קיימים גם לגבי גרעין התצוגה) הטרנארית הפשוטה

, שנית. זה הדורש ביותר השלמה, הולם את תפישת הגרעין כאיבר הפחות יציב בצירוף ולפיכך

ולפיכך הגיוני לראות אותו כבוחר את האזורים , הגרעין מתווך בין סולם המוצא וסולם היעד

רישות הלקסיקליות ואת הסולמות בהם הם כתובים כתוצאה של הד, הטונליים כארגומנטים שלו

נוצר , )K. 491או , K. 7 ,K. 394-ב, למשל(במבנה הבסיסי ביותר ללא לוואים , ושלישית. שלו

בעוד שאר התצוגה מתחלק , בבירור מצב שבו הגרעין הוא הפריט היחיד שאינו משויך לשום צירוף

  . לאזור הטונלי בטוניקה ולאזור הטונלי בדומיננטה

, "גשר"שם נראה כי ה, טיעונים אלו עתידים לחזור במדויק בעיסוק בצורת הסונטה

במקרה של סקרלטי , עם זאת. משמש כגרעין התצוגה, תלפחות באוסף משמעותי של סונטו

משום שאצל סקרלטי יש לגרעין חשיבות מבנית מיוחדת לא , תפישת הגרעין היא חזקה אף יותר

העובדה שהתצוגה . בארית אלא גם בראייה הניתוחית המסורתית- Xרק מנקודת הראות ה

מעמידה במרכז המבני אלמנט " נושאים"בסונטה הסקרלטית איננה נסבה על הניגודיות בין שני 

הדיון (ושבראייתו של קירקפטריק הוא נקודת המוצא להבנת מבנה הסונטה , xשהוא הקרו, אחר

הפריט המקביל לגרעין ). בהגדרה המדויקת של מושג זה יתקיים בסעיף הנפרד שיוקדש לו

, ינויו כמשתמע מכxשלא רק מקדים את הקרו, xקרו-התצוגה במינוחי קירקפטריק הוא הפרה

פריט זה , לפיכך.  את כוחוxשהיא המעניקה לקרו, אלא גם אחראי על ביסוס ההגעה הטונלית

מהקטבים הטונליים הנמצאים ) ואף יותר(מקבל בצורה משמעות מבנית חזקה לא פחות 

ולא , זהו מקרה נדיר יחסית שבו הפריט הנתפש כגרעין זוכה למעמד מבני משמעותי. בקצותיה

- Xמבחינת הדיאלקטיקה של מינוחי . בתיאוריה המסורתית" ניתן להשמטה "או" עובר"נתפש כ

בייחוד , ניתן לראות כאן מצב שבו קיימת התאמה מלאה בין המינוחים, באר ומינוחי קירקפטריק
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התאמה זו ניפגמת מעט .  כבלתי ניתן להשמטהxקרו-לאור תפישתו של קירקפטריק את הפרה

אך מצבים אלו ברובם , ובייחוד בסיטואציות רקורסיביות,  הוא חריגxבמקרים בהם מיקום הקרו

  .ויידונו לקראת סיום הפרק, חורגים מהמבנה הבסיסי המתואר כאן

החשיבות המבנית של הגרעין מוצאת את ביטויה במקרים רבים גם במידת הבולטות 

בעוד , כאשר לעתים קרובות הגרעין הוא האלמנט המשמעותי ביותר בתצוגה, התמטית שלו

: דוגמאות לכך הן. הנושא הפותח ואברי המשלים עשויים להיות אירועים קצרים וקדנציאליים

K. 7 , מגיע לאחר נושא פותח , המתחיל על הטוניקה בחומר תמטי מוגדר,  תיבות23שבה גרעין בן

, K. 421; שבה הגרעין מציג את התמטיקה העיקרית של הפרק, K. 239 242;קצר וקדנציאלי

ושמקיים ,  שוב לאחר נושא פותח קצרצר– סול מינור –שגרעינה מציג נושא חדש בטונליות חדשה 

שם , K. 260-דה הקיצונית ביותר ב  ובמי243;זיקה תמטית ברורה עם גרעין המשלים הבא אחריו

, )למרות הגעה מוקדמת יחסית אל נקודת היעד ההרמונית( תיבות 41מוצג גרעין רב מעללים בן 

מרות שהגרעין נסב מתחילתו על בה ל, K. 264-וב, לאחר נושא פותח בן חמש תיבות בלבד

אם כי , ולמעשה חוזר פעמיים, הוא תופס את מרבית התצוגה, הדומיננטה של סולם היעד

קיימים גם מקרים שבהם ,  עם זאת244).54-96, 14-53תיבות (בוריאציה משמעותית בין הפעמים 

אם כי גם בסונטה זו העניין  (K. 175-  או בK. 105-כמו ב, הגרעין הוא טרנזיטיבי לחלוטין

שהוא מקיים זיקה לנושא הפותח ; )המוסיקלי העיקרי קיים בעליל בגרעין עמוס הדיסוננסים

שם , K. 119- בK. 492-בדומה למקרים רבים של נושא ראשון וגשר בצורת הסונטה כמו או ב

או שהוא קצר ; הגרעין מפתח את המוטיב הפותח ומציג נושא כמעט שווה באורכו למגדיר התצוגה

הקצנה של האפשרות . K. 491 או K. 132-כמו ב, מאוד ומתמקד בביצוע המודולציה לסולם היעד

 .K- וK. 115הקיימת למשל בסונטות , לגרעינים קצרים מובילה לאפשרות של גרעין כפריט ריק

   245.הקצנה המעידה על שאכן סקרלטי מתמרן בכל מרחב האפשרויות, 420

                                                 

242
אולם הרטוריקה של חזרה זו שונה מאוד מהיחס המונותמטי , התמטיקה של נושא זה חוזרת גם במגדיר המשלים 

כך , מגדיר המשלים כפוף במקרים רבים לרצף הטרנזיטיבי, כפי שנראה. בין נושא ראשון ונושא שני בצורה הסונטה

  .זרת הנושא הפותח רק מעידה על חולשתושח

243
, וממשיך ליניארית את האתנח הדומיננטי שקדם לו, שבו הגרעין מתחיל על סולם היעד,  סוג זה של אירגון הרמוני 

  .ושיטופל באורח מקיף בפרק על צורת הסונטה" המודל הקוכי"דומה למודל של צורת הסונטה אותו נכנה 

244
, ניתן לנתח אותן כמבטאות שני פריטים כבר ברמה התחבירית, וא משמעותי מאודמכיוון שהפער בין החזרות ה 

, עם זאת. שיוצג בסעיף על לוואים, מהטיפוס הלוואי המדמה גרעין, הראשון ינותח למעשה כלוואי" גרעין"כך שה

 כחזרה על מצדיקים לדעתי את ראייתם, כמו גם משכם שהוא כמעט זהה, הדמיון ההרמוני המשמעותי בין הפריטים

  ").דני התחיל וגמר את הספר"כמו במשפט (או כמעין מקבילה לקוניונקציה לשונית , אותו הפריט

245
לראשונה (מביאה לדיון המועט בשתי סונטות אלו , "גרעינים ריקים"ההימנעות מדיון מפורש באפשרות של  

באמצעות תיבת ההפסקה והפרמטה " קהלחנת הגרעין הרי"כדאי להצביע על , עם זאת).מביניהן מצורפת דוגמה עצית
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שבולט מאוד בדוגמאות של גרעינים רחבי היקף שהוצגו , היבט חשוב אחר של הגרעין

זו המחשה חשובה מאוד לעיקרון יחידות . הוא היותו פריט לקסיקלי יחיד, בפיסקה הקודמת

בין אם בגלל צמצום המימדים של המבנים , היה קשה להצדיקושבפרקים הקודמים , הגרעין

ובין אם בגלל שהפיצול , )כמו בפריודות ובצורות הטרנאריות הפשוטות ביותר(המוסיקליים 

כמו בצורות טרנאריות (ללוואים ולגרעין יצר מצב של אזור מרכזי שאינו מורכב מפריט בודד 

בהן , בסונטות הללו"). אנה מגדלנה"תוך כפי שהתרחש בחלק מהדוגמאות מ, מורכבות יותר

ניכרת העובדה שככל שמדובר בפריט ארוך עדיין סקרלטי נמנע , תפקיד הגרעין הוא ברור מאוד

מדובר בהמשך העיקרון , מבחינה מסוימת. מפיצולים פנימיים שיהפכוהו לרצף של מספר פריטים

בהן דווקא הפריקות , טותאך הדבר עומד בניגוד לחלקים אחרים של הסונ, של רצף בארוקי

אמנם בהמשך הפרק נעסוק במצבים . הגאלאנטית ליחידות תמטיות קצרות מאוד היא השולטת

אולם גם במרבית המקרים שיוצגו , )שיש להם חשיבות גדולה אצל סקרלטי(של ריבוי לוואים 

ים אלא כאיברים המבצע, לא ניתן יהיה להציג את הלוואים כפירוק של רצף אחד, בהקשר זה

  .      פעולה יתירה על הפעולה הטרנזיטיבית של הגרעין

  

  משליםה

אז , אם לא בהיקפם, היו מצומצמים למדי, המגדיר והגרעין, ני החלקים שנידונו עד כהש

המשלים מציג תמונה אחרת של צירוף שהאפשרויות הצורניות שלו הן . במבנה הפנימי שלהם

וא נדיר למדי וקיים המשלים המורכב מפריט בודד  (ממבנה פשוט בן שני פריטים, מורכבות למדי

אם כי ניתן לדון על שני מצבים . עד לצירוף מרובה פריטים ומורכב) רק בסונטות הפשוטות ביותר

- גרעין-ומבנה טרנארי של מגדיר, משלים-מבנה בינארי של גרעין: בסיסיים של מבנה המשלים

ימוש למשל באפשרויות הרקורסיביות תוך ש, קיימות אפשרויות נוספות לעיצובו, משלים

עובדה זו לכשעצמה ממחישה את אי הסימטריה בין המתרחש לפני . באריים-Xהגלומות בעצים ה

ובין המתרחש ) הגרעין(בעיקר משום שמדובר בפריט הכרחי ויחיד , שהוא מוגדר למדי, xהקרו

כפי . נימי מורכבמשום שמדובר בצירוף בעל מבנה פ, שהוא מגוון הרבה יותר, xלאחר הקרו

בארי ובין תיאורו של -Xהדבר מביא לסתירה המשמעותית ביותר בין המבנה ה, שנראה מייד

  .קירקפטריק

                                                                                                                                            

שבו תיבת הפרמטה היא , )58-80תיבות  (K. 115-אל מול גרעין התצוגה הנרחב והבולט הקיים למשל ב, המודגשת

  .חלק מהפריט
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, הפותח" האזור הטונלי"בין השאר משום שהוא ייצג את , כשם שהמגדיר הוצג כצירוף

ם המשלים ניתן להצדקה דומה משום שבמרבית המקרים הוא מציג אזור טונלי המרחיב את סול

כשם שגרעין המגדיר . אם כי לעתים רק בסופו מוצג נושא קדנציאלי יציב על סולם זה, היעד

, לרוב על ידי הצגת נושא המרחיב את הדומיננטה בדרך כזו או אחרת, הרחיב את הנושא הפותח

כאשר הוא מרחיב את , גרעין המשלים לפיכך מציג לעתים קרובות סימטריה לגרעין המגדיר

. xשאליה הגענו בסיומו של הגרעין ובנקודת הקרו, ל הדומיננטה של סולם היעדנקודת העוגב ע

, שבה אמנם הגרעין מתחיל על הדומיננטה (K. 426-ו, K. 46 ,K. 105, דוגמאות לכך הן הסונטות

ולעתים , במשלים קיים חופש טונלי נרחב יותר, עם זאת). אך מוליך מחדש לאתנח דומיננטי

כמו באי יציבות , של גרעין המשלים מתבטאת לאו דווקא בהרחבת הדומיננטה" גרעיניות"ה

 אלו הם בתוקף גם כאשר  איפיונים246.יות או עומס דיסוננסים'פסז, מינוריזציה, למשל, אחרת

כנושא פותח מאופיין של , K. 492או , K. 7 ,K. 96כמו למשל בסונטות , קיים מגדיר לצירוף

מגדיר , "הנושא השני"בה מגדיר המשלים מציג את , כי בניגוד לצורת הסונטהיש לציין . הצירוף

בין השאר משום שהוא רק , המשלים אצל סקרלטי לרוב איננו מתפקד כנושא הבולט של הצירוף

כפי שנראה בסעיף הבא , חלק מהרצף הטרנזיטיבי המוליך מהנושא הפותח אל הנושא המסיים

 –בולטות גרעין התצוגה רלוונטית גם לגבי גרעין המשלים ההערה הנוגעת ל. שיעסוק ברצף זה

בעוד הנושא המסיים אינו יותר מנושא , לעתים קרובות זהו הפריט הבולט והמשמעותי בצירוף

אם כי מדובר בפריט , הגרעין מציג עניין מוסיקלי רב הרבה יותר, במקרים אחרים. קדנציאלי קצר

  .ובהיר הרבה יותרטרנזיטיבי בעוד משלים המשלים הוא יציב 

) משלים- גרעין-ומגדיר, משלים-גרעין(בעוד קיומן של שתי אפשרויות מבניות בסיסיות 

הרי שהטרמינולוגיה , ואפילו נתמך על ידם, באר-Xאינו סותר במאום את חוקי תיאורית 

טרמינולוגיה זו נסבה סביב נקודת הציר של . הקירקפטריקית מתקשה מאוד להתמודד עימם

 furtherאחריו , closing-אחריו ה, xקרו- יבר המגיע מיידית אחריו הוא הפוסטהא: xהקרו

closing ,שיש לו תכונות דומות בין אם למשלים , שגרעין המשלים למשל, המשמעות היא. וכדומה

בעוד , closing-ופעם אחרת כ, xקרו-פוסט-יוגדר פעם אחת כ, התצוגה קיים מגדיר ובין אם לאו

כשל זה . שלו יש פונקציה מבנית אחרת לחלוטין, יוענק במקרה זה למגדיר xקרו-שהכינוי פוסט

כפי שמושגים (של הטרמינולוגיה הקירקפטריקית נובע מנקודת המוצא הליניארית של הסונטה 

                                                 

246
ועד , חודשת לאתנח דומיננטיהגעה מ, החל מהמשך נקודת העוגב, מגוון אפשרויות דומה לגבי גרעין המשלים 

אם כי שם פריט זה , נראה גם בניתוח גרעין המשלים של תצוגת צורת הסונטה, יות או לקדנציאליות גרידא'לפסז

  .מוכר הרבה פחות בספרות התיאורטית
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בארי משקף את -Xבעוד שהניתוח ה, ) ממחישיםclosing- וpre ,post ,further ,openingכמו 

שניתן להציע תוספת לטרמינולוגיה שתתאים הרבה , ם זאתע, יש להעיר. המבנה ההיררכי שלה

 closingומשלים המשלים תמיד , xקרו-גרעין המשלים יכונה תמיד פוסט: בארי-Xיותר למבנה ה

 יוקדש ללוואים further closingהמינוח ).  של הנושא הפותחopening-מה שיוצר סימטריה עם ה(

 אל K. 421.(247למשל בסונטה (אחר המשלים שהם בדרך קודטות קצרות המגיעות ל, ימניים

כלומר איבר המגיע , "xקרו-פוסט-פרה"ניתן להתייחס כאל , במידה שקיים כזה, מגדיר המשלים

מינוח ). Ex. 3.1.1-3.1.2' ר(אך מקדים את האיבר שבאופן טבעי מגיע במיקום זה , xלאחר הקרו

, בכל מקרה. ומעיד על חוסר הטבעיות של הגישה הליניארית בהקשר זה,  משונה במקצתזה הוא

  .שהיא ממילא כללית ומבוססת הרבה יותר, בארית-Xאנו נדבוק בטרמינולוגיה ה

, הוא השימוש הנפוץ בקריטריון החזרה המתואמת, היבט חשוב מאוד של מבנה המשלים

חיבתו של . יבות של הגרעין והמשלים בתוך צירוף זהובייחוד לרכ, כביטוי לרכיבות בתוך המשלים

אם כי משני לקריטריון , סקרלטי לחזרות על פריטים הופכת את הקריטריון הזה לרלוונטי במיוחד

החזרה המתואמת ). xבסעיף על הקרו, סוגיה שתידון בהמשך (xהחזרה התמטית שמממש הקרו

לעתים רכיב זה .  אותם כרכיב נפרדמה שמסמן, האופיינית ביותר היא של הגרעין והמשלים

 .K- ובK. 7-כמו ב, לעתים קיים מגדיר בצירוף;  K. 394-כמו ב, מהווה את צירוף המשלים כולו

, K. 492-כמו ב, ולעתים קיים גם לוואי;  שמתחת לשורש הצירוף'Vמה שמסמן את הרכיב , 491

 מתבצעת חזרה מתואמת של שלושה איברים K. 105-ב. מה שמסמן רכיב נמוך עוד יותר בעץ

יש להעיר כי החזרה המתואמת עשויה . המסמנת את רכיבות הצירוף כולו) ולוואי, משלים, גרעין(

הדבר יוצר , K. 264-ב, במקרה החריג שבו גרעין התצוגה חוזר פעמיים: לחרוג מגבולות המשלים

 E',248ובכך מבטא את הרכיבות של האזור מתחת לקודקוד ,  מתואמת עם איברי המשליםחזרה

שם המשלים מורכב מפריט בודד , K. 366-והבלטה דומה של רכיב מתרחשת באופן פשוט יותר ב

חזרה מתואמת שאינה יוצרת קיים מקרה יחיד של ). סונטה זו תידון במפורט בסעיפים הבאים(

מה שיוצר , ים-xנעשה שימוש בריבוי של קרו, כפי שנראה, במקרה זה, K. 96בסונטה , רכיב

  .קריטריון חזק אף יותר לרכיבות

                                                 

לא קיים בקורפוס מצב של לוואים ימניים ברמת , ולמשל,  העובדה שבקרב הלוואים הימניים אין כמעט וריאציות247

גם , מעידה על כך כי האמירה שסקרלטי ממצה כל אפשרות מבנית אפשרית היא בכל זאת מוגזמת במקצת, התצוגה

  .אם בהקשרים אחרים היא בהחלט באה לידי ביטוי

248
שכן פריט זה , בהנחה שמדובר בפריט יחיד, החזרה הפנימית במשלים המשלים מתרחשת ברמה המורפולוגית 

  .אלא בהערה בלבד, החזרה אינה מבוטאת ישירות בניתוח העצי, עקב כך. וזר פעמייםמחולק לשני חלקים שכל אחד ח
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המדגים הן את יכולת ההתפתחות , נציג כעת מקרה פרטי אחד של משלים מורכב במיוחד

בתצוגה של הסונטה . והן את מגוון האפשרויות לעיצוב גרעין המשלים, ורסיבית של הצירוףהרק

K. 216) Ex. 3.2.14 ( המגדיר והגרעין הם קצרים למדי) מה , ) בהתאמה11-21, 1-11תיבות

פשר משלים המשתרע על מרבית שמביא להגעה מוקדמת מאוד לדומיננטה של הדומיננטה ומא

שטח זה אינו מוקדש להצגת פריטים מורכבים במיוחד ומתחלק למעשה לחמישה . שטח התצוגה

ולמבנה המשרשר מספר ) הכוללים בתוכם חזרות פנימיות מסוימות(פריטים קדנציאליים קצרים 

דת העוגב המרחיב את נקו, הפריט הראשון בנוי כגרעין משלים אופייני. באריים-Xצירופים 

הפריט הבא אחריו מציג אף הוא . משלים- וראוי לפיכך להיחשב כגרעין במבנה גרעין, הדומיננטית

שכן פריט זה מתבסס על מינוריזציה של הדומיננטה ולא על , אך במידה פחותה, "גרעיניות"

כאשר , משלים-גם כאן הגיוני לראות בפריט גרעין במבנה של גרעין. הרחבת הדומיננטה שלה

שלושת הפריטים שנותרו יוצרים . רידה ברמת הגרעיניות תואמת את יחסיות מושג הגרעיןהי

ולכן ) בייחוד עקב הקשר התמטי בין הפריט הפותח והפריט המסיים(מבנה טרנארי ברור למדי 

כדאי . שגרעינו הוא כבר לא יותר מפריט קדנציאלי קצר, בארי שלם- Xראויים לניתוח כמבנה 

, הפעם לא רק בין הגרעין והמשלים בצירוף זה, קריטריון החזרה המתואמתלשים לב לקיום של 

 .מה שמבליט את רכיבותם מול שני הגרעינים הקודמים לצירוף, אלא בכל שלושת איברי הצירוף

  

   החלק השני4.2.2

אם כי במרבית המקרים חלק זה מקביל בהיקפו לחלק , הדיון בחלקה השני של הסונטה

מבחינה מבנית , ראשית: משתי סיבות עיקריות, ת בצורה מצומצמת יותריכול להיעשו, הראשון

, חלק זה אינו שונה באופן מהותי מן החלק המקביל בצורות הבינאריות האלמנטריות יותר

לוואים ימניים כקודה אינם קיימים (והמשלים , גרעין הצורה כולה, ומורכב כמוהן מלוואים

שהוא שונה , וזאת בניגוד למבנה החלק הפותח, )במקביל למתרחש בתצוגה, בקורפוס הנבחן

, לרוב משלים הפרק, נתח גדול מחלק זה, שנית. לחלוטין מהחלק המקביל בצורות הפשוטות יותר

כך שאין צורך בדיון , לאזור מקביל בחלק הראשון) ולרוב לחלוטין(זהה תמטית כמעט לחלוטין 

והוא , זוכה להתייחסות מועטה יחסיתגם אצל קירקפריק מבנה החלק השני . מפורט על מבנהו

ולעתים (הכולל את האזור הלוואי ואת הגרעין , excursion- ה–למעשה מחלקו לשני חלקים בלבד 

בארי ובין מינוחים אלו -Xהקשר בין המבנה ה. restatement-וה, ) נוסףopeningמוקדם על ידי 

  .Ex. 3.1.3-ומוצג ב, הוא ברור למדי
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  ) או לוואים(לוואי 

מקובל , החלק השני מתחיל ישירות מגרעין הפרק, K. 216למשל , ם כי במספר סונטותא

ולפיכך יש לנתחו כלוואי , יותר להציג לאחר קו החזרה חומר שעדיין אינו מהווה את הגרעין

ואים אצל סקרלטי יוצגו בסעיף איפיונים מיוחדים של הלו. או כרצף של לוואים כאלו, שמאלי

 249.והוא הזהות התמטית של חומר זה, ולפיכך נתמקד כאן בעניין אחד, המיוחד שיעסוק בהם

הקונבנציה הפשוטה ביותר היא להציג במסגרת האזור הלוואי מחדש את הנושא הפותח של 

חלקי  שבה ישנה הקבלה תמטית בין שני 250,פעולה זו יוצרת מבנה מחזורי לסונטה. התצוגה

הצגת הנושא הפותח , בארי-Xמבחינת המבנה ה. xלאחר הקרו" התחברות"ולא רק , הסונטה

שכן כשם שהנושא הפותח ממלא תפקיד מגדירי , מגדיר-מעניקה ללוואי מעמד של פסאודו

העץ - של תת" מגדיר"וניתן לראותו כ, הלוואי מקביל לנושא זה מבחינת מיקומו בעץ, בתצוגה

העץ -בין תת, בכך נוצרת גם סימטריה פשוטה בין שני חלקי הסונטה. 'Sששורשו הוא הקודקוד 

EP) העץ -ותת) מגדיר הסונטהS' ,אפשרות זו . החולקים מבנה דומה ומרכיבים תמטיים משותפים

). ומן הסתם אף נובעת ממנה(מציינת את הזיקה של הסונטה הסקרלטית לצורה הבינארית 

ובין צורת סונטה ללא , שכזו" צורה בינארית"חין בין בארי של מצב זה מאפשר להב- Xהניתוח ה

בצורת הסונטה ללא ): אולי אפילו כזו שבה המחזר של הנושא הראשון אינו על הטוניקה(פיתוח 

בעוד בצורה ,  שהנושא הפותח הוא מגדירו– משלים הפרק –החלק השני הוא צירוף , פיתוח

אלא לוואי , הנושא הפותח אינו ארגומנטו, הבינארית החלק השני אינו צירוף אלא רכיב בלבד

251.בלבד
 

                                                 

249
ובין , שבה החלק השני תואם לתחילת החלק הראשון, "סונטה סגורה"סוגייה זו עומדת במרכז ההבחנה בין  

טריק אם כי קירקפ). 1953a ,266-268קירקפטריק (שבה החלק השני מתחיל בחומר תמטי אחר " סונטה פתוחה"

ומגדירים פתיחות שונה מזו שהוצגה בעבודה , מינוחים אלו מתייחסים למעשה רק לחלק השני, מאפיין את הסונטות

  ).לגבי הפריודה הפתוחה, למשל(זו 

250
סוגיה . המהווה חלק מהתאוריה של דארסי והפוקוסקי, "rotational form"מושג המחזוריות קשור לתפישה של  

  .בייחוד בסעיף שיעסוק בפיתוח, צורת הסונטהזו תידון בקצרה בפרק על 

251
והחזרה לטוניקה מגיעה עם הגעת הנושא , )שלא על הטוניקה(שבה החלק השני נפתח בנושא הפותח , צורה זו 

להבדיל ממה שהוא מכנה , )164-165, 1969לונגייר  ("true binary sonata form"עונה על הגדרתו של לונגייר ל, השני

"abridged sonata form"יש להניח כי העובדה שסקרלטי נמנע פעמים רבות .  שהיא למעשה צורת סונטה ללא פיתוח

ולא לקשרו לסוג זה של , מחזרת הנושא הפותח היא שגרמה ללונגייר לסווגו כמלחין של צורות בינאריות בארוקיות

  .שהיא כהגדרתו וריאנט של צורת הסונטה, צורה



- 163 -  

, חשובה גם העובדה שהוא אינו הכרחי, לא פחות חשוב מקיומו של העיצוב הבינארי הזה

, K. 46הסונטות , לדוגמה(וכי לעתים קרובות החלק השני נפתח בחומר שונה מן הנושא הפותח 

K. 132, K. 263.(252עשויה להעיד על לוואיותו של הנושא,  אופציונליות זו של החומר התמטי .

עדיין טבעי להניח , אם כי אין חוק תיאורטי הכופה חזרת חומר מן התצוגה במקומות אחרים

ועדים ללוואים יכילו מידת חופש גדולה יותר מן המקומות השלדיים יותר שמקומות המי

הפער בין האופציונליות של האזור הלוואי מול ,  במקרה של הסונטה הסקרלטית253.בפרק

בולטת על רקע החזרה הקפדנית לרוב של החומר , האובליגטוריות התמטית של הארגומנטים

ובייחוד כאשר , ופעה של הנושא הפותח כלוואיבאותם מקרים בהם אין ה. xהתמטי לאחר הקרו

ובין ,  הפותחEPתחת ההקבלה בין הצירוף , החלק השני נפתח בחומר מהמשך החלק הראשון

) SPהצירוף ( ובין המבנה של הפרק EPקיימת הקבלה בין מבנה הצירוף ,  הבא אחריו'Sהרכיב 

מתבלטת מגדירותו של , זהכאשר תחת שהלוואי בפתיחת החלק השני ידמה מגדיר לחלק . כולו

שבה החלק השני מתחיל בחומר , K. 46סונטה שבה הקבלה זו בולטת במיוחד היא . חלק הפותח

התואמת את (מה שמותיר תחושת חלל , )ושיוצג בסעיף על השימוש בלוואים(הלוואי מהתצוגה 

  .שאותה ממלא החלק הראשון כולו) לתפישתו של קירקפטריק, "פתוחה"איפיון הסונטה כ

אם כי , הוא מידת האפשרות של איברים בו להתארגן כצירופים, היבט נוסף של האזור הלוואי

אפשרות שאינה קיימת עבור (קיימת כמובן האפשרות להביא רצף של לוואים מנותקים זה מזה 

אך ראוי , סוגיה זו תידון ביתר פירוט בסעיף הרלוונטי). בארי-Xאיברים אחרים של הצירוף ה

שבה מתארגן בראשית החלק , )K. 105) Ex. 3.2.7 ,Ex. 3.3.5: אן מספר דוגמאותלהביא גם כ

 .K. 426) Ex. 3.2.23 ,Ex; אם כי במבנה שונה, השני צירוף לוואי המקביל למגדיר התצוגה

, Ex. 3.2.3 (K. 44-ו; בה רצף לוואים מהתצוגה מתארגן באופן מקביל כצירוף במחזרש, )3.3.11

Ex. 3.3.2 ( שבה הצירוף הלוואי שונה בתוכנו מהצירוף הלוואי בתצוגה) שיידון בפירוט בסעיף

  .וגרעין המושתת על גרעין המשליםומכיל מגדיר המושתת על מגדיר התצוגה , )המסיים של הפרק

  

                                                 

252
שם הקונבנציה של התחלת הפיתוח בנושא הפותח קיימת . בצורת הסונטה, יתחזקואף , איפיון זה כמובן יתקיים 

  . אך האלטרנטיבות לכך הן רבות ושוות ערך לה, עדיין

253
בא לידי ביטוי בולט , ככזה שבו החומר התמטי הוא אופציונלי יותר מבחינת זהותו, איפיון זה של אזור לוואי 

שבעיני יש לראותו כלוואי ברמת , הריטורנלו השני.  כמעט בעבודה זואם כי הללו אינם מטופלים, רטו'בפרקי קונצ

והנושאים המופיעים בו ,  ביותר של חופש תמטיהוא גם האזור בתצוגה הסולנית שקיימת בו המידה הגדולה, התצוגה

תוך שבירת המחזוריות , ועד לחזרה על הנושא הפותח, ולניתיכולים לנוע מן הנושאים המסיימים של התצוגה הס

  .התמטית
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  הגרעין

כלומר בין החלק הפותח של , הגרעין הוא החלק המקשר בין המגדיר ובין המשלים

ובין ההגעה לטוניקה וההצגה המחודשת של החומר שהיווה את משלים ) או התצוגה(הסונטה 

, דרשים על ידוראייתו כגרעין הסונטה נובעת הן מכך ששני חלקי הסונטה העיקריים נ. התצוגה

ממש כשם שגרעין , והן מכך שהוא מבצע את הפעולה הטונלית המשמעותית של החזרה לטוניקה

הוא מקביל במידה רבה לגרעין בצורה הטרנארית , בכך. התצוגה הכין את ההגעה לסולם היעד

שבו המשלים מחובר , חוסר הסימטריה בין הארגומנטים. שמילא תפקיד מבני דומה, הפשוטה

בייחוד כאשר קיימים לוואים , בולט כמובן במבנה זה במיוחד, יותר לגרעין מאשר המגדירהרבה 

  .המקדימים את הגרעין

גם גרעין הסונטה מעוצב במקרים ,  בלט בתצוגות של סונטות רבותxקרו-כשם שהפרה

שם גרעין הפרק , K. 426כדוגמאות לכך ניתן לציין את . רבים כפריט משמעותי ומובחן היטב

שם , K. 421או את , משבע תיבות עד לעשרים ושבע תיבות, מרחיב את גרעין התצוגה המקורי

אך גרעין , כאשר שני הגרעינים בולטים מאוד, שוב חוזר הגרעין על החומר של גרעין התצוגה

החומר התימטי בו משתמש גרעין הפרק אינו מוגבל לגרעין התצוגה . מורחב אפילו יותרהפרק 

או על גרעין , )K. 132 או K. 96-כמו ב(על הנושא הפותח , למשל, והוא יכול להתבסס, בלבד

משמעות טונלית נוספת שניתן לייחס לגרעין היא , מלבד הכנת הטוניקה). K. 46-כמו ב(המשלים 

ובכך ליצור מהלך הרמוני , הריחוק מהמגדיר מאפשר לגרעין להתחיל בטונליות ביניים. בתחילתו

אם כי מצבים כאלו . טוניקה-ומיננטהד- סובדומיננטה-לעתים מעין מהלך של טוניקה, ארוך טווח

משום שגרעין זה בדרך כלל מקיים זיקה , הם שכיחים פחות, קיימים גם עבור גרעין התצוגה

 שבהם K. 426 או K. 46הסונטות . שגרעין הפרק מחויב לה הרבה פחות, ישירה עם סיום המגדיר

לעתים קיים . כאלהמציגות מקרים מובהקים של מהלכים , הגרעין נפתח על הסובדומיננטה

בה , K. 132כמו במקרה של , מה שיוצר מהלך הרמוני לא דיאטוני, ריחוק טונלי משמעותי יותר

הגרעין ) בהתאם למתרחש בתצוגה(שבה , K. 491או , ורית'הגרעין מתחיל על הדרגה השישית המז

ההיגיון ארוך הטווח . ומוליך לקדנצה בטוניקה המינורית, כתנפתח על הדרגה השלישית המונמ

  .הוא לפיכך משמעותי יותר מהיגיון זה לגבי התצוגה, בבחירת הטונליות של גרעין הסונטה
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  המשלים

 שתפקד כמשלים VPהמשלים הינו חזרה מדויקת של הצירוף , במרבית המקרים

, xה הוא העומד בבסיס רעיון הקרומאפיין ז. למעט השינויים הטונליים הנדרשים, התצוגה

. ושהיא גם נקודת ההכנה הטונלית העיקרית, כנקודה שאחריה שני החלקים תואמים זה את זה

משום , אינם משנים את היחס בין המשלימים,  מקדים את נקודת ההכנה הזוxגם כאשר הקרו

ד במבנה אין צורך בדיון מיוח, לפיכך.  ממילא משמרת את ההתאמהxשהגעתם לאחר הקרו

  .המשלים עבור הסונטה הטיפוסית

, מתרחש במשלים הפרק שינוי מבני ביחס למשלים התצוגה, במספר קטן של הסונטות

אין צורך , xאך מכיוון שמקרים אלו יידונו אף הם בסעיף הקשור לקרו, הראוי לעיון מיוחד

משום שבה השינוי המבני מקרב , K. 132יוצא מן הכלל אחד היא הסונטה . להציגם בנפרד כאן

בסונטה זו מוחלף מגדיר המשלים . את הסונטה למודלים המאוחרים יותר של צורת הסונטה

אך שמוצג כדומיננטה של , ור'שמתחלף אחר כך לסול מז(נושא חדש שהוצג בסול מינור , המקורי

. אם כי בדו מינור, במופע מחודש של הנושא הפותח, )יםדו מינור ומוליך כך לפתיחת גרעין המשל

שניתן אף לפקפק אם הוא פריט , בעוד בתצוגה מגדיר המשלים הוצג כנושא פרגמנטרי ולא סגור

קרוב למדי לרעיון של , אם כן, מקרה זה. המגדיר הוא סגור וקדנציאלי, במשלים הפרק, עצמאי

אי , עם זאת. חוזרים בטוניקה, צג בדומיננטהולא רק החומר שהו, שבו שני הנושאים, "מחזר"

והעובדה , )ובמשך קצר מאוד, המתבטאת בהבאת הנושא הפותח במינור(היציבות הטונלית 

מעידים על כך שגם במקרה זה לא , המבוסס על משלים התצוגה, VPשהמשלים עדיין בנוי כצירוף 

 זו מציגה מחד שבירה של  סונטה254.ניתן לראות את הסונטה כביטוי של צורת סונטה קלאסית

זו עוד המחשה . אך מאידך היא עדיין רחוקה מלהיחשב כצורת הסונטה, הצורה הבינארית

  . לאוטונומיות הצורנית של הסונטה הסקרלטית

  

   טרנזיטיבי מול מבנה היררכיףצר 4.3

אחת מהנחות היסוד של עבודה זו היא כי ההיררכיה התימטית מהווה רק את אחד 

יחס מעניין במיוחד הוא בין המבנה ההיררכי ובין התפישה . ירגון המוסיקליהרבדים של הא

                                                 

254
יחד עם עוד מספר מצומצם של דוגמאות שבהן לכאורה יש מחזר של , מתייחס לסונטה זו) 173-174, 1986(בויד  

חזרת הנושא הפותח אינה דומה לעתיד , K. 132ובפרט בדוגמה של , ואף הוא טוען במרבית הדוגמאות, הנושא הפותח

  .ואינה מעידה על שיוך הסונטות לצורה זו, לקרות בצורת הסונטה
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המחשה למערכת היחסים הזו הוצגה כבר . הלינארית של היצירה המוסיקלית כרצף המשכי

ה לכך בהסי. אך הסונטה הסקרלטית מהווה דוגמה מורכבת בהרבה לכך, בסעיף שעסק בפריודות

הן מהוות המשך , מחד. ם הבארוקיים והקלאסיים כאחדיקה הכפולה של הסונטות למבניבזהיא 

מרבית הסונטות , ומאידך, ישת הרצף הבארוקיתלג, םועימ, טבעי למבנים הבינאריים הריקודיים

לאחר שהוצג הניתוח . תמטיות לחלוטין בעיצובן ועונות על הכללים ההיררכיים של התיאוריה

בחון את ההיבטים הבינאריים שלהן ביחס יש מקום כעת ל, הקודם רי של הסונטות בסעיףאב- Xה

) או התצוגה(הראשון  קלהדיון ייסוב בעיקר סביב מבנה הח, למעט אם ייאמר אחרת. לניתוח זה

אך במידה משמעותית , כאשר סוג ההבחנות שיתבצע כאן רלוונטי גם לחלק השני, של הסונטות

 להה אינה מכיג שבו התצו,אנו נתייחס אל המבנה הבסיסי ביותר של הסונטות, בנוסף. פחות

ובאה לידי ביטוי בכינוי (התרומה של לוואים לרצף הטרנזיטיבי הוא כמעט מובנת מאליה . לוואים

"transition"ותידון בסעיף הבא, ) שיוחס להם.  

 הלינארית הוא בכך שאם עד כה ראינו שהדל העיקרי בין התפישה ההיררכית והתפיההב

ם לוסלפי האזורים הטונליים של סולם המוצא ו, ים גדוליםאת התצוגה כמתבססת על שני צירופ

הרי שהתפישה , )צירופים שהוגדרו על פי התיאוריה כמגדיר והמשלים של התצוגה(היעד 

, ושא המסייםהנהתצוגה אל  הלינארית מציגה את התצוגה כמהלך רציף מהנושא הפותח של

opening ו-closing התצוגה ,  בכך255.טרנזיטיבי ארוך ףצכשביניהם ר, בלשונו של קירקפטריק

אך נבדלת בחלוקה הפנימית למרכיבים , מקבילה לחלק הפותח בצורה הבינארית הבארוקית

בין שני צירופים , אם כן, ההבדל הוא. ם הבארוקייםרית ברוב המקמשאינה קיי, תמטיים נפרדים

שביניהם רצף  דיםובין שני נושאים בוד, גדולים שביניהם גרעין שהוא פריט לקסיקלי בודד

" גרעין"המודל הלינארי מציג , בניגוד לעיקרון יחידות הגרעין במודל ההיררכי. טרנזיטיבי ארוך

  . ים יחידים ואינם צירופיםיטטים שהם פרומול ארגומנטים פש, מורכב ביותר

היא לטעון כנגד נכונות או אי הנכונות של , ה אחת להתמודד עם הדיכוטומיה הזוגיש

שעיקרה ביסוס הרעיון של היררכיה תמטית במבנים , ברור שעבודה זו. תויאחת האפשרו

אין כאן כוונה לשלול את האפשרות , עם זאת. לא תטען כנגד המודל ההיררכי, הקלאסיים

ואין סיבה לשלול את ,  חשיבות בארגון התמטים יששכן ראינו כבר כי לתהליכים לינאריי, השנייה

של ייחוס ,  היא לנקוט בטכניקה החביבה על השנקריסטים,אפשרות אחרת. התהליכים הללו כאן

                                                 

255
נעדרים , חלקים ראשונים של צורה בינארית שיש בהם רצף כזה מתחילת החלק ועד סופו, 1969לגישתו של לונגייר  

י הוא מודע לבעייתיות שקיימת בזיהוי סיום הגשר אם כ, שיש בתצוגת צורת סונטה" ההיררכיה התמטית"את 

  ).167, 1969לונגייר (בעייתיות שאנו נעמוד עליה בהקשר של המודל הקוכי , ותחילת הנושא השני
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אפשרות שנדון בה בסוף , "structure"ת השנייה לרמת האו "design"הת שרויות לרמפאחת הא

ולבחון את יחסי הגומלין , אפשרות שלישית היא לקבל את קיומן של שתי האפשרויות. הסעיף

  . ביניהן

המהווה , ור'ול מזסב K. 105היא הסונטה , מיה הזו הממחישה את הדיכוטותובמא אחת מני רדוג

יקרי עהמאפיין ה). Ex. 3.2.7 ,Ex. 3.3.5(דוגמא כמעט דידקטית למתח בין ההיררכיה ללינאריות 

בכל אחד , הוא בכך שעבור כל שני פריטים רצופים בה, מתחילתה ועד סופה, טהונשל הס

מדויק את ההרמוניה של סיום ב התחילת הפריט הבא ממשיכ, החלקים ואף בתפר בין שניהםמ

) ור'אתנח דומיננטי על סול מז(בייחוד יש לציין את המעבר מסיום גרעין המגדיר . הפריט הקודם

הגעה לדומיננטה של ( בין סיום הגרעין 256,)שהיא על סולם הדומיננטה(אל תחילת הגרעין 

אלא ממשיכה את , שאינה מציגה נושא על הסולם החדש( תחילת גרעין המשלים ובין) הדומיננטה

בין סיום הלוואי ותחילת גרעין , ובחלק השני, )כיאה לאירוע גרעיני, נקודת העוגב הדומיננטית

 .כאשר לכאורה מתבצעת חזרה לטוניקה בנקודה זו, הסונטה

פר הבהרות לגבי הניתוח נדרשות מס, בהבטים הלינאריים של הסונטה הזו ןוי שנדלפנ

ין  ב18ה בתיבה תניתן לחלוק על ההפרדה שנעש, ראשית. רי וההכרעות שהיו כלולות בואב- Xה

טענה אפשרית . וזה שאחריו כגרעין התצוגה, האחד מוצג כגרעין המגדיר, הפריטים השונים

בלתי אך לא , בעל מורכבות מורפולוגית רבה, ט אחדירפ מציגות 11-42בהחלט היא שתיבות 

 םגם א). בעוד המגדיר יורכב מפריט בודד, פריט זה ישמש כגרעין התצוגה, במקרה כזה(שגרתית 

ושיש נקודת , 11-18נראה שיש עצמאות לחומר המוסיקלי בתיבות , מדובר בניתוח סביר בהחלט

,  מתייחסת למתרחש מאחוריה18 בתיבה ננטהכאשר הדומי, 19- ל18חיתוך מסוימת בין תיבה 

ההכרעה לנתק לשני פריטים שונים נתמכת , בכל מקרה.  כבר נעה קדימה19נטה בתיבה והדומינ

בעייתיות שנייה היא .  הניתוק הוא אפשרות הגיונית הרבה יותרשם, חלק השניבעל ידי המתרחש 

מבנה ; במקביל לתצוגה, גרעין-גדיראם יש כאן מבנה של מה –) 94-113תיבות (לגבי מבנה הלוואי 

למרות שהפריט השני מסתיים , טוניקה- על סמך ההיגיון הטונלי של דומיננטה(ים משל- של גרעין

במקרה הזה הכרעתי לטובת . א אולי שני לוואים נפרדיםשמאו ; )ל בהיאך אינו מתח, בטוניקה

                                                 

256
ניתן לטעון כי , במושגים שנקריים": אמיתית"ודאי שאין לראות בדומיננטה של תחילת הגרעין דומיננטה  

בעוד הטונליות של תחילת הגרעין מייצגת , "back relating dominant"ייצגת הטונליות של סיום גרעין המגדיר מ

, עדיין. ואינה מקושרת ישירות לא להגעה המשמעותית לדומיננטה ולא לסיום המגדיר, תמיכה בצליל עובר כלשהו

  .אין ספק שנוצר כאן רצף ליניארי מעניין
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כאשר המשלים ממשיך את נקודת העוגב הדומיננטית אך , משלים-שינוי המבנה למבנה של גרעין

  257.צג את היחסים הקיימים בגדול בין הגרעין והמשלים בסונטה כולהובכך מיי, נפתר לטוניקה

נה מיוחדת זו של הסונטה אכן הופכת אותה לדוגמה מצוינת למימוש החשיבה תכו

מה שהופך את התנועה לרציפה , כל פריט מוצג כהמשך ישיר של משנהו: הלינארית הרציפה

מעבר המוקדשות להרחבת , לישים שלוכלומר כשני ש,  בחלק הראשון11-70תיבות , בפרט. ביותר

סונטה זו לא רק , עם זאת. סולם המוצא זוכה לאזכור חטוף למדישכ, ור'ור לרה מז'מזמסול 

-Xאלא גם את העובדה שקיומו אינו סותר את הניתוח ה, מדגימה את חשיבות ההיבט הלינארי

תפרק לשלושה איברים אלא מ, החלק הטרנזיטיבי בתצוגה אינו הומוגני, על פי ניתוח זה. ריאב

הן מבחינת אורכו והן , העיקרי מביניהם. ונה במסגרת ההיררכיתש יקוד פונקציונלתפשלכל אחד 

י נש .ור'ור לרה מז'המבצע את המודולציה המשמעותית מסול מז, הוא האמצעי, מבחינת חשיבותו

ני כבר שייך וכשהראשון מתייחס לאחור והש, מתייחסים כל אחד לטונליות מסוימת, הקיצוניים

, טרנזיטיבי הזה מביא לפיצול ההיררכי של הרצף ןוהיגי. טונלית לחלק המסיים של התצוגה

ולראיית שני האיברים הקיצוניים כגרעין המגדיר , לראיית האיבר האמצעי כגרעין התצוגה כולה

  .וגרעין המשלים בהתאמה

לו כמורכב ודה המשמעותית בניתוח זה של הרצף הטרנזיטיבי היא הראייה שהנק

שהרי , יביאלייםרט מהגרעינים של צירופים לא, ליתר דיוק. מהגרעינים השונים של התצוגה

שהרי נקודת , זהו כמובן אינו מקרה. ודד איבר זה משמש כגרעין הצירוף בף בעל איברובציר

ובהקשר , רי הוא שהגרעינים הם האלמנטים הפחות יציבים בכל צירוףאב-Xהמוצא של הניתוח ה

ששני  ךכנקודה זו מצביעה על . קל לקשר זאת לטרנזיטיביות טונלית ואחרת, צוגה סקרלטיתשל ת

תאום מבחינת -ודאי שקיים אי. אינם פועלים במנותק זה מזה, יכי והלינאררההיר, המישורים

מן העץ . אך עדיין ישנם קשרי גומלין בין שתי נקודות המבט, הדרכים השונות לקבץ את האיברים

 ואת מרכיבי ההתפתחות הלינארית ניתן לאפיין, תן לחזות את ההתפתחות הלינאריתרי ניאב- Xה

 לבנות את הרצף הלינארי כשרשרת של גרעינים מסבירה יההנטי,  לכךרמעב. רייםאב-Xונחים מב

המגדיר נשאר פתוח בסופו , במבנה זה. את המבנה הבסיסי של הסונטה כפי שהוצג בסעיף הקודם

" xקרו-פוסט"כאשר ה(תחיל לעתים קרובות בצורה פתוחה ללא מגדיר והמשלים מ, ללא משלים

                                                 
. ביחס לאיזה צירוף, ואם כן, האם יש לראות בו לוואי, 85-93לבטות שלישית נוגעת למעמדו של הנושא בתיבות תה 257

  .ולכן לא נידונה, ההזושא הסעיף נהתלבטות זו אינה קשורה ל
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 שרשרת רתפשר את יציא זו היא בדיוק מה שמתוחופתי, ")xקרו-פרה"מגיע ישירות לאחר ה

  .כפי שיידון מיד, שרשרת זו נפגמת כאשר נוסף מגדיר למשלים. הגרעינים

חינה של המונחים בהם אלא גם בב, ריאב-Xיה זו באה לידי ביטוי לא רק בניתוח הראי

בנה ההיררכי של התצוגה מה הדיכוטומיה בין הרציפות הבארוקית לעומת. משתמש קירקפטריק

מול התפישה שלפיה , דחמ" closing"ו" opening"בא לידי ביטוי בהנגדה שלו בין , והסונטה בכלל

ואה בגרעין רי ראב-Xכפי שהניתוח ה. הוא נקודת המוצא להבנת מבנה הסונטה) ונליטה (xהקרו

בשני שכ, xורק-ראייה דומה מציג קירקפטריק לגבי הפרה, את הנקודה ממנה נבנה הצירוף

גם הגישה של . ולא בראשיתו או בסופו, מצא במרכז הרצף הטרנזיטיביהנובר בפריט דהמקרים מ

מתאימה יותר לגרעין , פי שעמדנו עליה בסעיפים קודמיםכש, xקרו-קירקפטריק כלפי הפוסט

למגדיר המשלים נאלצנו להציע את המונח המשונה מעט של (מאשר למגדיר המשלים המשלים 

יבי טיזמה שמעיד על כך שהוא רואה את המבנה הבסיסי כמקושר לרצף הטרנ, )xקרו-פוסט-פרה

וממילא קירקפטריק אינו , הדברים אינם נאמרים במפורש, ובןכמ.  גרעיניםלהמציג המשכיות ש

  .חושב במושגים הללו

כיצד קיומו מתיישב , כאשר צירוף זה קיים. דרכנו הגיעה לסוגיית מגדיר המשלים,  כןאם

טע את קי אפשרות אחת היא שקיום המגדיר? עם ההיגיון הטרנזיטיבי שבשרשרת הגרעינים

ולפיכך כמרכיב תמטי בעל חשיבות רטורית רבה , של המשלים" אנוש"גדיר כמראיית ה. הרצף

זו , במידה רבה. מצב שבו הטרנזיטיביות מסתיימת לפניועשוי להביא ל, ויציבות יחסית

רבית הדוגמאות מב .אך זו אינה הדרך שבה סקרלטי בוחר בדרך כלל, הסיטואציה בצורת הסונטה

בין " לכוד"הופכת אותו ל, ת המגדיר בין גרעין התצוגה לגרעין המשליםעפוה, הסקרלטיות

או , וצאה היא לרוב מגדיר חלש למדיהת. ביובכך לחלק מהרצף הטרנזיטי, הגרעינים הללו

טכניקה : קיימות מספר דרכים לממש תכונה זו. או מבחינה טונלית, מבחינת האיפיון התמטי שלו

ור במשלים של 'כאשר ההגעה למז,  את המגדיר במינורהביאחביבה מאוד על סקרלטי היא ל

יר להוליך מחדש רת היא לתת למגדחניקה אכט 258.ת נקודת ההגעה האמיתיתא תהמשלים מבשר

מה , כך לתת תחושה של המשכיות האתנח הדומיננטיבו, אל אתנח על הדומיננטה של סולם היעד

                                                 

258
כשהיא ,  על הדומיננטה המינורית בדוגמה של סקרלטיSמדגימה את הטכניקה של אזור ) 35-36, 1992(חורגין  

 We are particularly familiar with this device from the keyboard sonatas of Scarlatti, where"מציינת כי 

such themes in the dominant minor are almost standart") הדוגמה שהיא מביאה). שם, שם ,K. 119 , מנותחת

וייתכן שיש , ויק בין מגדיר המשלים וגרעינוומאופיינת בעיקר בקושי לקבוע את התפר המד) Ex. 3.2.9(בעבודה זו 

גישתה של חורגין כמובן מקשרת בינו ובין צורת , מעבר להתייחסות לסקרלטי. פונקציונלי-לנתחם כפריט אחד מולטי

  .למרות שעיקרון הגרעין המוחלש הוא בעיני בין האמצעים המרחיקים את סקרלטי מהסגנון המאוחר, הסונטה
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 סונטות שמממשות את שני שתי (ששוב מבטא הגעה אמיתית לטוניקה החדשה רק בסוף המשלים

, ג מגדיר יציב יחסית מבחינה טונליתצומ כאשר םג). K. 492  וK. 119 האמצעים הללו הן

גם אם אין בכך כדי , קרובות לתת דגש על הדומיננטה על חשבון הטוניקהם  דואג לעתייסקרלט

שבהן , K. 96 או K. 7דוגמאות לכך הן . להביא לפרשנות טונלית של הרחבת הדומיננטה

דיר המשלים גמ K. 7-ב. מול טוניקה חלשה יחסית, הדומיננטה זוכה להבלטה משמעותית בבאס

עיצוב שאף הוא מחזק את התחושה שעוד לא הגיע נושא , חוזר על התמטיקה של הנושא הפותח

ה לא רק בש, )K. 491) Ex. 3.2.25לעיקרון זה היא הסונטה  א נגדיתגמוד. היעד האמיתי

אלא שצירוף המשלים כולו אינו יכול , דשהחה שהמגדיר מציג בעליל התחלה יציבה על הטוניקה

ירת הרצף כפי סונטה זו יכולה לשמש כדוגמא לשב, עם זאת. להיחשב חלק מהרצף הטרנזיטיבי

אינו מהווה המשך ישיר , )ובמקביל אליו גרעין הפרק(גרעין התצוגה . K. 105שהוצג בדוגמא של 

לדו ) ור'זכדומיננטה של רה מ(ור 'כשמתבצע מעבר טונלי חריף למדי מלה מז, של סיום המגדיר

ף צר סונטה זו מדגימה כי כאשר, לים אחרותמב 259.ולם היעדהמדיאנטה המונמכת של ס, ור'זמ

  .גם לא מתקיים הצורך ליצור מגדיר מוחלש או לא יציב, טרנזיטיבי לא קיים מלכתחילה

תיאום הנוצרות -הבוטה ביותר את בעיות האין מחישה באופמיית המגדיר הלכוד סוג

על אותה ,  הלינארית וההיררכית,ניסיון להשליך את שתי הגישות. מהתנגשות בין מערכות שונות

, קשת אחת": הצלבת קשתות"מביא לסיטואציה שניתן לתארה כ, תימערכת צירים פורמל

גדיר כשגרעין המהנפתח על ידי  כוללת את צירוף המשלים, המושרית מהמערכת ההיררכית

, ולעומת זאת קשת שנייה מחברת בין גרעין התצוגה וגרעין המשלים, המשלים באמצעיתו

שכן אין , צב פתולוגי של סתירהזה מאין לראות במצב ה. המגדיר הוא אירוע עובר ביניהןכש

 בכל 260.גם לו היינו שואפים למצב כזה, יומרה לשלב את המערכות למערכת היררכית אחת

קיומו של . התיאום הזה ממחיש את הזיקה וקשרי הגומלין בין המערכות-דווקא אי, מקרה

נובעים ממערכת הציפיות , ובעיקר חולשתו, אך אופיו, ההיררכיתריה אוהמגדיר מתאפשר מהתי

                                                 
או אולי , כאמצעי להקל על המעבר, הן מבחינת השימוש בפרמטה, כניקת המעבר עצמהאי להעיר כאן על טדכ 259

אם כי (מובאים כאקורדים של קוינטות חלולות , ור'ור ודו מז'שני האקורדים של לה מז, כמו כן. להגביר את המתח

מה שיוצר הצללה , ות מקבילות של קוינטות ואוקטבותוך יצירה, ) מאוד אליהםךומה נמצא בסצבשני צליל הטר

  .אך לא בלתי אופיינית לסקרלטי, חריגה למדי

260
קיימת בנוגע לקשר בין האירגון הטונלי והאירגון , הן בהקשר של סקרלטי והן בהקשר הכולל, התייחסות דומה 

ה זו יובא דיון מקיף בסוגי. גם כאן קיימות שתי מערכות ששילובן יחדיו במידה רבה עלול לגרום לסתירה. התמטי

  .בפרק הסיכום של העבודה
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 ולאוההשפעה ההדדית מביאה לכך שגם ברמה הלינארית נוצרים קשרים ארוכי טווח . הלינארית

  . K. 105דווקא קשרים ישירים שהתקיימו בדוגמא הפשוטה של 

כעת המקום , וני ופשוטגינוי כרצף הבוגמא לרצף טרנזיטיבי הדכ K. 105הבאנו את אם 

מחישה את ההתנגשות בין ההיררכיה מה, K. 403, להביא את התצוגה של סונטה אחרת

אך בצורה , עייתיות של מגדיר הלכוד ביניהםבה ואת, יםאת עיקרון רצף הגרעינ, והלינאריות

ונטה הזו הרציפות כבר אינה נשמעת כלל כשריד סב Ex. 3.2.21.(261(מתוחכמת הרבה יותר 

כדאי להעיר שסונטה זו . אלא כצורך מוסיקלי אינהרנטי לסונטות, לקונבנציות הבארוקיות

יינות בשפע פאתבעוד סונטות אחרות מ: גם בחומר המוסיקלי עצמוא אל, בצורתה ייחודית לא רק

הפותח משמש ' כשמוטיב הארפז, כאן רמת החסכוניות היא גבוהה ביותר, אמצעים ומרקמים

בניגוד . תוך שמירה על מרקם של מעין אינוונציה דו קולית, למעשה כבסיס לרוב מרכיבי הסונטה

 .K, גו בסעיף הקודםשהציגה מימוש מלא של העקרונות המבניים והטונליים שהוצ, K. 105-ל

על המבנים , שהשלכותיו יידונו בסעיף האחרון( מציגה מבנה טונלי מעניין הרבה יותר 403

  .שבפרט מתבטא בהגעה מוקדמת מאוד אל הדומיננטה של סולם היעד, )הרקורסיביים

, אינו מובן מאליו, )כפי שהוא בא לידי ביטוי בניתוח העצי המצורף(וח מבנה הסונטה נית

טבעי , על סמך המהלך הטונלי בתחילתה, ראשית. ו לכאורה עוד שני ניתוחים אלטרנטיבייםוייתכנ

ת ורשאפ.  כגרעין המשלים18-25ותיבות ,  התצוגהין יוכרו כגרע8-17  להציע ניתוח שלפיו תיבות

ואת גרעין ,  כצירוף לוואי18-31היא לראות את תיבות , שהיבטים שלה יידונו בהמשך, אחרת

ההיגיון בשנייה הוא , ההיגיון באפשרות הראשונה הוא היגיון טונלי. 32חיל בתיבה התצוגה כמת

רבה היא שהוא תואם ה, ת הניתוח שהוצג כאן אסיבה לבחורה. משכו של האירוע הגרעיני השני

שני . ואיבריו משתלבים בתוכו כמו חלקי פאזל המונחים בצורה נכונה, יותר את המודל הבסיסי

המתבטא במיקום , יוצרים דיסוננס רב עם מודל זה, כל אחד הגיוני לכשעצמו, הניתוחים האחרים

מגדיר , וכתוצאה מכך, וחרת מדי אל המשליםמאמת מדי או דגעה מוקהב, xלא שגרתי של הקרו

, קשה לקבל את הניתוחים הללו, גם מסיבות ארטיקולטיביות. בהתאמה, ם קצרים מדיילשאו מ

בין אם בשל אי הנתיקות של ,  צירופים עצמאיים26-60- ו1-17 שכן יש היגיון רב לראות בתיבות

  262.או בשל האחידות הטונלית של השני, הראשון

                                                 
בטים של רקורסיביות ומבנה של תצוגה בתוך היממשת מספר מחכום של סונטה זו מתבטא גם בעובדה שהיא תה 261

  .תאיםמה הבטים אלו יידונו בסעיף. כל זאת לצד ההיגיון הלינארי, תצוגה
ולטרנספוזיציה של , שלה לתצוגה של פוגהניתן אולי למצוא בזיקה , הטונלי מאחורי פתיחת הסונטהן  ההיגיותא 262

הטרנספוזיציה אינה עוברת מקול , ור'כמו הראשונה בדו מז, כמו במספר אינוונציות של באך. הנושא לדומיננטה
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 בעיוות של םה K. 105דלים העיקריים בין הסונטה הזו לדוגמא הפשוטה יותר של ההב

 תובכך שהלינאריו, תאום עם המבנה התמטי-ע באיומתבצ, המתחיל מוקדם יותר, המהלך הטונלי

כשבייחוד בולט המעבר , אינה נשמרת,  כל פריט מתחיל מנקודת הסיום של קודמובהש, ההדוקה

תוך ב בבלי הרחבות של נקודת העוג, ור לטוניקה במצב יסודי'הישיר מהדומיננטה של סי מז

מגדיר שאינו עונה על , רה זהובמק, מעבר זה הוא תוצאה של קיום מגדיר למשלים. המשלים

שנשמר במלואו , ש עדיין זיקה ברורה לעקרונות של רצף לינאריי, עם זאת. לשחטיפוס המגדיר ה

. ואפילו מחוזק ביותר, בעליל נשמר גם בסונטה הזו" ניםהגרעי-רצף"עיקרון , בנוסף. 25עד תיבה 

נח הדומיננטי את המחודש שלהבביסוסו , הוא מתבטא בהרחבה הניכרת של גרעין המשלים

) שבו בדרך כלל אין אתנחים דומיננטיים אלא קדנצות מלאות, אירוע יחסית נדיר בתוך המשלים(

למרות שהמגדיר הלכוד בין . המשליםעין וכמובן בזיקה המוטיבית הברורה בין גרעין התצוגה לגר

ת  א המבסס,ניםיהקשר בין הגרע, ואולי בזכות עובדה זו, המגדירים הוא מבוסס בפני עצמו

  .מועצם מאוד, תחושת הרצף הטרנזיטיבי עד לסוף התצוגה

המקרה הנידון כאן , תוך הישענות על מגדיר יציב, צאה מיצירת רצף טרנזיטיבי חזקכתו

תאום זה -אין לראות באי, כפי שכבר ציינו. התאום בין ההיררכיה ללינאריות- איתא מביא לשיא

תחום , לעומת זאת. למורכבות קשרי הגומלין ביניהןאלא ראייה , סתירה לאחת מן התיאוריות

נוצר , מבחינה טונלית. שנקרי-הוא התחום הטונלי,  התאום הזה יוצר בעיות של ממש-שבו אי

כך שתיבות אלו מייצגות הרחבה של סי , 47-  ו26מתחת בין תיבות שת נהצורך להכריע האם ק

כל אחת מהבחירות היא בעייתית . נטהינמדווקא הדו כך שמורחבת, 46-  ו25או בין תיבות , ור'מז

אבל בחירה של שתיהן תביא לסיטואציה , ומתעלמת מאספקט משמעותי של הפרק, בדרכה

זו המחשה לכך שהיומרה השנקרית לתאר את כלל ההתרחשות . אסורה של הצלבת קשתות

  .היא בעייתית מאוד, המוסיקלית באמצעות תיאוריה אחת של אירגון טונלי

כעת יש . כשזה פרוש כולו, וואת ההיבטים השונים מבחינת מבנה הפרקשהבעד כה דנו 

התפישה .  הגישה הלינארית וההיררכיתפיהוא נתפש לשכפי , לדון בתהליך היצירה של הסונטה

בהנחה שהתצוגה מורכבת : הלינארית מציגה דימוי פשוט למדי של ההתפתחות המוסיקלית

בעת לפי הדרך שבה קנ Bהרי שתחילתו של , של השני וכל אחד נתפש כהמשכש, A ,B ,Cמפריטים 

A מות הדרגתית קדתוך הת, תפישה זו קרובה למדי לתפישות של האזנה בזמן אמת. תייםסה

                                                                                                                                            

הוא בכך שהמשפט השני , פוגה בכחי למתרחשומצב הנה ןההבדל בי. ומקדימה הגעה מודולטורית לדומיננטה, לקול

  .V/V-הפעם ל, שחזר את האתנח הדומיננטיאלא מ, אינו חוזר לטוניקה
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או , ההגעה לאתנח דומיננטי רגיל, לפי התפישה הזו. והתאמת הציפיות לפיה, בהאזנה ליצירה

מכתיבים את , תאמההב K. 403ו K. 105כמו שראינו ב, לאתנח על הדומיננטה של הדומיננטה

ו קודת מבט זנ, וכפי שציינו כבר, התפישה ההיררכית מציגה נקודת מבט הפוכה. המשך התצוגה

תהליך , לפי נקודת מבט זו. קודת מוצאנהוא  xנתמכת על ידי גישתו של קירקפטריק שלפיה הקרו

גרעין כמו . פי שאר חלקיהוא את) או בוחר(והוא זה הקובע , בניית הצירוף מתחיל מגרעין התצוגה

כמו זה  בעוד גרעין, יבחר מגדיר המסתיים באתנח דומיננטי, תחיל מהדומיננטהמה, K. 105-ב

כתיב מגדיר המבצע כבר את י, בוסס כולו על הדומיננטה של הדומיננטהמה, K. 403-הקיים ב

 משום שהן מבוססות על, אין טעם להכריע בין שתי נקודות המבט, שוב. המהלך אל דרגה זו

ובייחוד על הפער שבין האזנה וניתוח בזמן אמת ובין החשיבה ההיררכית של , חות מוצא שונותנה

 את ההגעה אנו שומעים, בהאזנה ראשונה: חישה זו במיוחדממ K. 403של  הדוגמה. היצירה

. ולכן טבעי לשמוע את הפריט הבא כהמשך וכהרחבה שלה, געה משמעותיתהכ V/Vהראשונה אל 

 V/Vוכי ביסוס ה, ניתן להבין כי זו הגעה מוקדמת מדי, מענו את כל הפרקשש ואחרי, בדיעבד

  . בנה הצירופים השוניםמו x כמו מיקום הקרוםוזאת לאור פרמטרי, בצע רק אחר כךתמ

סוגייה , יצוב של הסונטה מול המבנה שלהעהוא שאלת ה,  שנותר לדון בוט אחרוןהיב

הגישה . ד בכל הקשור למערכת היחסים השנקרית מול מערכות ניתוח אחרותוחיבי, טעונה מאוד

הבסיסית של העבודה הנוכחית היא כי החלוקה לשתי רמות אלו אינה מאפיינת את היחס בין 

לא כי בכל אירגון בנפרד ניתן להצביע על רמות של עיצוב ושל א, האירגון הטונלי והאירגון התמטי

המצביעה על , ההבחנה היא בין רמת הניתוח הסכימטית, במקרה של האירגון התמטי. מבנה

מסעיף זה . בארי-Xמול הרמה ההיררכית המשתקפת בניתוח ה, חלוקת הפרק למרכיבים שונים

כפי שאולי היינו , יוך פשטני לאחת הרמותניתן ללמוד כי גם הרמה הליניארית אינה ניתנת לש

הטונלי (בעוד האירגון ההיררכי , כאשר האירגון הליניארי משקף חלק מהעיצוב, רוצים להציג זאת

: גם באירגון הליניארי קיימים בעליל רבדים עיצוביים לחלוטין. שייך לרמת המבנה) או התמטי

כפי שראינו בצורה , סוף-הקשר התחלהובייחוד , הקשר הליניארי הפשוט בין הפריטים השונים

משום שניתן לשנות קשרים , מבטאים בעליל רמה עיצובית, K. 105המובהקת ביותר בניתוח של 

ולעתים אף לא על תחושת , אלו באופן מיידי בלי שתהיה לכך שום השפעה על המבנה הכולל

כמו זו המבטאת את , רמות עמוקות יותר של ליניאריות, לעומת זאת. תההתקדמות הליניארי

כפי שניתן היה לראות במקרה , נראה שעמידות גם לשינויים מהותיים בעיצוב, "רצף הגרעינים"

 קיימות רמות עמוקות הדבר עשוי להעיד על כך שגם בניתוח הליניארי. K. 403המעניין יותר של 

, אם כי בעליל יש זיקה בין רובד זה ובין האירגון התמטי. הראויות להיחקר עוד, יותר של ניתוח
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ממש כשם שההיררכיה התמטית והטונלית עלולות לסתור זו , רבדים אלו אינם בהכרח מתיישבים

מיקה יותר באירגון ברור שלא ניתן להיכנס במסגרת זו להתבוננות מע, מעבר לתובנות אלו. את זה

ולאו דווקא ככלי להבנת , אך סעיף זה המחיש כי יש מקום להתבוננות נפרדת כזו, הליניארי

  .אירגונים אחרים

  

  לוואיםת ספהו 4.4

השימוש בלוואים הוא מן האפשרויות הבסיסיות ביותר והנפוצות ביותר של סקרלטי 

מגוון האפשרויות בסונטה וככזה הוא חשוב ביותר להבנת , להרחיב את המבנה הבסיסי

המקומות , זיהוי הלוואים, בנוסף. הסקרלטית ודרך החשיבה הקומפוזיטורית של סקרלטי עצמו

מהווים ראיה ) או דרכי הרכיבות שלהם, אי הגבלה בכמות, למשל(אפיונם ו, יםיעבהם הם מופ

פני עצמה וזו הרי מטרה ב, והאילוצים שהם מציבים ארב-Xמשמעותית לגבי תקפותם של חוקי 

כלומר , יתמקד בעיקרו בלוואים שמאליים ןוידה. ל הפרק הזה בפרטה וששל העבודה כול

כפי , ובצורה פשוטה למדי, אים ימניים קיימים במידה קטנה ביותרוול. תרהאופצייה הפיתוחית יו

ורי התרחשות זי אנניתן להצביע על ש, לגבי לוואים שמאליים. שתוארה בסעיף על המבנה הבסיסי

בין מגדיר התצוגה , ובחלק הראשון ;הטנוסהלפני ההגעה לגרעין , בתחילת החלק השני: יקרייםע

 אך 263,חמנותאינם קיימים בקורפוס ה, כגון בתוך המשלים, לוואים במקומות אחרים. לגרעינה

גם סעיף זה יעסוק בעיקר , כמו הסעיף הקודם. אין שלילה תיאורטית של טיפוס כזה, כמובן

  .בה מתרחשות הפעולות המעניינות יותר, ותבתצוגת הסונט

. ולכך ישנן מספר תשובות, וניתרהעק יש מקום לשאול מהי חשיבותו, דיון עצמוה ינפל

לסונטות מבחינת הרעיון של י ארב- Xתאמת המודל הבהו קנאם עד כה עס, כפי שנאמר, ראשית

, )ק זה והן בפרק הקודםהן בפר(הרי שכאן נוסף היבט שנידון בקצרה בלבד , גרעין וארגומנטים

העיסוק של סקרלטי בלוואים , תשני. ויכול לבסס ראיות נוספות בנוגע לתקפותה של התיאוריה

אנו נראה כי בצורת הסונטה הצגת לוואים בתוך . ה הזוינבחמהוייחודי לו , הוא אובססיבי למדי

ורק , למיניהם" שרנושאי ג"ל רת שגם כאשר נוצר פוטנציאל לכך במסג, התצוגה היא נדירה למדי

יעשו שימוש , "סולמית-תצוגה התלת"כמו ה, מודלים המרחיבים מאוד את צורת הסונטה

                                                 

263
 שני אירועים שמציגים זיקה ללוואים שמאליים בחלקים 32-39 מכילה בתיבות K. 403הסונטה , דוגמה אחת 

דיון . וואים עצמאייםולא כל, בעבודה זו אירועים אלו נותחו כחלק מגרעין המשלים, עם זאת. אחרים של הסונטה

  .הסעיף שיעסוק בתהליכים רקורסיביים-הסעיף הקודם והיא תטופל שנית בתת-בסונטה הוצג גם בתת
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ה טסונהכאן פתח להבחנה צורנית בין הסונטה הסקרלטית ובין צורת ר וצ נ264.משמעותי בלוואים

, כפי שנראה, השימוש בלוואים, יתיששלו. סוגייה שעמדנו על חשיבותה בראשית הפרק, הקלאסית

תכונה בסיסית של . מאפשר חופש קומפוזיטורי משמעותי ביחס לחלקים אחרים של הסונטה

ופועלים לפי עקרונות רטוריים , היא שהארגומנטים הם קשיחים יחסית, יארב- Xהצירוף ה

ש ופ חבםטומנים בחו, ל ידי הגרעין עמעצם היותם משניים ולא נדרשים, ואיםוהל. םקבועי

. אפשרות להביע רעיונות שונים בעליל באמצעות אותו אלמנט צורניקומפוזיטורי גדול בהרבה ו

בין לוואים ניתנים להשמטה , מגדיר- גרעין ולוואים דמויי-השימוש בלוואים נע בין לוואים דמויי

הדבר יוצר . בין לוואים גשריים ובין כאלו שמרחיקים אותנו מנקודת היעד, ובין לוואי עשיית יתר

האופציה שהיא . ממוצה במידה רבה על ידי סקרלטי,  שכפי שנראה,ספקטרום אפשרויות נרחב

, "תצוגה בתוך תצוגה"לוואים שהם חלק ממבנה רקורסיבי לכאורה של , אולי המעניינת ביותר

  .תידון בסעיף המסיים של הפרק

הדגמה ראשונית של לוואים , אם כי כאמור הדיון יתמקד בחלקה הראשון של הסונטה

יותר " רשמי"שבה הלוואים מקבלים מעמד , תבצע מתוך חלקה השניאצל סקרלטי כדאי שת

הדבר יעיד על הטכניקות הדומות בין שני המיקומים האפשריים , כמו כן. במסגרת הצורנית

המקרה של שימוש בלוואי לחזרה על הנושא . ולפיכך על ההקבלה המבנית ביניהם, ללוואים

של שימוש , וכאן נציג דוגמה הפוכה, ף הכללינידון כבר בסעי, ומשמעויותיו המבניות, הפותח

, )K. 394) Ex. 3.2.19 ,Ex. 3.3.10, הסונטה שממחישה זו. בחומר חדש לחלוטין באזור זה

חלקה הראשון של סונטה זו מתאפיין . נםמהווה נקודת מוצא מצוינת לדיון בלוואים ולאיפיו

מייד לאחר קו החזרה מופיע חומר , לעומת זאת. במרקם הומוגני מאוד ובפשטות צורנית רבה

סטייה חריפה מסיום (ור 'המופיע בלה מז, בעל אופי אילתורי, י'נושא ארפג: חדש ושונה לחלוטין

שני מופעים . ור'שנית בסולם פה מזוהחוזר , )ודרגה לא דיאטונית עבור סולם מי מינור, התצוגה

ועצם השימוש , הזרות התמטית, ראשית: אלו מהווים את הטיפוס הפרוטוטיפי ביותר של לוואי

החזרה , שנית; )כלל" תמטי"אף אינו , ובמידה רבה(בחומר חדש שאינו מחויב לקסיקלית 

הזרות , שלישית; תבהתאם לעיקרון שלוואי עשוי לחזור ללא הגבלה של דרישה לקסיקלי, הכפולה

, ורביעית; שהיא משנית למהלך הטונלי העיקרי ואינה נדרשת מתכונות הגרעין, הטונלית

                                                 
השימוש ואי השימוש בלוואים מהווה את אחת מנקודות האבחנה החשובות בין הסונטה הסקרלטית ובין , בכך 264

עניין לציין כי שתי הדוגמאות הקיצוניות שבויד מ". המודל הנורמטיבי"ובייחוד החלק שבה שנכנהו , צורת הסונטה

-171, 1986בויד  (K. 513- וK. 394הן , מביא כדי להמחיש את מידת הריחוק שבין סקרלטי וצורת הסונטה הקלאסית

  .יידונו בסעיף זה ומאופיינות בשימוש מרחיק לכת בלוואים, )173



- 176 -  

מה ששוב מחזק את , )תוך שימוש בתיבת הפסקה ובפרמטה(המופרדות הארטיקולטיבית הברורה 

יאפיינו את מרבית הלוואים , או חלק מהן, תכונות אלו. הרופפות המבנית של האירועים הללו

 המשך הסונטה כבר מציג לוואיות מורכבת 265.לפחות במקרים הברורים, נציג במהלך הסעיףש

, הוא הומוגני הרבה יותר) xשאחריהן מגיע המשלים והקרו (76-114האזור בתיבות : הרבה יותר

, לדעתי יש לחלקו לשניים, עם זאת. וייתכן אפילו שניתן לראותו כפריט אחד מורחב מאוד

 בעוד 266,או אולי אפילו רצף לוואים,  כלוואי76-97 ביותר רואה את תיבות כשהחלוקה ההגיונית

על הדומיננטה של הדרגה , )הממחיש את הסיומת של הלוואים( מתחיל הגרעין 98החל מתיבה 

ההבחנה בין הלוואי והגרעין , מבחינה זו. כלומר בקשר דיאטוני הגיוני עם התצוגה, השישית

הגרעין : אלא בעיקר בהבחנה טונלית, טיקולטיבית ברורהמתבטאת לא בהבחנה תמטית או אר

בעוד הלוואי הוא הרפתקני הרבה , עומד ביחס טונלי טבעי הרבה יותר ביחס לארגומנטים שלו

של , מהברור ביותר לבעייתי ביותר,  סונטה זו מדגימה אם כן את המקרים האופיינים267.יותר

 אלו לפי האפשרויות השונות של התפקוד מכאן ואילך ננסה למפות שימושים. שימוש בלוואים

  . בעיקר בהקשר של לוואים שמאליים בחלקן הראשון של הסונטות, כאמור, הלוואי

ת הפשוטה ביותר להכנסת לוואים היא הוספה של איברים יתירים וניתנים ורשפאה

ות למר, סוג זה הוא נדיר יחסית. חינה הטונליתב מהן התמטית והנהחיבהמהן , להשמטה

וכפי שנראה , למעשה. קבלה הלשונית עלולה ליצור ציפיה לכך שכל לוואי יהיה ניתן להשמטהשהה

כמעט שאינם , כמו גם השתלבותו במערכות אחרות, מורכבות התחביר המוסיקלי, בהמשך

 ללוואיות כזו ניתן להביא תבהקוכדוגמא מ. תויתייעמאפשרים השמטת לוואים ללא תוצאות ב

                                                 

265
למרות , להיפך". ניתנות להשמטה"לא עולה כלל שאלת ה, כדאי לשים לב שגם עבור מקרים מובהקים אלו 

מהקסם זהו חלק . קשה להעלות על הדעת את הסונטה בלעדיהם, שמדובר בעליל באירועים יתירים מבנית

  .שבו חלק גדול מהעוצמה האמנותית של הסונטות מרוכז באירועים החלשים מבחינה מבנית, הסקרלטיי

266
יוצרת בעייתיות מתמדת האם לראות ברצף , וללא מבנה ביניהם, העובדה שניתן להביא מספר לוואים ברצף 

, במקרה הזה). ו יוצגו בהמשך הסעיףדוגמאות להכרעה בשאלה ז(או צירוף בעל מבנה פנימי , לוואים רצף של אירועים

. אך ללא קביעה האם מדובר בפריט בודד או בשלושה לוואים, והאזור מצוין כצירוף אחד, נמנעתי מהכרעה מפורשת

מה שיוצר עבור הסונטה רצף משמעותי של , ייתכן שמדובר בשלושה לוואים שאינם חלק מצירוף אחד, באותה מידה

  .חמישה לוואים לפני הגרעין

267
המעובים על ידי המרקם , הלוואים מציגים את אחד המהלכים הטונליים הפרועים ביותר בקורפוס, במקרה הזה 

 bוההגעה לסולמות רחוקים כמו סי, מעבר לסטייה הטונלית ביחס לטוניקה. החריג והשימוש בקוינטות מקבילות

במסגרת של , במקרה הקיצוני(טרצות גדולות ישנו גם שימוש במהלכים שוויוניים של , ור' מזbורה, ור' מזbמי, ר'מזו

מה שמהווה לפיכך עוד דוגמה לשימוש של סקרלטי באמצעים כרומטיים , !)ור'מפה מינור לסי מז, טריטון+אוקטבה

, שם מוצגת חלוקה שוויונית של האוקטבה על ידי טרצות גדולות, 1990אמצעי שהודגם למשל על ידי אגמון , קיצוניים

  . K. 319בסונטה 
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ה גם לשמש כנקודת מוצא מצוינת לגישה של סקרלטי ולאף היא יכש, K. 46את הסונטה 

  ). Ex. 3.2.4 ,Ex. 3.3.3(ולהקבלה בשימוש זה בשני חלקי הסונטה , ללוואים

, ומופרדים על ידי פרמטה, ראשון מציג שני לוואים זהים זה לזה מבחינה תמטיתה קלחה

ע  ארבהלוואים מבצעים מהלך של, ינה טונליתחמב. ם בין לוואיברמען אוד לציואמצעי נפוץ מ

, אם כי במינור, אך מכיוון שמהלך זה מוליך מחדש אל הטוניקה, )מי-סי-פה-#דו(קוינטות יורדות 

מבוסס , המתחיל במי מינור, גרעין התצוגה, יתר על כן. הוא ודאי אינו מביא להתקדמות כלשהי

ומביאה , איננה בעייתית, אם כך, לוואיםהטת מהש. המגדיר ןיערג תמטי שלעל אותו החומר ה

ומבסס את האזור , ני סקרלטי נמנע מלחזור על החומר הפותחש הלקבח. ליצירת רצף הגיוני

בכך נוצרת הקבלה תמטית עוד לפני . הלוואי בחלק השני על אותו החומר של החלק הראשון

שמונע  מה, תעם זא). ללת את שני הלוואים וגרעין התצוגהוכו(המתחילה מהאזור הלוואי , xהקרו

היא יצירתו של גרעין חדש לפרק הנוצר מסינתזה בין גרעין ,  כבר מקו החזרהxאת מיקום הקרו

  . המשלים וגרעין התצוגה המקוריים

הוא , בין אם ניתנים להשמטה ובין אם לאו, התפקיד הברור ביותר המואצל לוואים

בייחוד מדובר על האפשרות . שתואר באופן בסיסי בסעיף הקודם, טיבירנזיטלהרחיב את האזור ה

בניגוד לאילוץ שמציבה התיאוריה על שימוש , לבסס את היציאה מהטוניקה על מספר איברים

 .K. 426 ,K: יוחדבמו הזשלוש סונטות במסגרת הקורפוס מדגימות את האפשרות . בגרעין בודד

  .חרתרך את בדאחל כ, K. 516-ו, 494

ת לפי המודל  זו פועלטהונס. )K. 516) Ex. 3.2.29הברור ביותר הוא של הסונטה  הרקמה

גרעין  ףרצה. K. 105בייחוד בהקשר של הסונטה , הטרנזיטיבי ההדוק שהוצג בסעיף קודם

ן המגשר בי, ו גם לוואי בחלק השנימכ, הם בגקיים , ליםמש הןיעגר –ן התצוגה עיגר –המגדיר 

הוא קיומם של ,  את הסונטה הזו מהמבנה הבסיסי מה שמרחיק268.ף התצוגה לתחילת הגרעיןסו

שני הלוואים הללו בנויים כל אחד . שני לוואים המפרידים בין גרעין המגדיר וגרעין התצוגה

. נליתא טוומתחילים מאותה נקודת מוצ, תמטי ומרחתו ווססים על אבמ םהשכ, גרעין- כפסאודו

בניגוד , ור וסול מינור'  דו מז-" שגויים "מוליכים לכיוונים, ובניגוד לגרעין, הלוואים, עם זאת

 אם כן במקרה נוסף של לוואים ברדו מ269.שמבצע בעצמו את המודולציה לסולם היעד, לגרעין

                                                 

268
, סקסט-קוארט(ועובר דרך שלושת מצבי האקורד של דרגה זו , )סול מינור(גרעין הפרק מתחיל על הסובדומיננטה  

מה , על הדומיננטה של סול מינור, סקסט קשורה לסיום הפריט הקודם-תחילת הפריט בקוארט). ומצב יסודי, סקסט

  .ארי ישיר ביניהםשיוצר קשר ליני
, ת טוניקליזציה בנושא הפותחלוקבהמזהות לדרגות , יעד הטונליות של הלוואיםהות דנת העובדה כי נקוייענ מ269

  .ה בהתאמ9- ו5תיבות 
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. להם לגרעין מביאה לחיבורם אליושית טהתמ ולם הזיקהא, טהשמהניתנים בקלות לה, יתירים

יאה למעשה לשבירת הרצף שבו הרחבת האזור הטרנזיטיבי מב, נוצר כאן מצב פרדוקסלי מעט

  .שבו כל פריט החל מנקודת הסיום של קודמו

גם כאן ישנם מגדיר ). Ex. 3.2.27( תצוגה דומה מאוד מבנה גהצי מK. 494 הטנוסה

 ומשני ,המוליך לאתנח דומיננטי, גרעיןמכב ר מוםור שביניהאזוה, םומשלים מוגדרים וברורי

תוך , ראיית האזור הזה כרצף אחד מתבטאת גם במעבר לסול מינור. לוואים המקדימים אותו

 מהאיברים התחיל בצורה  אחדשם כל, ובניגוד לדוגמא הקודמת, עם זאת. שינוי סימני ההיתק

או שאולי נכון יותר  (דמוול קשתאם לסיום הב ליחתכאן כל איבר מ, זהה אך הסתיים אחרת

עם . כך שנוצר רצף טונלי אחיד יותר, )איבר מסתיים בהתאם לתחילת האיבר הבאכל , להגיד

ומוליך , כדומיננטה של דו מינור, שמתחיל בסול, הדבר אינו פוגע בעצמאות הגרעין, זאת

  . לדומיננטה של רה מינור

, ות מעוותות של הגרעיןאירסגוט שואים היו פלו השם,  נוסף לדוגמא הקודמתדוגינב

, הבנוי על החומר התמטי של המגדיר, הלוואי הראשון. אן ממלאים פונקציות שונותהלוואים כ

לציה מודווגם מבצע , הוא גם מציג את החומר הקודם בסול מינור: ממלא שני תפקידים

טה אפשרית נלסו עיןרציג מעין גמוכך , ורי של סול מינור'המקביל המז, ור'ז מbלדומיננטה של סי

כמובן , במקרה זה גרעין, של לוואי הוא לדמות פונקציות ממשיות בפרקתפקיד זה . בסול מינור

 השני ממלא מספר יאוולה. בצורה משנית לאיברים הממלאים את הפונקציות הללו באופן ממשי

ס על וסמב והמקדים את הגרעין האמיתי, הוא בנוי אף הוא כגרעין לא ממומש, שיתרא: תפקידים

, הוא ממלא תפקיד גשרי, שנית. ל ללוואים מהסונטה הקודמתהוא מקבי, ובכך, יתמט ומרחאותו 

הוא ממלא תפקיד של תחילה מדומה של , ושלישית, בין סיומת הלוואי הראשון ותחילת הגרעין

 ןיערגהלוואי השני מתחיל כ, ימה גרעין של מעין תצוגה בסול מינורדם דאם הלוואי הקו. משלים

העובדה שמדובר רק במצב , עם זאת. וגב דומיננטיתהנשען על נקודת ע, וזה כגתצובשל משלים 

, הסונטה הזו, לפיכך. עוד לפני סיום הלוואי בדומיננטה של דו מינור, לכאורה מתבררת מהר מאוד

 רשכל אחד יכול למלא מספ, ימה את החופש הקיים בשימוש בלוואים מדג,ועוד יותר מקודמתה

וד יגבנ –" לכאורה" המפתח היא מילת, במשחק הזה. דיםיתפק ספרמיות ולשחק צקנופ

  . המשלים והגרעין, לתפקידים הממשיים שממלאים המגדיר

 .Ex( מבנה מורכב של לוואים ביחס לשתי הסונטות הקודמות גהצי מK. 426 הטנוסה

3.2.23 ,Ex. 3.3.11 .(י הסונטות הקודמות קיומם בשת: בות היא משתי בחינות עיקריותמורכה

בעוד שכאן מוצג גרעין קצר מאוד שכולו הרחבת , קות הגרעיןהמובמית חואים לא הפלו השל
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בעוד בשתי הסונטות הקודמות האזור , שנית. הדומיננטה של רה מינור מול אזור לוואי ארוך למדי

 ןאו כי בי, כמו הגרעיןבין אם משום שכל לוואי התחיל (חלוטין מבחינה טונלית יר להלוואי היה ית

הרי שכאן קיים פער משמעותי בין סיום המגדיר בקדנצה , )נלי ישירור טשה קין למגדיר היערגה

גם המעבר בין האיברים הוא חריף יותר . מול תחילת הגרעין בדומיננטה של הדומיננטה, לטוניקה

עים כדוגמת המעבר אך תוך מעברים מפתי, טונלי בעל היגיוןרצף ויוצר , מהדוגמאות הקודמות

  .  המגדיר ללוואי הראשוןן בירו'זמ ללה במול רונימ למסו

הן , כדאי לנסות להבין את המהלך הטונלי הגלום ברצף זה, תמטי-וד לפני הדיון הצורניע

הוא ברור , שאליו מוליכים הלוואים, הגרעין. והן מבחינת כל לוואי לכשעצמו, מבחינה כוללת

הגרעין ממלא ,  זוהמבחינ. דת עוגב קצרה על הדומיננטה של סולם היענקוד: למדי מבחינה טונלית

ומהלך , אך הוא אינו כולל מהלך טרנזיטיבי לקראת הכנה זו, את הפונקציה של הכנת סולם היעד

שנידונה בסעיף , K. 403גרעין דומה ראינו בסונטה (זה בא לידי ביטוי בלוואים המקדימים אותו 

הראשון מגיע אל : שלושת הלוואים נראים כמציגים כל אחד מהלך טונלי עצמאי). הקודם

המהווה את האקורד (יעית של סולם זה ברגה הרהדלאחר התחלה על , ור'ז מbהדומיננטה של מי

וזר על והשלישי ח; השני מרחיב את הדומיננטה של דו מינור; )הניאפוליטני ביחס לסולם המוצא

, סולמי גרידא-ניתוח הרמוני. המהלך של הלוואי הראשון תוך תנועה אל הדומיננטה של פה מינור

שנקרי עשוי -ניתוח טונלי. מותיר אותנו בתחושה שכל פריט במהלך הזה נע בכיוון משלו, לפיכך

 על ניתן להצביע, ראשית: אם כי לא מוצג כאן ניתוח מלא, להביא לתוצאות משביעות רצון יותר

לוואי  (ו ד–) 30תיבה , לוואי שני (י ס–) 23תיבה , וואי ראשוןל (bסי: מהלך כרומטי בקול העליון

; ) ברגיסטר המתאים65ותיבה , 56תיבה , משלים (ה ר–) 50תיבה , גרעין(#  דו-) 45תיבה , שלישי

, עיןהגר, בהתאם לסיום שלושת הלוואים, ניתן להצביע על תנועה סקוונציאלית בבאס, שנית

שר העלייה בקוארטה עשויה להתפרש כמהלך של אכ, רה- לה-דו-ולס- bסי: ותחילת המשלים

מביא ה, contractionאם כי בחוליה הראשונה הפתרון מתבצע תוך תהליך של , דומיננטה ופתרונה

התוצאה היא שהן הבאס והן הסופרן . אלא לדומיננטה של פה מינור, לפתרון לא לדו מינור

עניין זה מעיד על כך . מהלוואי הראשון אל תחילת המשלים, רה-דו-bסי,  בטרצהמרחיבים תנועה

פי שודאי בא לידי כ(  לצפות למהלכים הרמוניים חופשיים יותרם יכולינוכי אמנם באזור לוואי א

אך עדיין ייתכן היגיון טונלי , )כמו בתחילת החלק השני של הסונטות, ביטוי באזורים פיתוחיים

  .ארוך טווח

השאלה העיקרית שיש לשאול היא כיצד מאורגנים שלושת , קודת הראות התמטיתנמ

. או במבנה מורכב יותר, י שראינו בדוגמאות הקודמותפכ, איםווהאם כרצף ל, הלוואים הללו
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, העיצוב התמטי של רצף הלוואים מעלה במקרה זה את החשד כי אין מדובר ברצף לוואים גרידא

: קיימים קשרים תמטיים ברורים, ובין הלוואים ובין עצמם, עיןמשום שבין הלוואים ובין הגר

מה , בנויים על אותו החומר התמטי, וכן הלוואי השני והגרעין, הלוואי הראשון והלוואי השלישי

 שייך לתחילת zהסימון , כפי שמסומן בעץ המצורף (x-y-x-y-z-שיוצר רצף שניתן לתארו כ

דבר ה, xyשל שתי חוליות מהצורה , על אירגון בינאריאם כי ניתן לכאורה להצביע ). המשלים

. שטח המוסיקליה מפני ותוגם קשה לספק לזכותו ראי, אריב-Xלחלוטין אינו תואם את המבנה ה

. אחריה מגיע הגרעיןש, xyxהוא ראיית רצף הלוואים כיוצר צורת , אירגון אחר שניתן להציע

) הלוואי השני(שגרעינו , ארי מלאב- Xוף אפשרות זו למעשה מניחה את אירגון הלוואים כציר

ו ואים היוובהן הל, מה שמקשר את הדוגמה הזו לקודמותיה, מקיים קשרים תמטיים עם הגרעין

אלא , הלוואי השני לא רק שמדמה גרעין, לפי אפשרות זו. חיקוי לא ממומש של גרעין התצוגה

  .ת התצוגהכשהצירוף כולו מתפקד כלוואי ברמ, הוא מהווה גרעין של צירוף

התוכן התמטי של , ראשית: יימות שלוש ראיות עיקריות התומכות בניתוח זהק

וכן מעניק משמעות , שכאמור יוצר הקבלה בין גרעין הצירוף הלוואי ובין גרעין התצוגה, הפריטים

חוזר בצורה ברורה  לוואים ההעובדה שרצף, שנית. פורמלית לזיקה בין הלוואי הראשון והשלישי

, לעומת עיצוב גרעין הסונטה(בשינויים מסוימים אך מועטים יחסית , ני של הסונטהבחלקה הש

חזרה כזו עשויה להעיד ). x-ומתבסס על החומר המוטיבי שסימנו ב, השונה מאוד מגרעין התצוגה

ההיגיון , שלישית ו270.מה שמחזק את ראייתו כצירוף, כי רצף שלושת הלוואים מהווה רכיב נפרד

של ) גם אם המעוותים(ביחסים , ראשית: ארי זהב-Xומך בניתוח תנצה וקוהטונלי של הס

בשל , ושנית, המחזקים את ראייתם כגרעין ומשלים, טוניקה בין הלוואי השני והשלישי-דומיננטה

רה בין גרעין התצוגה והמשלים - מה שמקביל את המהלך לה, הקבלת החוליות הסקוונציאליות

מה ששוב מחזק את ראייתם כרכיב נפרד הבנוי , לישיש והשני הדו בין הלוואי-אל המהלך סול

בארי של הסונטה רואה בשלושת הלוואים - Xהניתוח ה, לאור ראיות אלו. משלים-ביחס של גרעין

ניתוח זה מציג את . למרות שלכאורה ניתן להציגם כרצף של שלושה לוואים נפרדים, צירוף אחד

K. 426והעניין הטונלי הרב יותר בא לידי ביטוי במבנה ,  כשונה מהותית משתי קודמותיה

  .יוצג בסעיף הבא, xמבחינת מיקום הקרו, הבדל נוסף. המורכב יותר

מה שיוצר ,  מנוגדת לתפקוד הלוואי מתבטאת בהבאת נושא סגור ויציב טונליתתורשפא

סונטה , K. 402סונטה המדגימה זאת בבירור היא . במונחי צורת הסונטה, "נושא גשר"מעין 

                                                 

270
  .מבין קריטריוני החזרה התמטית, השני לקריטריון הרכיבותם מוק זה הוא בהתאני 
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ושמציבה אתגרים תמטיים וטונליים ,  ועל המבנים הרקורסיבייםxשעוד תידון בסעיף על הקרו

,  כלוואי26-37קל מאוד לזהות את הנושא בתיבות ,  למרות מורכבותהEx. 3.2.20.(271(כאחד 

ומבסס אותה , )ור'רה מז( זה מופיע על טונליות ביניים נושא.  את המקביל לו בחלק השניכמו גם

אלא גם , מציג את הלוואי לא רק כמעין נושא גשר התצוגהשל וב צהעי. מבודדו רוגס בפריט

המודל של הטונליות האמצעית כלוואי יהיה , ואמנם, "תצוגה תלת סולמית"כנושא האמצעי ב

דיון שיתקיים במסגרת הפרק על תצוגת צורת (יון בסוג זה של תצוגה אחד הלגיטימיים בד

אם באפשרות הקודמת תפקיד הלוואים היה בעיקר כמדמים פונקציה ). 6.4סעיף , הסונטה

והן מבחינת , שלו" נושאיות"הן מבחינת ה, הרי שבמקרה הזה הלוואי מדמה מגדיר, גרעינית

בדומה למקרה שבו החלק השני נפתח בהצגת  ('Eכיב כמגדיר לכאורה של הר, מיקומו הפונקציונלי

בייחוד משום שהלוואי מגיע לאחר , במקרה הזה. )'Sכמעין מגדיר לרכיב , מגדיר החלק הראשון

ניתן , )תמטי מוקדם xלאחר קרו, וכפי שנראה(הכנה מוקדמת של הדומיננטה של הדומיננטה 

  . שא הפותח את החטיבה על סולם היעדכלומר לנו, אות בלוואי כמעין תחליף למגדיר המשליםרל

היא ה  לתרכשהדוגמא המובהקת ביו, ת הרביעית היא אולי המעניינת ביותרורשפאה

אפשרות זו ). Ex. 3.2.6 ,Ex. 3.3.4(ונטה שמציגה עניין בסוגיות רבות  סודע, K. 96 הסונטה

ו הלוואי חורג מהמטרה הבסיסית של הוספת בכלומר מצב ש, "יתר-יתעשי"מציגה לוואי המבצע 

לחומר שמקבל מרכזיות רבה אך שאינו יכול , חומר ניתן להשמטה או הרחבת האזור הטרנזיטיבי

אך , ואי במקרה הזה מתפקד כמעין גרעיןוהל. הרים של היציסיסיהבלהיחשב כאחד המרכיבים 

, תאום-הדבר יוצר אי. למטרה או בהגעה מוקדמת מדי, מבצע את פעולת הגרעין בצורה מוגזמת

  .קוד הגרעין הממשי לתפבין תפקוד הלוואי, שלא היה קיים במרבית הדוגמאות הקודמות

על אופי ב, יגרתשיל כגרעין תח מואה:  תופעה זו בדיוקיםדג מK. 96 של יאוולה

הציפייה הטבעית . כגרעינים רבים כהמשך של האתנח הדומיננטי שקדם לוומתחיל , טרנזיטיבי

 אולם, ציפייה זו לכאורה מתממשת. כדומיננטה של סולם היעד, ור'וא שהוא יוליך אל מי מזה

 סתיים בקדנצהמ אשווהנ, ור מתבצעת תוך טוניקליזציה ברורה של סולם זה'עה למי מזההג

מונעת את האפשרות לראות את הגשר , הזוהקדנצה , רהבכל מק). 48תיבה (ליו אוחזקה ה מלא

ואינו דורש ,  מוליך לדרך ללא מוצאאהו, יר אופיו הגשותמרל, כמוליך נכונה אל סולם היעד

  .גרעין- הוא למעשה פסאודוש, דבר זה משייך אותו כלוואי". נכון"ודאי שלא בסולם ה, משלים

                                                 

271
, אם כי הוא מתבצע מנקודת ראות טופיקית, 124-132, 2003ניתוח מקיף למדי של הסונטה מופיע בסאטקליף  

של " המלומד"מול האופי , נושא הגשר מתואר כמעבר של סקרלטי לסגנון גאלאנטי. ופחות מתייחס להיבטים צורניים

  .הנושא הפותח



- 182 -  

ות ולמשוך את להטעשל סקרלטי מעבר לרצון הטבעי , לקיומו של הלוואי הזה רבסהה

שהוא מוגדר היטב ומופרד , ן זהיגרע. גהצוהתהיא במהותו של גרעין , המאזינים לכיוונים אחרים

ת ארילופופקיימת גם אם לא  אופצייה, עדיין בנוי כנקודת עוגב ארוכה על הדומיננטה, מקודמו

מצדיקים ראייה , ם לחלוטיןם שלוהעובדה שאחריו מגיע צירוף משלי, אורכו, מוגדרותו. יןרעלג

נים עיגר –ירה בראייה זו תם ס שוין כמובןא. םילשמשלו כגרעין התצוגה ולא רק כגרעין ה

ובר על הרחבה דוכאן מ, המבססים נקודת עוגב על הדומיננטה קיימים עוד מהמבנים הפשוטים

דנציאלי שלו יום הקהס –הלוואי הקודם לגרעין ממלא תפקיד גשרי , בראייה זו. של עיקרון זה

  . אתם זרים העושיחא םיאוכפי שראינו לו, מכין את תחילת הגרעין, ור'במי מז

לאחר אקט . ואף ביתר שאת, שני של הסונטה ממחיש את התפקיד הלוואי הזהה הקלח

מתחיל שוב אותו נושא , ור'והנע סביב לה מז, יקה לא מוגדרת במיוחדטלוואי סטנדרטי בתמ

ל כומעניקים תחושה של כבי, ור'כביכול לאחר אתנח בלה מז, ור'רה מזבלתו תחי. לוואי מהתצוגה

ואף מוקדמת מדי , אין צורך להגיד כי מדובר בהגעה מוקדמת מאוד. מהדו מxרון קמעי, ריזהרפ

למרות שהוא , נושא זה. והן מבחינת תכונות הצורה, היא זוכה להשהן מבחינת ההכנה , לטוניקה

ממש , ומסתיים בקדנצה מלאה בה, ר הפעם לחלוטין בטוניקהנשא, בעל אותן תכונות גשריות

אם קודם הלוואי היה עם תכונות של . ור'יים בקדנצה במי מזת הסוגהמקביל בתצ השאנוכשם שה

ראש ובראשונה בהגעה המוקדמת והלא מבוססת בכאן עשיית היתר מתבטאת , עשייה מוגזמת

גם אם זה לא תפקידו (מכין את הגרעין הגשר ניתן לראות בלוואי , גם במקרה הזה. לטוניקה

שניתן לראות בהן הרחבה של ,  תיבות בלבדשש, נות סף המנוולע אוה הגרעין, כשכאן, )העיקרי

  .אולם עם טעם טוניקאי חזק מאוד, הדומיננטה

, גרעין בלבדי על בEPממחיש את הנטייה לראותם כצירופי , של הלוואים  הזהבוציעה

 הוא חסר משמעות יתארב- Xמושג שבתפישה שאינה , ללא ארגומנטיםת גיעוהמ" תצוגות"כלומר 

אך מוליכים , ם הדבר נבע מהעיצוב של הלוואים כדומים לגרעיןיחרם אאם במקרי. ןטילולח

אך שאינו ממומש ,  מהעובדה שאכן מדובר בגשר לכל דברעהרי שכאן הדבר נוב, לכיוונים אחרים

כאשר הלוואי , "מחזר"ו" תצוגה"מעט להצביע על יחס תן כני, בין שני הלוואים. כהלכה בסונטה

מבנה , אם כן, ניתן לראות כאן. כתכונה של מחזר, היקטונ במלואו ברזוח ןכבחלק השני א

נימית מופיעה כלוואי של התצוגה פכאשר התצוגה ה, רקורסיבי מנוון של תצוגה בתוך תצוגה

בי רקטיהוא אט, בייחוד במחזר, אישהגרעין הלוו, העובדה. הראשית וכוללת את הגרעין בלבד

ל ד עיעשעשוי לה המ, הטניוצרת חוסר איזון של הסו, ומשכנע בהרבה מהגרעינים הממשיים

  .הלוואי עשוי לקום על יוצרו" גולם"כוונתו הקומפוזיטורית של סקרלטי ועל העובדה כי לעתים ה
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 הכיוון הכללי של ישבעיקרו של דבר נע לפ, לוואי המדמה גרעיןדגימה  מK. 96ם א

ציגות לוואים מ, K. 366- וK. 140שתי סונטות אחרות , )גם אם בצורה מוגזמת(התצוגה 

ברה , המקרה הראשון. יןאך נעים לסולם יעד אחר לחלוט, שמתפקדים כגרעינים פוטנציאליים

 .Ex(ומסתיים באתנח דומיננטי המאפיין סוף גרעין , ור'מציג פריט שני הכתוב כולו בדו מז, ור'מז

דאי ו, נה שלוודאי שאין לראות בו הכ, )לה מינור(י סולם זה מתקשר לסולם היעד כאם ). 3.2.11

, ור'הלוואי דווקא נע לכיוון דו מז, )Ex. 3.2.18(מקרה השני  ב272.לאור הריחוק מסולם המוצא

, אך אחרי קדנצה מלאה בסולם זה, )ור'פה מז(סולם היעד הטבעי בהתחשב בטונליות הסונטה 

השיקול הטונלי מקשה לראות את .  טונליות המשליםםשהיא ג, מגיעה סטייה אל לה מינור

ראויה לציון העובדה שאלו , עם זאת. ולכן נכון לראותם כלוואים, ירועים הללו כגרעין התצוגההא

מה ששוב ממחיש את הדגש האפשרי , אירועים בולטים בהרבה מהגרעינים הממשיים של התצוגה

, במקרה של סונטות אלו. יתר- על הלוואיות אצל סקרלטי ומצדיקה את ראייתם כלוואי עשיית

פי שיידון כ, xמתבטאת גם במיקום לא שגרתי של הקרו,  הגרעין אל הלוואיםהזזת הדגש מן

  .בסעיף הבא

, לכאורה.  אחרונה לשימוש בלוואים היא כאקט גשרי בין המגדיר והגרעיןתורפשא

 הכוונה לשימוש טכני הרבה ןאולם כא, עד כה עונות על הגדרה זוו דוגמאות לא מועטות שהוצג

אין שום , צף אחד ברותטצב את הסונלעי לטו את הנטייה של סקרלמרות שראינ. יותר בלוואי

הריחוק המבני בין הגרעין , יתר על כן. יתארב-Xהכרח לעיצוב כזה בדרישות התיאורייה ה

תואם את  ו מעודד מצב שבו סיום המגדיר אינוילאפ, שאינם שייכים לאותו הרכיב, והמגדיר

ם ימגדיר מסתי ההםשב אפשר לדמות מצבים ,למשל. לא טונלית ולא ריתמית, ת המשליםתחיל

או אולי על , על הדומיננטה של סולם היעד, בעוד הגרעין מתחיל על הדומיננטה, נצה מלאהבקד

כאשר , למשל, תאמה ריתמית החוסר התאמה זה יחריף כאשר נוספת לו אי. טונליות ביניים

 קפסיהיה פשוט ל,  הזהתפקיד הלוואי במקרה. ה הראשונה של תיבההפעמתיים על סהמגדיר מ

כדאי לשים לב . את המעבר ויהפוך אותו להגיוני מבחינה מוסיקלית מיידיתכך ירשר מוסיקלי מוח

, ת ניתן להשמטהחוהוא גם הפ, שהוא בעצם הפשוט ביותר מבחינת תפקודו, כי סוג זה של לוואי

במידה . לא תקיניםפני השטח המוסיקליים היו , בכך שבלעדיוצדק לוואי מוהשהרי כל קיומו של 

                                                 

, סונטה זו מוצגת על ידי רוזן כדוגמה לדרך החדשה בה נעה הקלאסיקה המוקדמת מהטוניקה אל הדומיננטה 272

העובדה ). 133-135, 1988רוזן (מקרה זה על ידי הכנת הדומיננטה באמצעות דרגה השייכת למודוס המינורי ב

עשויה , שהתצוגה השלמה היחידה שרוזן מביא מתוך סונטות של סקרלטי מכילה הדגשה ברורה כל כך של איבר לוואי

ונה מאוד מהסטראוטיפ של תצוגת צורת דוגמה זו ודאי מציגה תצוגה ש, בכל מקרה. להעיד על חשיבות אמצעי זה

  .מה שודאי היווה אף הוא שיקול לבחירתו של רוזן, הסונטה
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כדוגמת פעולות לחיבור , תחבירית-אי הזה לפעולה שהיא כמעט פוסטלוו התן לייחס אתינ, הבר

לא ניתן , קמכיוון שהלוואי מציג פריט לקסיקלי מובה, עם זאת. או לניתוק של פריטים סמוכים

  .יתרלראותו כתוספת פוסט תחבי

ם איוש נונים על ההגדרה שלע, והן הגרעינים למיניהם,  הזה של לוואיגוס הןה

נוצרת כאן הבחנה חשובה בין טרנזיטיביות , עם זאת. עים מיעד אחד למשנהוהנ, יםיטרנזיטיב

, מקרה הגרעיניב. שהיא המבחינה בין גרעינים ללוואים, "גשרית"לטרנזיטיביות " גרעינית"

ואו אחריו או ואת תכונות האלמנטים שיב, ת מבנה הצירוףבע אנתפש כקו האלמנט הטרנזיטיבי

נוצר כאשר האלמנטים , האלמנט הגשרי.  דווקא נקבע על ידיהםוולא, בוחר אותם אוה, וילפנ

. םיהאלא כמי שנוסף בינ, ויש לראותו לא כמי שבוחר אותם, שסביבו כבר מוגדרים וידועים

תר את התפישה הקונבנציונלית של האלמנטים ה יוואמת הרבתהגשריות הלוואית , מהבחינה הזו

ההבחנה בין טרנזיטיביות גשרית . בר השנקריהעול ילדימוי הצל הליבקמו, טרנזיטיבייםה

כאשר , וטרנזיטיביות גרעינים מבטאת את החשיבה ההיררכית של היררכיה על פי תהליך יצירה

כאשר הלוואיות מבטאת אך ורק . בעוד הלוואי נוצר בסופו, הגרעין עומד בראשית תהליך היצירה

ניתן לראות את הלוואי לא רק כסוף תהליך , כפי שנראה בדוגמאות הבאות, את הגשריות הזו

  .ולא כחלק מהותי מן התחביר, תחביריים ביצירה-אלא אולי אף כמבטא שינויים פוסט, היצירה

. K. 239- וK. 209הן הסונטות , נטות המציגות דוגמאות מובהקות לאפשרות הזווס יתש

K. 209 )Ex. 3.2.13 (לפחות מבין אילו , בקורפוסר  דוגמא לאחת הסונטות הרציפות ביותוההומ

ם ימספר גרעינל  שורעד ההגעה למשלים שבנוי דווקא על שרש. ברורהטית חלוקה תמ שיש בהן

ניתן בבירור , עם זאת. ללא שום אתנח או הפסקה, א לחלוטין כרצף אחדהתנועה הי, רדיםמופ

מצב בומסתיים בטוניקה , את הנושא הפותחג פריט ראשון המצי: לבצע חלוקה תמטית לרצף זה

המוליך מן הדומיננטה אל , ופריט שלישי, המוליך מן הטוניקה אל הדומיננטה, פריט שני, טרצה

ם היא מחוזקת אול, ורה למדירותו של הפריט האחרון היא במובחנ. טההדומיננטה של הדומיננ

נושא שיידון (ם וקד מxביא לקרושמה מ, גם על ידי החזרה הכמעט מדויקת עליו בחלק השני

אולם מהו , חלוטין שהפריט הראשון צריך להיחשב כמגדיר התצוגהל רורב). כמובן בהמשך

 או שמא הפריט, ר המודולטורית המעב אשלכאורה מבצע, האם זהו הפריט השני, הגרעין

ם ולא גם מיקא, ניהשכי לא רק הטיעון הטונלי עומד לכאורה לזכות הפריט ,  לזכורכדאי? השלישי

מהסיבה הפשוטה שבפריט השני חסר ההיבט , קשה מאוד לבחור בניתוח זה, תזאם ע. xוהקר

, ליך אל הדומיננטה זה מויטאמנם פר. והוא ההיבט הקדנציאלי, המשמעותי ביותר לגרעין תצוגה

ה נטינוזאת מול האתנח הברור והמובהק על הדומיננטה של הדומ, גביתעט אחלשה וכמ אך בצורה
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וככזה הוא , נקודה זו מכריעה לטובת ראיית הפריט השלישי כגרעין התצוגה. ילישהש בסוף הפריט

זו לתצוגות צוגה ההתההבדל בין . המתחילים על הדומיננטה, תואם מספר לא מועט של גרעינים

 אתנח שהיה מאפשר חיבור קל בין המגדיר, ים באתנח דומיננטימסתייר אינו דהוא שהמג, אחרות

גם מבחינה כש, )לטוניקה במצב טרצה, I:IACבמצב קדנציאלי של (קה יאלא בטונ, ןיערגל

צריך להיתפש כלוואי הסוגר את הפער בין , אם כן, הפריט השני. החיבור אינו מתאפשר, ריתמית

  . ני הפריטים הללוש

טואציה יאך נובע מס, ומה מבחינה עקרוניתהוא ד) K. 239 )Ex. 3.2.15של  הרקמה

ל ייל על המקבתח מיןאך הגרע, במקרה הזה המגדיר מסתיים באתנח דומיננטי. טונלית אחרת

מקרה  במו כ.i – III – vהלך הרמוני רחב של מה שמאפשר לזהות מ, )15החל מתיבה (ורי 'המז

 ם הגרעיןש, עין מחוזק על ידי ההקבלה לחלק השניגרגם כאן סימון זה של תחילת ה, הקודם

דיר המגם ונלי בין סיטור פענוצר , גם במקרה הזה. הפעם על הדרגה הרביעית, 47יל בתיבה מתח

בניגוד .  קצרצר בן ארבע תיבותשמסופק על ידי לוואי, מה שמצריך תיווך, לתחילת המשלים

היא אם , ואם קיימת התלבטות, יןרעלוואי זה אינו יכול להיתפש כאופציה לג, לדוגמא הקודמת

  . ה יותרברה לברמה שיוצר גרעין מסו, שייך לאותו פריט לקסיקלי כמו הגרעיןתו כלראות או לא

 הם בהחלט סיפקו אולם, הלוואים אולי לא היו ניתנים להשמטה, דוגמאות הללוה יתשב

ד לקיצונות השנייה גוובני, במקרה הזה. את הדימוי של הלוואי כנחות יותר בהיררכיה התמטית

שאינם יכולים לשמש כנושאים , "'סוג ב"מציגים פריטים אים פק שהלוו סיןא, K. 96של 

ן והימנעות ילוטחי ל'או על ידי עיצוב פסז, השנייה בדוגמא קצרך ש אם עקב מיןב, יםעיקרי

חשיבותה של האפשרות היא בכך שהיא ממחישה כי אי , לאור זאת. מקדנצה חזקה בראשונה

היא , ואפילו יותר מכך, הניתנות להשמטה אינה מבטאת בהכרח מעמד משמעותי של הלוואי

ניתנים לשיוך אליה במידה שהלוואים הללו (תחבירית -מדגימה עד כמה שינויים ברמה הפוסט

  .וכי הרמה התחבירית עצמה אינה מספקת,  אמנותית תקינהמשמעותיים כדי ליצור יצירה) רבה

, טיפול בלוואים בפשרויות דלעיל מציגות אסטרטגיות פעולה שונות בכל הקשוראה שמח

 לשיוך באופן אולם אין להסיק מכך כי כל שימוש בלוואי ניתן, ןבייחוד בחלק הראשו

, הוא גם אינו מתקיים בפועל, רק שהדבר אינו מתחייב לא. שרויות הללואפ החתאקסקלוסיבי לא

גם ממלא " עשיית היתר"לוואי , 96. בק, לדוגמא. כשלוואי מסוים יכול למלא מספר תפקידים

. של ק" נושא הגשר"ור בתחילת הגרעין ו' מז ומים המגדירוור בסי'קיד גשרי כמתווך בין לה מזתפ

   .במסגרת חלוקת האוקטבה לטרצות,  הטונלייטיביהרצף הטרנז ךותב דגם ממלא תפקי, 402
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ניתן לחלק באופן כללי את סוגי הלוואים לשתי , חלוקה לאפשרויות השונותל רבעמ

  .ולוואים חיקויים, אים גשרייםלוו: קטגוריות עיקריות

ם כמתווכים בין ארועי, איםאו של רצף לוו, ת הכוונה היא לקיום של לוואיוירשגב

תוך הגעה מנקודת הסיום לנקודת התחילה של , תיווך יכול להיות ישירהשר אכ, ים יותרדישל

, ם מהסוג הזהיואול. תוך סטייה לסולמות משניים, או לספק מהלכים מורכבים יותר, הארוע הבא

טים שהופיעו שלעתים קרובות הם פיתוח של אלמנ, חלשים יחסית מציגים בדרך כלל נושאים

בייחוד בסיטואציה של , להציג ארועים מסוג הפוך ליםו הם גם יכםלוא. הרבמקום אחר ביצי

הרומז בצורת הסונטה , "גשריות"כי למרות השימוש בתואר , כדאי לשים לב". עשיית יתר"

גם הם יכולים לענות על , י גרעין הסונטה כולהנהממוקמים לפ, לוואים פיתוחיים, הגצותלמרכז ה

  . הגרעיןתחילתצוגה ובין תה םויסולתווך בין , הקריטריון הזה

 החיקויי הוא לוואי שמטרתו העיקרית היא להציג מצב לכאורה של פריט שלדי יאוולה

ל שם דוגמא מובהקת למצב  גיא הK. 96 של דוגמת עשיית היתר. מגדיר או משלים, גרעין, יותר

מורכבת ה, נתווממש ניתן לדבר על מצב רקורסיבי של תצוגה מנ, כשבמקרה הזה, גרעין לכאורה

, מציגים פריט בעל אופי טרנזיטיבי, גרעינים לכאורה כאלה. בתוך התצוגה הגדולה, בלבד עיןרמג

עונים על איפיון , אשית הדוגמאותר בוב הלוואים שהוצגגם רו, אך שאינם מגיעים למטרה הנכונה

 וניאש בהממקמות אותו בתחילת רכי,  הוא לוואי בעל תכונות נושאיותמגדיר לכאורה. הז

לכאורה אידיומטי מתהווה כאשר הנושא הפותח מוצב בראשית -מגדיר. רוףיי צדמתהווה לכ

. רגעי של צירוף יפו א'Eנותן לרכיב ו, מה שיוצר הקבלה בינארית בין שני החלקים, החלק השני

שם מדובר בדרך כלל על נושא , היא בחלק הראשון,  מגדיר לכאורהראפשרות אחרת ליצו

משלים עם המשלים -כאורה מקיים יחס של מגדירלש, דעטונליות היה ינשא, בטונליות משנית

 מגיע בדרך משלים לכאורה.  דוגמא כזווההומ, K. 402נושא הגשר בסונטה , הממשי של התצוגה

מגיע ארוע שיכול להתפרש , לכיוון לא נכון רי גרעין שהובילאחם  א–ן לכאורה ירעגכלל אחרי 

ובין , יש להבדיל בין מצב זה. םימשל-ה של גרעיןורכא למתקבל מצב, כתוצאה של הגרעין הזה

המשלים אינו משלים , במקרה הזה, שמתפקד כולו כלוואי, משלים-מצב אמיתי של צירוף גרעין

דוגמא למשלים לכאורה . רגומנטיאאם כי בתוך הקשר לוואי ולא , דבר כללאלא משלים , לכאורה

נושא שנשמע רגעית  גיעה, ור'ול מזבמי  מלאחר הכנה של סולםר אשכ, K. 494כזה פגשנו ב

  .כמתחיל את המשלים

נוצר המתח , המחקים פונקציה אמיתית, ירועים לכאורהמהרגע שאנו דנים בא, ןבומכ

, גם בהאזנה בזמן אמת ליצירה מתח זה קיים. משי או לכאורה בלבדמא והאם ה, לגבי כל אירוע
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ות כזו אינה בהכרח אשוד הרי,  איברכלל  שכאשר גם אם בסיום הפרק ניתן להגדיר את התפקוד

עדיין לא ניתן לקבוע , ר הכרת הפרק כולואולם כאשר גם לאח. קיימת תוך כדי ההאזנה עצמה

המוכרות מהתחום  המקבילה למדי לבעיות, עיית הכרעהבת רנוצ, במדויק את התפקידים השונים

   .לכאורה-כדוגמת הצורך להכריע בין טוניקה לטוניקה, הטונלי

 יותריא מן העיק היםואניתן לראות כי סוגיית השימוש בלו,  חלק זה של הסעיףםוכילס

וזו נקודת הבדלה חשובה מאוד בינה ובין צורות הסונטה , מדובר בסונטה הסקרלטיתככל ש

בדרכו לנצל את , עה לסקרלטירהפ ים אינה מהווהאהמשניות ההיררכית של הלוו. הנורמטיביות

ת לוכיה םכמו ג, דווקא החופש הקיים באזור הלוואי. מירב הפוטנציאל שחוקי התיאורייה מקנים

ות מספר רב של פונקציות לכל פריט הוא כנראה הגורם שגרם לסקרלטי להקנ, יותעליצור הט

  . עיסוק כל כך משמעותי באזור הזה

מצבים המאפיינים את ,  של שימוש בלוואיםיתנורמטיביים יחס  כה דנו במצביםדע

ובמרבית המקרים , השימוש בלוואים הוא מתון למדי, במצב אלו. מרביתן המוחלט של הסונטות

למרות שהתפקיד שמואצל ללוואים אינו בהכרח פחות משל , כל זאת. לבודדםלזהותם ו לק

לוואי מקבל דגש רב  הבהם,  מהסונטותקולמרות מצבים שראינו בחל, החלקים המבניים יותר

, K. 513הסונטה , בשתי דוגמאות קיצוניות בהרבה, הסעיף-נסיים את תת. למשל, יותר מהגרעין

מה שיוצר בפרט יחסים תמטיים חריגים מאוד בין ,  כתחליף למגדיריםםיאדגים שימוש בלוותש

החריגים ה פורצייחסי הפרולה השימוש בלוואים מביא בש, K. 460והסונטה , שני חלקי הסונטה

  .ביותר בין החריגים מבין הסונטות בקורפוס

 השינוי הבוטה בין החלק הוא) K. 513 )Ex. 3.2.28 ,Ex. 3.3.13חד את הסונטה יימה

, יהשינוי הוא דרמט: לוטיןת לח אחרטהדמה כשייך לסוננהחלק השני , כשלמעשה, הראשון והשני

החלק השני הוא עדיין שלם כחלק שני . וכמובן בחומר התמטי, בסגנון ההלחנה, במשקל, בטמפו

שינויי טמפו . אל החלק הראשון) מלבד סולמית(אך אינו מקיים כל זיקה , ה סקרלטיתטנושל ס

, געה למשליםהי הראח, זוא, של פסטורלה המתחיל בסגנון מוצהר, קיימים גם בחלק הראשון

המבנה הזה , לפני הניתוח הפרטני עוד. באותו המקצב אך בטמפו מהיר בהרבה, יג'ן געובר לסגנו

את החופש שסקרלטי לוקח לעצמו בעיצוב , האחת: שתי נקודות עיקריות שישל הסונטה ממח

רי ה, תטוכרחי בשאר הסונה אילוץ  היהxאם העיקרון של החזרה התמטית ושל הקרו. הסונטות

-X שהתוצאה היא שאנו נשארים באופן כמעט מוחלט רק עם המבנה המכיוון. כאן גם הוא נזנחש

. כמעט ללא אילוצים אחרים, לטי בהיצמדות למבנה הזהרקסזוהי גם המחשה לעקביות של , יבאר

, קרלטיתסהנקודה השנייה נוגעת למסקנות שניתן ללמוד לגבי המבנה הרכיבי של הסונטה ה
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מדגיש ביתר שאת את , ב המיוחד של החלק השניהעיצו. מבנים המוסיקלייםלל הבי כלגובעצם 

בא לידי ביטוי כאן , החזרה יומה שמובע בדרך כלל על ידי קו. היותו רכיב נפרד ואוטונומי

בולטת עוד יותר על רקע חוסר , האחידות של החלק השני. באמצעות כל הפרמטרים המוסיקליים

אין בכך כדי . ף השלם והסגורש בדרך כלל כצירופהנת  זהואשה, חלק הראשוןההאחידות של 

ק השני לחהאלא שרכיבותו של , )דבר שיהיה מופרך לחלוטין(לטעון שהחלק הראשון אינו רכיב 

  .אינה נובעת מזו של החלק הראשון

חילופי הטמפו באמצעיתו יוצרים חלוקה לכאורה .  בחלק הראשון מורכב מעט יותרבהמצ

המעבר לטמפו המהיר :  לראות כך את הסונטה יהיה זה נכוןם לאאול, םרית לשני רכיביטסימ

היתה הקבלה לו , xקרוה ען הסתם בו היה מופיושמ (xבמקום הטבעי לקרו, מתבצע לפני המשלים

, גיש את הרכיבותלהד, xחילוף הטמפו פועל כמו הקרו, מהבחינה הזו). תמטית בין החלקים

, xהחזרה התמטית שאחרי הקרוכפי ש. ע אחריושמגיומר החשל , הצירופיות אפילו, ובמקרה הזה

על  דהיהעובדה שהתבצע שינוי טמפו מע, גם כאן, ה מעידה שהחומר שקדם לו הוא רכיבאינ

הומחשה התכונה המבנית שניתן לכנותה , בשני המקרים הללו. ולא על מה שקרה, העתיד לקרות

"end-oriented :"כמו הקרו (נליתנציונבבין אם קו, שבר ר מתבצעת נקודתכאשx(,ן אם  ובי

, שינויי הטמפו. ולאו דווקא על מה שקרה עד כה, היא מצביעה על המתרחש אחריה, באמצעי אחר

אין צורך . ממחישים את רכיבותם של החלקים העתידים לבוא, ראשון והן בין החלקיםה קהן בחל

  .יבאר-Xלהעיר כי תפישה זו תואמת את המבנה ה

ן ושאהחלק הר, בניתוח זה.  אחרתאפשרות אחת היא לנתח את הסונטה ככל סונטה

, )17-35תיבות (ומשלים ) 13-17תיבות (גרעין , )1-3תיבות (בעל מגדיר , מתפקד כמובן כמגדיר

-Xמחישה את הטענה כי השלד המזו  נותרשפ. מספר לוואים כשהאזור בין המגדיר לגרעין מכיל

שייחוד , כך אכזבה מסוימתיש ב, עם זאת. למרות התוכן הייחודי של הסונטה, י נותר בעינובאר

- Xהאפשרות האחרת היא לנסות ולבטא באמצעים . ינו מקבל כל ביטוי במבנה התחביריא הז

בכל . ישנם מספר טיעונים התומכים בה, וכפי שנראה, יים את האופי המיוחד של הסונטהבאר

ת אחת ההתקפו. לבטות מתודולוגית הקיימת גם בשיטות ניתוח אחרותתהלזו דוגמא , מקרה

 כלפת את המשותף לשהיא בדיוק בכך שלכאורה שיטה זו חו, למשל, הנפוצות כלפי שיטת שנקר

  .ולאו דווקא מתעניינת במיוחד ובסוטה מהנורמה, תירוצהי

 העדר תא .ת המפתח להבנת הייחודיות המבנית של הסונטה היא השימוש בלוואיםדנקו

ניתן להסביר בכך , ונות של הסונטהוברמות ש, הזיקה והשינויים החדים בין החלקים השונים

ואת האיברים , )שון הראהחלקל למעט במשלים ש (שאין בסונטה הזו מגדירים של ממש
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מדובר כאן בסיטואציה לא רגילה . יש לראות כלוואים, הממלאים תפקיד לכאורה של מגדירים

משמעותיים פחות , דרך כלל הלוואים נתפשים כמרכיבים יתיריםב םא. של לוואיות

לק הראשון הוא חה. הרי שכאן הייצוג כלוואים בא לבטא את הנתק בין החלקים, מהארגומנטים

גרעין זה דורש ארגומנט . ם שהוא אינו מתאים לתפקד כארגומנט של גרעין הסונטהומש, "יוואל"

. ת המוזרות וחוסר הקוהרנטיות שיש בסונטה הזושוחואי מימושו מביא לת, בעל תכונות אחרות

,  כי הצגת החלק הראשון כלוואי עשויה להסביר את הקומפקטיות של החלק השני,יש להעיר

 .Kכמו , אם כי ראינו אפשרות זו גם בסונטות במבנה קונבנציונלי(המתחיל ישירות מהגרעין 

216.(  

 יהר, גדול בין החלקיםמשלים ממחיש את הנתק ה-גרעין-יחס בין החלקים כלוואיהאם 

הנושא בדו , יש מגדיר לחלק זה, לכאורה. ת גם בתוך החלק הראשוןלראויתן  נשאת אותו היחס

בראש ובראשונה על ידי . צונייק נושא זה מוחלש באופן, עם זאת. 1-3ור המופיע בתיבות 'מז

לא רק חזרה זו ). ור' מזbסי(בטרנספוזיציה אל הדרגה השביעית המונמכת , החזרה עליו

תחושה המתחזקת ,  של חלק מרצף לוואיםחושהנה תמקאלא היא גם , תומטשטשת את הטונלי

 הר המורכב כגרעין ומשלים סביב הטונליות של, שבו מוצג צירוף לוואי גדול, לאור ההמשך

לנושא הפותח אין את הכח , אם כן). ור'והמכין את הגרעין על הדומיננטה של סול מז(מינור /ור'מז

. ם קצרים שאינם חוזרים יותריושאנדר בגגם אלו שהם , הג שיש בדרך כלל למגדירי התצוהרטורי

אלא בעיקר חולשה פונקציונלית שלו ביחס , ראייתו כלוואי אינה מבטאת רק את הנתק מהמשלים

  .ה ממגדירפוצלמ

ממחישה כי , דה שאותה טכניקה מנוצלת הן ברמת הסונטה כולה והן ברמת התצוגהבהעו

הרי שיש בה היגיון , רקמיםת ומנונוסגקבץ אקלקטי של מממבט ראשון הסונטה נראית כלמרות ש

". גדול"וב" קטן"שמזכיר שוב את החשיבה הרקורסיבית של שימוש באותם אמצעים ב, מאחד

, ניתן להקביל את השמטת המגדיר והחלפתו בלוואי, ה לטכניקות טונליותאוומבחינת הש

. מולסיות היא מעוטה יחסי  חשיבות החלק הפותחשבה, "auxiliary cadence"לטכניקה של 

ההתחלה אינה : בעיצוב הנושא הפותח על בסיס זה, קרלטי ממחיש הקבלה זו הלכה למעשהס

 auxiliary cadenceנושא זה מבוסס על . ום הנושאיסבהמופיע רק , מאזכרת את צליל הבאס דו

שת גם בקשר שבין הרמה התחבירית מתממ, ההקבלה בין הקטן לגדול, בכך. I6-IV-V7-Iשל 

  .והרמה המורפולוגית
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אך השימוש בלוואים הוא , הוא הרבה פחות ייחודי) K. 460 )Ex. 3.2.24המקרה של 

 273.סונטה כבירת המימדים ביותר בקורפוסוהוא מניב את ה, המקיף ביותר מבין כל הסונטות

חלקה השני : ואינו חורג מהמבנה הבסיסי, השלד המבני של הסונטה הוא פשוט מאוד, למרות זאת

במסגרת החלק . גרעין ומשלים, כב מרצף של שלושה לוואיםרומו, של הסונטה הוא רגיל לחלוטין

הנע מלה , את גרעין התצוגה, טיהמסתיים באתנח דומיננ, קל לזהות את מגדיר התצוגה, הראשון

המגיע לאחר , והמשלים, )תמטי וטונלי (xמינור אל הדומיננטה של הדומיננטה ומקדים את הקרו

ן התצוגה וגרעין הסונטה כולה ישנה זיקה תמטית יבין גרע. ומציג נושא על הדומיננטה xהקרו

הדומיננטי של מגדיר אך גרעין הסונטה מסתיים תוך שימוש בחומר שעיצב את האתנח , ברורה

  .התצוגה

ראוי להיחשב כאזור ) 14-63תיבות (האזור שבין סיום מגדיר התצוגה ותחילת הגרעין 

והן בשל העובדה שקשה למצוא בו , הן בשל הזיהוי הברור של יתר מרכיבי הסונטה, לוואי

של אזור חשיבותו . למרות נקודות פיסוק רבות הקיימות בו, מקבילות משכנעות לגרעין ולמשלים

מציג מעין תהליך  14-30האזור בתיבות . שהוא מכיל את מרבית סוגי הלוואים שדנו בהם, זה

אם כי (רת הסונטה וכשהשימוש המחודש בנושא הפותח נותן תחושה המתאימה לגשר בצ, גשרי

כאשר , מבט מדוקדק יותר מחלק אזור זה לשלושה חלקים). פחות אופיינית לסונטות של סקרלטי

סטה 'הג(הנעה מדו מינור לפה מינור , הראשונים מתפקדים כמעין פריודה מודולטוריתהשניים 

וכן לעצב את תחילת , הסיומית בסוף הפריט השני עתידה להופיע במספר רב של לוואים בסונטה

אך בדומה ללוואי , ור'החלק השלישי לכאורה מכין את הדומיננטה של רה מז). הגרעין והמשלים

. כדומיננטה של סולם זה, ור' רחוק מדי ולמעשה נשען מרבית הזמן על מי מזמגיע, היתר-עשיית

המדגים גם מקרה , גרעיני- לוואי פסאודו, בניתוח הנוכחי שויכו שלושת החלקים הללו לפריט אחד

מה (אך ייתכן שיש לשקול את פיצולו הנוסף לשלושה פריטים נפרדים , ברור של עשיית יתר

  ). רצף הלוואיםשכמובן ירחיב עוד יותר את

בכך שהוא חוזר , "נושא גשר"יג דוגמה של לוואי כצמ, 31-43בתיבות , הפריט הבא

, כך שאם הלוואי שקדם לו היה מעין גרעין(ור 'בטונליות של רה מז, במדויק על הנושא הפותח

                                                 

273
 one of the most highly extended and highly organized"מגדיר סונטה זו כ) 1953a ,269-270(קירקפטריק  

of the Scarlatti sonatas" .שבה החלק , ה הצורנית שהוא מספקניתן לראות את מידת החשיבות של הלוואים בסכימ

, transition ,continuationכולל , והחלק שלפניו כולל מספר רב של איברים,  הוא מצומצם ביותרxשלאחר הקרו

interludeוחזרה על ה -opening .קרו-יש להעיר עוד כי קירקפטריק מתחיל את הפרהx בעוד שבעיני , 56 בתיבה

  .64רעין התצוגה מתחיל רק בתיבה בעוד ג, מדובר עדיין באזור לוואי
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הציג נושא גשר שדימה מגדיר של  K. 402בעוד המקרה של ). נושא זה מציג פיתרון לכאורה שלו

למעין תצוגה  'Eובכך הופך את הרכיב , הנושא הזה משחזר את מגדיר התצוגה כולה, המשלים

 .K. 46בסונטה , למשל, אחרי לוואי זה מגיעים שני לוואים הדומים ללוואים שפגשנו. שלמה

מבחינה . ומעוצבים אף הם כיחידות תמטיות קצרות ומבודדות, אלו הם יתירים לחלוטיןלוואים 

אך , !)מינור# עד לדומיננטה של דו(מתבצעת בהם ההתרחקות המשמעותית ביותר , טונלית

, המציג את הדומיננטה של לה מינור, ניתנותם להשמטה מתבטאת בכך שהחומר שאחריהם

מוצג הסוג האחרון של  56-63בתיבות . ירי שהוצג לפניהםמתחבר בקלות לסיום הלוואי המגד

 באפשרות של שמעבר לשימו. והמכין את תחילת הגרעין, הבנוי כצירוף בן שני פריטים, לוואי

לוואיות זו הולמת את התיאור של , )שנעשה בה שימוש גם בתחילת האזור הלוואי(צירוף לוואי 

  . שקדם ובין תחילת הגרעיןבכך שהיא מתווכת בין האזור, לוואיות גשרית

אינו מביא לתובנה חדשה או להצגת אפשרות מבנית שלא , אם כן, K. 460המקרה של 

מעבר . יותרמחיש את אפשרויות השימוש בלוואים בצורה המלאה במאולם הוא , הוצגה עד כה

חשיבותו היא בהוכחה כי שימוש זה בלוואים הוא אוטונומי ואינו חייב לבוא על חשבון , לכך

נשמרו , גם אם נעשה שימוש בלוואים, בדוגמאות שהובאו עד כה. חלקים אחרים במבנה

ובין אם מבחינת היחסים בין , בין אם מבחינת גודל התצוגה: הפרופורציות היסודיות של הסונטה

לעתים הדבר נעשה על ידי כך שמשכו של האזור הלוואי איפשר קיצור של .  הראשון והשניהחלק

 שבעליל אוזן עקב קיומו של אזור ,K. 426כמו למשל הגרעין הקצרצר בסונטה , אזורים אחרים

ואינם , למבנה סונטה מלא ושגרתיהלוואים מתווספים , K. 460במקרה של . לוואי משמעותי

כאשר החלק הראשון כפול מגודלו של , התוצאה היא איבוד פרופורציות מוחלט. באים על חשבונו

  . החלק השני

  

  xהקרו 4.5

כמו גם מבין המונחים שתרם קירקפטריק , פיינים של הסונטה הסקרלטיתמבין המא

י לא רק נקודת ציון משמעותי  זוה274.על כולם מתנשא מxאין ספק שהקרו, להבנת צורה זו

: ובין צורת הסונטה, אלא גם האמצעי שדרכו ניתן להבחין בין הצורה הסקרלטית, מבחינה מבנית

                                                 

274
שאינו נושא בהכרח " אנטומי" הוא מושג xולפיה הקרו, על קביעה זו מעיבה הערה משונה במקצת של קירקפטריק 

עם עליית המודעות לקשר שבין , יש להניח שכיום). 1953a ,255קירקפטריק (שום משמעות מעשית לנגן או למאזין 

  . היו נאמריםדברים אלו לא, תיאוריה וביצוע



- 192 -  

הסונטה הסקרלטית נפרשת , נועה בין שני הקטבים הטונלייםססת על תבעוד צורת הסונטה מבו

בעוד , מיםצורת הסונטה מתארגנת מסביב לצירופים השל, חרות במלים אx.275מסביב לקרו

ברור שניתן , עם זאת. רצף הלינאריבת אחקודה נ איה תנקודת המוצא למבנה הסונטה הסקרלטי

, המעבר בין הפיתוח למחזר: נטהצורת הסומנטים משמעותיים ב לשני אלxלהקביל את הקרו

בעוד בצורת הסונטה שתי הנקודות הללו הן בלתי תלויות ובדרך . והצזורה המדיאלית בתצוגה

  .קיםחל הני תואמים בשםמדובר למעשה על שני ארועי, בסונטה הסקרלטית, דותכלל נפר

. ונטותסה הנסוגייה זו לצרכי המחקר הנוכחי הוא אף מעבר לרצון להבין את מבבהעניין 

וניתן , בטים עמוקים של התיאורייה מבטא היxהעיקרון העומד מאחורי הקרו, הכפי שנרא

 םאיפיון המופעי, ורך בוהבנת הצ, x המושג של קרולהשתמש בה כאמצעי הסברי לגבי הגדרת

דיון ניתן האת .  הנראים כתופעות חריגות או בלתי סדירותון מצביםם אפי גמוכ, ם שלוינושה

טונלית או , ובייחוד נקודת המוצא להגדרתו, הגדרה מדויקת של המושג: לחלק לשלושה חלקים

ובחינת המקומות השונים בהם ; יקרייםפייניו העאההסבר התיאורטי לעצם קיומו ולמ; תמטית

יתרחש סביב מושג הצזורה , ובעל השלכות תיאורטיות דומות, דיון מקביל.  ממוקםxהקרו

ייתן לפיכך , הדומה והשונה בין המושגים ובין מימושם הצורני. סונטההרת והמדיאלית בצ

 .לאסיתהמחשה ליחסי הקירבה והשוני בין צורת הסונטה הסקרלטית וצורת הסונטה הק

:  משלבת בין תכונות טונליות ותמטיות שלוxהגדרתו של קירקפטריק את מושג הקרו

"The meeting point in each half of the thematic material which is stated in parallel 

fashion at the ends of both halves with the establishment of the closing tonality is 

what I have called a Crux")  1953קירקפטריקa ,255 .(הקרו, כלומרx מחד מבטא את נקודת 

ומאידך את הנקודה שאחריה מתחילה הקבלה תמטית בין ) בכל אחד מהחלקים(ההגעה הטונלית 

קירקפטריק מודע לעובדה שההגדרה התמטית וההגדרה הטונלית לא , עם זאת. שני החלקים

 כנקודה המאוחרת יותר מבין שתי הנקודות xהוא רואה את הקרוובמקרים אלו , תמיד מתלכדות

משום שאנו מעוניינים לשים את הדגש על ,  הגדרה זה היא בעייתית לצרכינו276).255-256, שם(

                                                 

275
 בהיבט זה ניכרת בהבחנה הסכימטית שקירקפטריק יוצר בין הסונטה הסקרלטית ובין צורת xחשיבותו של הקרו 

 מתבטאת במושגיו המרכזיים xלקרו" מסביב"עצם פרישתה של צורת הסונטה ). 1953a ,254קירקפטריק (הסונטה 

  .xקרו- והפוסטxקרו-כמו הפרה, של קירקפטריק

276
ובכולן נקודת ההגעה , שקירקפטריק מביא לפער בין הקריטריון הטונלי והתמטי הן מצומצמות יחסיתהדוגמאות  

דוגמאות אלו הן מתוך ). בכולן, גרעין התצוגה וגרעין המשלים (xהמוקדמת מתרחשת בפריט המקדים את הקרו

שניתן לטעון כי יש להן זיקה רבה עדיין למבנים , )K. 7- וK. 3(הסונטות המוקדמות ביותר בקורפוס שלו 

עם .  באמצע פריטxשכאן ודאי שלא נמקם את הקרו, מקרים אלו אינם רלוונטיים לניתוח התחבירי. הבארוקיים
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 x התמטי והקרוxהקרו: לפיכך הגדרתו של קירקפטריק תפוצל לשני מרכיבים. האספקט התמטי

מה שמאפשר ליצור , ובדה מעניינת לכשעצמהע,  במרבית המקרים השניים מתלכדים277.הטונלי

 הטונלי היא שהוא אינו בהכרח מציין xנקודה חשובה שיש להעיר לגבי הקרו. xמושג אחיד של קרו

לעתים . אלא בעיקר את ביסוסה על ידי הגעה לדומיננטה שלו, את נקודת ההגעה לסולם היעד

, דה זו ממשיכה הרחבת דומיננטה זואחרי נקו, כפי שראינו בסעיף על הרצף הטרנזיטיבי, קרובות

 הטונלי ממוקם xעניין זה מעיד על כך שהקרו. ורק בסופה מתבצעת הגעה לטוניקה החדשה

  .כך שהמרכיב התמטי בהגדרתו הוא למעשה העיקרי, בנקודה חלשה יחסית

 תמטי הוא ברור הרבה x הטונלי הוא מושג טבעי למדי הרי שקיומו של קרוxבזמן שהקרו

,  ועוד פחות מכך278,אין מחויבות של שני חלקי הסונטה להקביל זה לזה תמטית, אורהלכ. פחות

אפשרות , ולא לפניהם למשל, xלא ברור מדוע ההקבלה קיימת בין החלקים שאחרי נקודות הקרו

שניתן לצפות למימושה לו אכן היה סקרלטי בוחן כל דרך אפשרית להתמודדות עם מבנה 

חזרה "משום שהוא קשור לרעיון של , א מחוץ לגבולות העבודההסבר מדויק לכך הו. הסונטות

הגיוני לטעון שהאזורים המקבילים תמטית בכל ,  עם זאת279.שכמעט שאינו נידון כאן, "תמטית

טענה זו נובעת מקריטריון הרכיבות . בארי-Xאחד מהחלקים מהווים רכיבים בראיית המבנה ה

בכך ניתן הסבר חלקי מדוע ההקבלה . ה לרכיבותושלפיו חזרה מדויקת של אזור מהווה ראי, השני

                                                                                                                                            

כמו למשל המקרה של , ת בשלות ומורכבות יותרכלל זה שקירקפטריק מציב מתקיים בעליל גם עבור סונטו, זאת

 xואכן קירקפטריק קובע את הקרו, שבה ביסוס סולם היעד מגיע לפני נקודת ההקבלה התמטית, K. 44הסונטה 

ור בעליל למורכבות  קשxהאיחור בהגעת הקרו, במקרה של סונטה זו). 258, שם(בנקודת הזמן המאוחרת יותר 

כי קיימים , הערה זו של קירקפטריק סותרת קביעה אחרת שלו, מאידך. וזו תטופל בסוף הפרק, הרקורסיבית שבה

). 270, שם(אמור לבוא בשלב כה מוקדם עד כדי אובדן משמעותו ) מסיבות תמטיות או טונליות (xמקרים בהם הקרו

, יק שאף להמחיש את הרלוונטיות של מושגיו לכלל הסונטותסתירה זו משקפת את העובדה כי פחות משקירקפטר

הדבר , xלגבי הקרו. ולספק דוגמאות למצבים בהם הם אינן מתממשים, הוא היה מעוניין להמחיש את גבולותיהם

 In some of the intervening sonatas the concept of Crux is almost meaningless, or": נאמר במפורש

valuable only as a point of departure for observing Scarlatti's independence from his own rules".) שם ,

  ).  2ש "ה, 255

277
 התמטי עשוי להיות מפוצל למספר נקודות המגלמות מידת xגם מושג הקרו, כפי שנראה בהמשך הסעיף, למעשה 

למשל , וכאשר היא מתרחשת,  למורכבות זואין אצל קירקפטריק התייחסות. הקבלה שונה אחריהן בין החלקים

  ).255, שם(גם אם אין עדיין הקבלה מלאה ,  עשוי להיקבע על פי הנקודה המוקדמת יותרxהקרו, K. 96בסונטה 

278
  . תמטיxמציגה מקרה יחיד במינו בקורפוס של סונטה ללא קרו, בסעיף הקודם שנידונה K. 513הסונטה , ואמנם 

279
והיא אכן עשויה להסביר , תופעות אלו מתקשרות לדעתי לתיאורית הקשירה הבלשנית, כפי שצוין בפרק הקודם 

שלאחר תיאוריה זו עשויה לטעון כי הקשר המבני בין החלקים . ותופעות מקבילות בצורת הסונטה, xאת מושג הקרו

  .אך ניסוח מדויק של טענה זו הוא כאמור מעבר לגבולות העבודה,  מתאים לסוג זה של חזרהxהקרו
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, למשל לאחר הגרעין, בנקודות הפיסוק העיקריות: ולא לפניו, xהתמטית מתקיימת לאחר הקרו

 .   אך האזור שלפניו איננו כזה,  מהווה רכיבxהאזור שאחרי הקרו

י והיא המקומות האפשריים והבלת, ניתן כעת לדון בסוגיה הבאה, תחשב בראייה זוהב

ים גם לגבי פקתאך אותם הטיעונים , ו נדון בחלקה הראשון של הסונטהנא. xהאפשריים של הקרו

.  הוא לפני המשליםxניתן להסביר מדוע המיקום הנפוץ ביותר של הקרו, ראשית. החלק השני

לים  מש–יע לפני אירוע בעל משמעות מבנית גמ xמיקום זה של הקרו, מבחינה פונקציונלית

והן את , וק מבניתסיפקודת נכ xא הולם הן את התפישה התמטית של הקרוו וה–התצוגה 

השיקול הרכיבי אף הוא בעל . קודת הביסוס של סולם היעדנכ xהתפישה הטונלית של הקרו

. ני המשלים ודאי מבטא את הרכיבות של החומר שאחריופל xמשום שמיקום הקרו, משמעות

המשלימים של (ן שני איברים בעלי פונקציה זהה ההקבלה הנוצרת בכך היא הקבלה בי, מעבר לכך

טא תיאום בין במ xו הנפוץ של הקרומוקמי,  לפיכךVP.(281לרוב ( וקטגוריה זהה 280,)צירופיהם

ולכן יש בו היגיון תיאורטי , ובין האירגון הטונלי והתמטי, הרמה הפונקציונלית והרמה המבנית

  .רב

או לראותם , אי אפשר להזניחםאך ,  נדירים יותרםה xקומים אחרים של הקרוימ

 אילוץ אחד ממשי לגבי ונשמהדיון עד כה עולה כי למעשה י, עם זאת. כחריגה מהנורמה ותו לא

מבט . יה רכיבהי) xהאזור בתצוגה המגיע לאחר הקרו, כלומר(שהחומר החוזר : מיקומים אלו

יקומים חריגים במבנה אפשרי של תצוגה סקרלטית מורכבת מעלה כי אילוץ זה עדיין מאפשר מ

מיקומים אפשריים מסומנים , Ex. 3.1.4(י שניתן לראות בדוגמה המצורפת פכ, xרבים של הקרו

בין , לפני לוואי:  המקומות המותרים ניתן לתאר כךתא). X-ים אסורים מסומנים במויקמ, +-ב

פני משלים ול, לפני גרעין המשלים, )זהו המקום הנורמטיבי(לפני המשלים , לפני הגרעין, לוואים

המקומות האסורים העיקריים הם לפני גרעין המגדיר או בתוך צירוף ,  לעומת זאת282.המשלים

כדי להמחיש את הטענה כי הרכיבות היא האילוץ היחיד המכתיב ). לפני גרעינו או משלימו(לוואי 

                                                 

280
 tonal"קירקפטריק מכנה אותם : בארי-Xתפישת האירועים הללו כזהים פונקציונלית אינה ייחודית לניתוח ה 

section" 1951ק קירקפטרי( משום שהם מבססים את טונליות היעד של כל אחד מהחלקיםa ,256.(  

281
אך לא מבחינת הפריטים , מכילים לפיכך הקבלה מבחינת החומר התמטי,  מגיע מוקדם יותרxהמקרים בהם הקרו 

והיא מתבטאת בכך שפריט , המשתייכים לקטגוריות שונות זו ללא ספק סיטואציה בעייתית, הלקסיקליים עצמם

 "cut" או "ship"יתן להמשיל זאת למלים כדוגמת נ(זהה משמש הן כגרעין התצוגה והן כגרעין הסונטה כולה 

  ).עצם-שיכולות לשמש הן כפועל והן כשם

282
שלמעשה , אך מדובר על אירוע קצר כל כך, )further closing-ה(ייתכן גם מקום נוסף לפני לוואי מסיים , עקרונית 

אם כי אין לשלול את . שקיומה של אפשרות זה הוא היפותטי בלבד, מגיע לאחר הסיום המהותי של התצוגה

  .אין לצפות לכך ואין מקרה כזה בקורפוס הנבדק, האפשרות שקיימת תצוגה המממשת אותו
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תן ינ xו להראות כי עבור כל המיקומים האפשריים של הקרשי, xמיקומים אפשריים של הקרו

  283.פיע במקומות האסוריםומ xבעוד אין סונטות בהן הקרו, מצוא סונטות המממשות אותםל

ולי הסונטה המעניינת ביותר בכל א, K. 402פני לוואי מוצג בצורה ברורה בסונטה  לxורק

ראינו את הנושא המופיע בתיבות אנו ). Ex. 3.2.20(מסיבות מבניות וטונליות כאחד , הקורפוס

לאחר אתנח על , ור'ומופיע בטונליות ביניים של רה מז, "נושא גשר"ין מעלוואי המשמש כ כ26-37

בין שני , למעט שינוי זניח בתחילת נושא הגשר. הדומיננטה של הדומיננטה המסיים את המגדיר

גרעין וכמובן המשלים ה, הכוללת את הבאת הלוואי, החלקים קיימים הקבלה מלאה לחלוטין

קבלה הזו לביסוס של הדומיננטה של הדומיננטה המקדים הניתן לייחס את ה, לכאורה. כולו

 xאך זהו טיעון בעייתי ועובדה היא כי קירקפטריק עצמו אינו רואה בנקודה זו את הקרו, אותה

 284.המחודשתהמגיע רק לאחר ההגעה , אין עדיין פיתרון שלו, שכן למרות ההגעה לאתנח, טונליה

מקרים אחרים שבהם ישנה הגעה מוקדמת אל  בינה מתרחשת אxהתניה זו של הקרו, עבר לכךמ

א סבר אלטרנטיבי הוה. K. 216ו  אK. 403כמו למשל בסונטות , הדומיננטה של הדומיננטה

מגדיר של הרכיב אותו הוא -כפסאודו, מוקם כך שמובלט תפקידו של נושא הגשר מxשהקרו

ר בחזרה על הנושא ובבייחוד כאשר מד(באופן דומה לכך שהלוואי הפותח את חלקה השני : פותח

  285.מגדיר של רכיב זה- של סונטה מתפקד כפסאודו) הפותח

ם עוד פחות מרכזי מבחינה כלומר במקו, ין לוואים בxאפשרות הבאה היא של קרוה

 .Ex(המציגה רצף של שני לוואים ואחריהם גרעין , K. 494אפשרות זו מתממשת בסונטה . מבנית

הוא , אך לאתנח זה אין כל השלכות להמשך ,אחרי אתנח דומיננטי xגם כאן מגיע הקרו). 3.2.27

                                                 

283
, מספיק לתת דוגמה אחת, חרים אxכדי להמחיש את ההיתכנות של מצבי קרו:  להדגיש כאן נקודה מתודולוגיתיש 

בכך מתבטאת העובדה כי התחביר . ך הענייןאינה משנה לצור,  יחסית למצב הנורמטיביםוהעובדה שמצבים אלו נדירי

שני , לדוגמה. אך אינו מסביר מדוע מבנה מסוים נפוץ יותר מאחרים, מזהה מבנים דקדוקיים ולא דקדוקיים

נים מבחינה והם דקדוקיים אם כי ש" אכילת דני את העוגה מהר"ו" עוגה האכילתו המהירה של דני את"הצירופים 

מבחינה . ונעוצה יותר בפרגמטיקה של השפה, ון שימושי הרבה יותר אינה תחביריתהעובדה שהצירוף הראש. מבנית

ו בעיקר היאך מכך שהנימוקים לפופולריות זו , ף היא פרגמטית ולא תחבירית אxהעובדה שקיים מיקום נפוץ לקרו, זו

  .יר ובין הפרגמטיקהבתחביריים ניתן ללמוד על המימשק הקיים בין התח

284
גיע בשלב מוקדם מאוד והוא  מrestatement-מציין סונטה זו כדוגמה לסונטה שבה ה) 266 ,1953(רקפטריק קי 

היא ו, תמטי הxזוהי המקבילה עבורנו להגעה מוקדמת של הקרו. מלא הן מבחינה טונלית והן מבחינה תמטית

  .טונלי הxיבים המגיעים אחרי הקרוכבמפורש אינה מחייבת על פי קירקפטריק לכלול רק מר

285
הסיבה למינוח זה היא הדמיון המבני שבין . שרות של לוואי כמגדיר לכאורה הוצגה במסגרת הפרק הפורמליפהא 

מכיוון . ם המגדיר בצירוףקובפרט בין מיקומו המבני של הלוואי ובין מיו`, Eארי מלא ובין הרכיב ב-Xצירוף 

 זו היא רלוונטית במיוחד עבור מקרה תפישה, "מגדירי"נטה זו אכן ממלא תפקיד ושמבחינה רטורית נושא הגשר בס

  .זה
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b(ריגה מצביע על טונליות ח
III ואין שום פיתרון שלו ) כאשר סולם היעד הוא על הדומיננטה

ודאי שבחלק השני כבר אין , גם אם מבחינה רגעית ישנה ציפיה להגעת משלים על סולם זה. אחריו

והוא בנוי כחיקוי , על אופי מגדירי כללבאינו  xהלוואי המגיע לאחר הקרו, יתר על כן. ציפיה כזו

, קשה להעלות טיעון רטורי כפי שהובא במקרה הקודם, לפיכך, במקרה זה. לגרעין המגיע אחריו

למעט העובדה שהדבר אפשרי , אין לה סיבה משמעותית xונראה שההגעה המוקדמת של הקרו

ובניגוד (במקרה הזה  שxכדאי בכל זאת לשים לב לאתנח המקדים את הקרו. מבחינה תחבירית

מעין מקבילה לצזורה המדיאלית ,  משמעותיתמעוצב כצזורה) למקרים נורמטיביים רבים

, זוהי ראיה כי עיצוב כזה של צזורה תורם לתחושת הרכיבות של החומר המגיע אחריה. הקלאסית

  .טיעון שנעלה אותו ביתר שאת כשנעסוק בצזורה המדיאלית בצורת הסונטה הקלאסית

, K. 366נטה דוגמה לכך היא בסו. המגיע לפני הגרעין xת שלישית היא של קרוואפשר

). Ex. 3.2.18(ור 'המוליך קדנציאלית לדו מז, מגיע לאחר סיום חזק של לוואי גשרי xשבה הקרו

לל ארבעה חלק ראשון הכו(נובע מהקומפקטיות של הסונטה  xההיגיון במיקום הזה של הקרו

, במסגרת קומפקטיות זו). ומשלים המורכב מפריט יחיד התואם תמטית לגרעין, חלקים בלבד

הגרעין כבר מתייחס בעיקר לסולם הדומיננטה כך שהרכיבות של הגרעין והמשלים יחדיו היא 

) שכן המגדיר והלוואי אינם מהווים רכיב, למחצה(ויוצרת חלוקה , הרבה יותר טבעית להבלטה

  .ית למדי של כל אחד מהחלקיםשוויונ

 xהבא לפני הקרו, מוקדם xו בהם עד כה הציגו מקרים של קרונשלושת המקרים שד

המיקום המוקדם של : שהוצגה כבר בתחילת הסעיף, מקרים אלו מעלים בעייתיות אחת. הטונלי

 התוצאה היא. מחייב שגרעין התצוגה וגרעין המשלים יהיו כלולים בחלקים המקבילים xהקרו

ולפיכך גם לפריטים עצמם , ם מקטגוריות שונותיששני פריטים זהים משמשים כגרעינים של צירופ

אם נטען כי הדבר ממחיש כי פריט יכול להיות גרעין של צירופים בעלי . מיוחסת קטגוריה שונה

במקום זאת הדרך הפשוטה . נהפוך את מושג הקטגוריה לחסר ערך מעשי, קטגוריה שונה

אך הם , "פונולוגית"יה היא לטעון כי שני הפריטים הללו אמנם זהים מבחינה להתמודד עם בע

אך , ברור שמצב זה הוא בעייתי ואינו רצוי. בכל זאת שונים ושייכים לקטגוריה דקדוקית שונה

מכיוון שהקטגוריה של פריט היא חלק . אין סיבה לא לקבל את ההיתכנות של מצבים כאלו

   286.בכך כל סתירה תיאורטיתאין , מתכונותיו הלקסיקליות

                                                 

286
). למשל ship(למשל בדמיון הקיים בין פעלים ושמות עצם רבים באנגלית , ש להעיר כי מצב דומה קיים גם בלשוןי 

  .זו דוגמה לתהליך מורפולוגי שאינו כולל כל שינוי פונולוגי
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מיקום . ובתוך חטיבת המשלים, הטונלי xלאחר הקרו xם של הקרוינעבור כעת למיקומ

ומגדיר , לפני גרעין המשלים יכול להיחשב חריג רק כאשר קיים מגדיר בשני החלקים xשל הקרו

מגדיר : )K. 132) Ex. 3.2.10 ,Ex. 3.3.6מצב זה מתרחש בסונטה . זה שונה תמטית בין החלקים

מוחלף במחזר , ן משלים קדנציאליינושא בדומיננטה המינורית המקדים גרע, המשלים בתצוגה

מה שכפי שציינו בסעיף , של הנושא הפותח) שוב במינור(באירוע חריג מאוד של מופע בטוניקה 

, עם זאת.  באופן שונה מצורת הסונטה הקלאסיתנותן תחושה חזקה של רפריזה גם אם, הפותח

ולא , התמטי לפני גרעין המשלים xמה שכאמור ממקם את הקרו, המשך הצירוף זהה לחלוטין

שבהן רק , K. 84-ו K. 28ש בסונטות חמימוש של אפשרות זו באופן חלקי מתר. לפני המשלים

ולעומת זאת בחלק האחר המשלים , הטונלי xהתמטי מתלכד עם הקרו xבאחד החלקים הקרו

גרעין משלים בחלק השני , K. 28מגדיר בחלק הראשון של (כולל חלק נוסף לפני גרעין המשלים 

   287.הטונלי xהקרו אך לאחר, התמטי שוב לפני גרעין המשלים xמה שממקם את הקרו) K. 84של 

דוגמה . כזה המגיע רק לפני משלים המשלים, מאוחר לחלוטין xמקרה אחרון הוא של קרו

ונקודת תחילת , הטונלי xאם כי בכל אחד מהחלקים הקרו. K. 120למקרה זה מציבה הסונטה 

למרות , ילת המשלים שונה מאוד בין שני החלקיםהתוכן התמטי של תח, המשלים מוגדרות היטב

מתרחשת רק לפני הנושא המסיים , שלא לומר מדויקת, הקבלה ממשית. דות דמיון מסוימותונק

זהו ).  בשני52,  בחלק הראשון23תיבה (כלומר לפני משלים המשלים , ממש כל אחד מהחלקים

. ובכך הוא מסיים את סקירתנו, תמטי בקורפוס הנבדק xהמקרה המאוחר ביותר של מיקום קרו

ועד נקודת ,  המאוחר מעיד על זיקה ברורה של הסונטה לרציפות הבארוקיתxהקרו, במקרה הזה

, לאור זאת). בייחוד בחלקה השני של הסונטה(הגעה זו נקודות החלוקה רופפות ובעייתיות 

  .ללא ניתוח עצי מלא שלה, הסתפקתי באיזכור הדוגמה

ממחישה כי אכן סקרלטי  הסקירה הזו, באה דוגמה בודדתגם אם עבור כל מקרה הו

וכי כל המקומות הפוטנציאליים , התמטי xממצה את מירב האפשרויות לגבי מיקום הקרו

ניתן כמובן להניח שבמכלול השלם של . מבחינה מבנית באים לידי ביטוי לפחות במקרה אחד

וגי ל ראוי לציין את ההבדל הכרונו.ניתן יהיה למצוא דוגמאות נוספות לכל מקרה כזה, הסונטות

הובאו , המקדים את המקום הטיפוסי xכל הדוגמאות שהבאנו לקרו: בין מימוש המקרים השונים

בעוד , )שמתרחש בה תהליך דומה, K. 140אם כי נדון מייד בסונטה (מהכרך השני של הסונטות 

הדבר עשוי . הכולל סונטות מוקדמות יותר, מאוחר הובאו מהכרך הראשון xוכל הדוגמאות לקר

                                                 

  . רקפנותחו במפורט בסעיף הפותח של ה, םובייחוד ההבדלים בין המשלים בין שני החלקי, לוש הסונטות הללוש287
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ינוי בתפישתו הקומפוזיטורית של סקרלטי בין הרציפות הבארוקית אל חשיבה מבנית שלהמחיש 

ועל התנועה לקראת הנושא , בסונטות המוקדמות עיקר הדגש הוא על ההיבט הליניארי. יותר

. מאוחר xזוק של האזורים המאוחרים של הסונטה ולקרותפישה זו מביאה ליתר חי. המסיים

ות מקבל דגש חזק יותר הצורך להדגיש את המבנה הפנימי בכל טככל שמבנה הסונ, לעומת זאת

הרבה לפני , ולהדגשת רכיבים משמעותיים xוהדבר מביא להקדמת הקרו, אחד מהחלקים עולה

סקנה זו לגבי התפתחות מבנה ברור שמ, עם זאת. מימוש נקודת היעד של הרצף הליניארי

והיא ראויה להיבחן לאור כלל , תיהסונטות אינה יכולה להישען על קורפוס מצומצם יחס

  .הסונטות

בהן ממוקם במקום  xנותר לתהות לגבי אי קיומן של סונטות שהקרו, כהנגדה לסקירה זו

, דוגמאות כאלולא קיימות כלל , בכלל קורפוס ששים הסונטות. בלתי אפשרי מבחינה תיאורטית

יר מופעים קיימים ואת אי בהיכולה להס, הדבר מעיד על חוזקה של התיאוריה, ולפחות לכאורה

 xראוי להביא מקרים בהם יכל להתקיים קרו, כדי לחזק עובדה זו. קיומם של מופעים אחרים

בכל המקרים בהם המגדיר . כלומר שמתקיים בסונטה מבנה המאפשר אותו, בלתי אפשרי שכזה

מיקום , ) כפי שהגדרנו זאת בתחילת הפרקcontinuationכלומר מכיל חלק (רכב ממגדיר וגרעין מו

ועובדה היא שלמרות שיש מספר לא מועט של , לפני גרעין המגדיר היה יוצר חריגה מהכלל xקרוה

לכאורה ניתן לטעון . אינו מגיע במקום החריג xבאף אחת הקרו, סונטות שבהן קיים מבנה זה

אך סיבה זו היא מפוקפקת משום שראינו , בשלב כה מוקדם של הפרק xה להביא קרושאין סיב

, וממילא אם אנו מניחים כי סקרלטי ממצה כל אפשרות אפשרית, מוקדם מאוד xקרים של קרומ

במרכז צירוף  xהאפשרות האחרת היא של מיקום קרו. מן הראוי היה שגם אפשרות זו תמוצה

קיימות גם ,  לוואי במסגרת החלק הראשון הם נדירים יחסיתאם כי מקרים של צירוף. לוואי

משלים - שהלוואי הראשון שבה הוא במבנה של גרעין, K. 57ו למשל מכ, דוגמאות למצב זה

שראינו את , K. 426או , )במסגרת הדיון על מבנים רקורסיביים, ושתידון ממושכות בסעיף הבא(

הוא מאלף  K. 426המקרה של . בארי שלם-Xשלושת הלוואים שבה לפני הגרעין כמרכיבים צירוף 

ש כשבשתי הסונטות נעשה שימו, K. 494 למקרה שנידון בסעיף זה של ומשום הדמיון שיש ב

הוא  K. 494-ב xמיקום הקרו, הגיע לפני לוואי זה xהקרו K. 426-בעוד ב. בלוואים דמויי גרעין

. הייתה מפרה את כלל הרכיבות, לפני הלוואי דמוי הגרעין xוהבאה מקבילה של קרו, סטנדרטי

ה שימוש באמצעי החזרה כדי להדגיש את רכיבות האזור הלוואי שכדאי לזכור כי נע, לעומת זאת

  .בחלק השני) ולפני גרעין הסונטה החדש, במבודד(על ידי חזרתו , וכול
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באר הם הקובעים את -Xעד כאן נראה כי אכן אוששה מאוד הטענה כי כללי תיאורית 

נבדקו אך ורק סונטות שיש לסייג אמירה זו בכך , עם זאת. התמטי xמיקומיו האפשריים של הקרו

). 1953bקירקפטריק (בעריכת קירקפטריק בקורפוס המצומצם של ששים הסונטות בהוצאה 

ייתכן שיימצאו סונטות , חריגים הם מיעוט יחסית לכלל הסונטות xמכיוון שממילא מיקומי קרו

ניתן לנסח איפה סוגיה זו . במיקום האסור על פי כללי התיאוריה xמחוץ לקורפוס בהן קיים קרו

אפשר לראות בסקירה הנוכחית אמנם מחד אי . כהשערת מחקר שמן הראוי לבדוק אותה בהמשך

ולא , עצם היכולת שלנו להציג השערות כאלו, אך מאידך, את האישוש המירבי של התיאוריה

היא המפתח לייחוס יכולת הסברית , להציג טיעונים המבוססים על בחינה בדיעבד של מידע

 שאר והשארת, זו במפורש הייתה אחת המטרות של בחינת קורפוס מצומצם יחסית. לתיאוריה

  .המחקר לשלב שבו כבר תנוסח התיאוריה במלואה

 היא האפשרות לעצב בסונטה מספר xאפשרות מעניינת אחרת שמעלה סוגיית הקרו

הדרך להשיג זאת היא ליצור הקבלה . xהיוצרות רצף של מספר אירועי קרו, נקודות פיסוק

רפוס שנבדק בקו. אך משלב מסוים הופכת להיות מדויקת, תמטית שבראשיתה אינה מלאה

המקבילה בצורת הסונטה לאפשרות זו היא , אם כי כפי שנראה, אפשרות זו היא יחסית חריגה

י שראינו כפ. K. 140- וK. 96: ים-xשתי דוגמאות מהקורפוס מדגימות ריבוי קרו. נפוצה למדי

בקומפקטיות של הרכיב , K. 366-דומה למדי ל) K. 140) Ex. 3.2.11 ,Ex. 3.3.7, בסעיף הקודם

 xהקרוגם בסונטה זו , K. 366-בדומה ל. ובקיום של לוואי משמעותי לפניו, משלים- גרעין

מגיע לפני האירועים הגרעיניים ומבליט לפיכך , שאחריו יש הקבלה מלאה בין החלקים, המוחלט

 ניתן לראות הקבלה משמעותית למדי גם K. 140במקרה של , עם זאת. משלים-את הרכיב גרעין

אך שומר על יחס , הלוואי בחלק השני מורחב בשתי תיבות(בין הלוואים המקדימים את הגרעין 

בין הנושאים , ובצורה מרוחקת עוד יותר, ) ומבנה פנימי דומה מאוד ללוואי בתצוגהטונלי

) ואולי אפילו שלוש(התוצאה היא שתי נקודות . מה שיוצר סונטה בינארית מאוד, הפותחים

ריבוי נקודות ,  מציין רכיבותxולפי התפישה כי הקרו, במקרה הזה. xהניתנות לזיהוי כאירועי קרו

ואת קיומם של רכיבים המכילים רכיבים , ת המבנה ההיררכי של החלקיםהפיסוק מבליט א

  .זהו בדיוק האפקט של ריבוי צזורות בתצוגה, כפי שנראה בדיון בצורת הסונטה. מצומצמים יותר

ם בו קיים עניין אם כי ג, שונה ומעניין יותר) K. 96) Ex. 3.2.6 ,Ex. 3.2.4המקרה של 

נקודת הפיסוק הראשונה מתרחשת בסונטה . ים כמבטא הבלטה של מספר רכיבים-xריבוי הקרו

השוואת מגדירי , עם זאת. משלים-גרעין-שבנוי במבנה של מגדיר, לפני המשלים: זו במקום הטבעי

עדיין אך , המשלים בין החלקים מראה כי אמנם מדובר בעליל בוריאנטים שונים של אותו הפריט
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התוצאה היא . והקבלה מלאה מתרחשת רק החל מהגרעין, יש הבדלים משמעותיים מאוד ביניהם

, מעבר להיבט הרכיבי. והשנייה לפני גרעין המשלים, האחת לפני המשלים: xשוב שתי נקודות קרו

המצב האופייני ביותר למבנה המשלים בסונטה : ניתן להעלות סיבה נוספת לעיצוב זה

-פוסט"מלווה בהגעה מיידית של ה" xקרו-פרה"כך שה, א כצירוף ללא מגדירהו, הסקרלטית

במקרה . וגם לפני גרעין המשלים,  מופיע לפני המשלים כולוxבמצב זה ניתן לטעון שהקרו". xקרו

 xוראינו מספר מקרים בהם הקרו, אפשרויות אלו כבר לא מתלכדות, שנוסף מגדיר לצירוף

 מדגים מצב בו K. 96המקרה של . אלא לפני גרעין המשלים, התמטי התרחש לא לפני המשלים

אין .  שני לפני גרעין המשליםxוקרו,  מגיע לפני המשלים כולוxקרו: שתי האפשרויות מתקיימות

ולתהליך הטונלי אין שום , צורך להגיד שכל הדיון הזה הוא לחלוטין מנקודת ראות תמטית

ללא ,  בסונטה זו לפני המשליםxקום הקרוקירקפטריק מזהה את מי, ואמנם(משמעות לגביו 

  ).התייחסות לוריאטיביות התמטית

  

   רקורסיביות ורקורסיביות לכאורה4.6

, בארית-Xנעלה כאן סוגיה שהיא שורשית לתפישה המבנית ה, כדיון אחרון בסונטות

בייחוד בכל הקשור למבנה , ושמציגה את המבנים המעניינים ביותר בקרב הסונטות בקורפוס

כלומר למצבים בהם , הכוונה היא לפוטנציאל הרקורסיבי הקיים בחוקי התיאוריה. וגההתצ

האפשרות לרקורסיביות , באופן כללי. צירוף פנימי לצירוף אחר מגלם את מבנה הצירוף המקורי

ונובעת מכך שהארגומנטים והלוואים בכל צירוף הם בעצמם , כזו היא כמעט בלתי מוגבלת

כאשר אחד הארגומנטים הוא באותה , עם זאת. בארי נפרד-Xם לניתוח ולפיכך מושאי, צירופים

נוצר ) VP או EPכמו , ובייחוד כאשר זו קטגוריה מבנית מורכבת(הקטגוריה של הצירוף החיצוני 

ולא מספר , גם אם לרקורסיה זו שני שלבים בלבד, מצב שניתן לראותו כרקורסיביות של ממש

 שכל אחת - K. 263 - וK. 44 ,K. 57,288 -  ב שלוש סונטותעיקר הדיון ייסוב סבי. גדול יותר

כמו . כזומדגימה אפשרות אחרת ליצור מצבים רקורסיביים או כאלו המדמים רקורסיביות 

קיימות ) שאותן נסקור מייד( העובדה ששלוש האפשרויות התיאורטיות העיקריות xבמקרה הקרו

                                                 

288
, ושמאופיין לדבריו ברמה טכנית גבוהה, "flamboyant"שתי סונטות אלו שייכות לשלב שקירקפטריק מכנה  

 The change from the": כדבריו). 1953a ,161-162קירקפטריק (ובמורכבות הרמונית וצורנית , בבשלות סגנונית

Essercizi to the later sonatas is a change from a relatively static to an increasingly dynamic conception 

of musical form.") אם כי קירקפטריק מכוון את דבריו בעיקר ליחסים בין החלקים ולהיווצרות של מה ). 162, שם

     . י הסונטות הללודבריו בהחלט קולעים אל המורכבות הרקורסיבית של שת, "הסונטה הפתוחה"שהוא מכנה 
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כמו , מחזקות את טענתו של קירקפטריק לגבי החופש המירבי שסקרלטי לוקח לעצמו, בקורפוס

  .גם את מידת היסודיות של קירקפטריק עצמו בבחירת הסונטות לקורפוס

עולה כאשר מוצגים שני " תצוגה בתוך תצוגה"מצב של האפשרות ליצירת , עיקרוןב

מבחינה . םהואת שניהם מקדים תהליך טרנזיטיבי המוליך אלי, נושאים על סולם היעד

לראות את ההגעה אל סולם היעד , הראשונה: קיימות שלוש אפשרויות לתאר זאת, תיאורטית

את הגשר השני כגרעין , צוגהננתח את הגשר הראשון כגרעין הת, במצב זה. כבר בהגעה הראשונה

האפשרות השנייה היא . ושני הנושאים על סולם היעד יהיו מגדיר ומשלים של המשלים, המשלים

כלומר בתוך המגדיר מתבצעת כבר תנועה לכיוון סולם , קטנה" תצוגה"ת המגדיר כבנוי כ אלראות

העיקרית היא בפעם ההגעה , לעומת זאת. והנושא הראשון בו מתפקד כמשלים של המגדיר, היעד

האפשרות השלישית היא לראות בהגעה הראשונה לוואי . וגרעין התצוגה הוא הגשר השני, השנייה

רק , למעשה. גרעינו הוא הגשר הראשון ומשלימו הוא הנושא שהגשר מוליך אליו ש,)נטול מגדיר(

לצירוף הבנוי בדומה ) המגדיר(של ארגומנט , האפשרות השנייה יוצרת מצב רקורסיבי ממשי

באפשרות הראשונה שני התהליכים הטרנזיטיביים אינם יוצרים תצוגה בתוך התצוגה . השלם

האם נקודת ההגעה , אך הם מחדדים את השאלה שהוצגה בסעיפים קודמים, הגדולה

שרות השלישית אמנם ניתן באפ. או רק בסיום התצוגה, המשמעותית היא למגדיר המשלים

אך התפתחות זו אינה , משלים-גרעין-להצביע על התפתחות ליניארית המזכירה יחס של מגדיר

  .המנותק רכיבית מהמגדיר, מהווים לוואי" משלים"וה" גרעין"משום שה, מהווה צירוף של ממש

, K. 44) Ex. 3.2.3דוגמא לניתוח על פי האפשרות הראשונה ניתן להביא את הסונטה כ

Ex. 3.3.2( .הראשון . הקריטריון העיקרי להכרעה כאן הוא ההבדל בין הגרעינים) 17-30תיבות (

. שאחריו מוצג נושא על הדומיננטה המורכב מאותו חומר תמטי של הגשר, מתפקד כגשר של ממש

ומורכב מחוליה של ארבע תיבות , קצר בהרבההוא ) 43-50ות בתי(לעומת זאת , הגרעין השני

אך אתנח זה חלש , הוא עדיין מבסס את האתנח על הדומיננטה של הדומיננטה. החוזרת פעמיים

הוא לראות את המשלים כמתחיל , אם כן, הניתוח הראוי. במידה משמעותית מהאתנח הקודם

הרואה במתרחש , ישיתהאפשרות השל לא ניתן לשלול גם ניתוח על סמך, עם זאת. 31בתיבה 

ובה בעת , המכין את הגרעין המתחיל על הדומיננטה המינורית,  ארוע לוואי גדול17-42בתיבות 

, אם כי אינו מורכב במיוחד, החלק השני של סונטה זו. מתפקד גם כהמשך לכאורה של תצוגה

על החומר ) 101בתיבה ל המתחי(ביסוס הגרעין , ראשית: מוסיף שתי הארות לגבי מבנה התצוגה

דבר שהוא לכשעצמו מחזק את הטענה שזהו אכן הגרעין הראשי , התמטי שייחסנו לגרעין התצוגה

, הוא חריג למדי בהנחה הזו xמיקומו של הקרו, לעומת זאת). אם כי כמובן אין בכך ראייה ניצחת(
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פני ל(ל המשלים שמגיע לפני החומר המתפקד בתצוגה כמשלים ) 51 מול תיבה 121תיבה  (xהקרו

אם אנו רוצים ). לפי הניתוח האלטרנטיבי(או באופן סטנדרטי לפני המשלים ) הניתוח שמוצע

, יש לשייך את הסונטה אל האפשרות השלישית, כמכתיב את המבנה xלעקוב אחר מיקום הקרו

יש לראות , במקום זאת. הממוקם לא לפני המשלים xאולם ראינו כבר מקרים אחרים של קרו

ובכך תורם , כמסמן את חשיבותו של המשלים של המשלים, xהקרו ה שלבמיקום החריג הז

  .לדואליות שיש בפרק מבחינת זהות הנושא המנוגד

, K. 263) Ex. 3.2.16ונטה המציגה מימוש מלא של האפשרות השנייה היא הסונטה ס

Ex. 3.3.9 .(ורי 'אלא המקביל המז, נטהנסולם היעד אינו הדומי, מינורהכתובה במי , בסונטה זו

כל הפרמטרים , במקרה הזה. 25וגם בתיבה , 12גם בתיבה : שאליו מגיעים פעמיים, ור'סול מז

-16המהלך הטרנזיטיבי בתיבות , ראשית. מכתיבים לראות את ההגעה השנייה כמשמעותית יותר

תוך , תדיור בצורה כמעט מיי' לסול מזשמגיע, 7-11 משמעותי בהרבה מהמהלך בתיבות 25

מוסיף חומר חדש , הוא ארוך יותר, המהלך הטרנזיטיבי השני. ור'התנודדות בין מי מינור לסול מז

הוא במקרה  x מיקום הקרו289.ור'ומגיע לאתנח על הדומיננטה של סול מז, בעל אופי טרנזיטיבי

 ראיית המשלים תכך הוא מחזק אוב, לאחר סיום המהלך הטרנזיטיבי השני, הזה במקום הטבעי

שיש בו חלוקה פנימית ,  כשייכות לצירוף אחד1-16מוצדק לראות את תיבות , בנוסף. במקום זה

שכן למרות , הקביעה הזו מתבססת בעיקר על ההיבט הארטיקולטיבי. משלים-גרעין-למגדיר

ו היא למעשה ור בסופ'והקדנצה לסול מז, התיבות הללו בנויות כרצף אחד, החלוקה הפנימית

גם אם מלאה ומצדיקה הפרדה , 6הקדנצה למי מינור בתיבה (דנצה המשמעותית היחידה בו הק

בה קיימים , 15בניגוד לתיבה , מוחלשת עקב היותה עדיין חלק מהמהלך החקויי, לפריטים שונים

 מדובר כאן במיצוי המצב בו המגדיר מעוצב, אם כן). קו סופרן ובאס קדנציאליים סטנדרטיים

הרקורסיביות הזו מומחשת בבחירה . המשוכנת בתוך המבנה הרגיל של התצוגה, הכתצוגה זעיר

 290".הגדול"והן במשלים " הקטן"הן במשלים , של אותו חומר תמטי לנושא בסולם המנוגד

המציגות חומר תמטי זהה הנע , 32-34 ובתיבות 25-27כדאי להעיר כי תיבות , להבהרת הניתוח

מה שהיה יוצר (אינן מנותחות כפריט נפרד , לקדנצה אותנטית מלאהמהאתנח הדומיננטי 

                                                 

289
כפי שצוין . כלומר סולם היעד העתידי, ור'מהלך זה מתחיל בסול מז, כמו במספר דוגמאות נוספות של סקרלטי 

  .סוגית תחילת הגרעין על סולם היעד תטופל עמוקות במהלך הפרק על צורת הסונטה, כבר מספר פעמים

290
קרו המחשת תפקידו של הנושא הפותח בעיצוב הסונטה ושעי, 89-92, 2003ניתוח של הסונטה מופיע בסאטקליף  

והוא אפילו מציין את , סאטקליף אינו מתייחס למורכבות הצורנית. למרות שאין אזכור מפורש שלו בהמשך, כולה

המחפה על התהליך , ור'תוצאה של הקדנצה המוקדמת לסול מז, )91, שם" (ההעדר של הרפתקה הרמונית"

  . ם השלכות טונליותהרקורסיבי שודאי שיש לו ג
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, גרעין התצוגה וגרעין המשלים, אלא כסיומות לפריטים המקדימים אותן, )מורכבות רבה

  .בהתאמה

יבט אחר של הסונטה הראוי לציון הוא המהלך התמטי בחלק ה, מעבר לניתוח הרקורסיבי

הרי , התמטי  עוקב אחרי הראשון מבחינת הרצףאם במודל הסטנדרטי החלק השני. השני שלה

פותח את החלק השני הפריט שסיים : שכאן סקרלטי מציג אירגון המושפע יותר מסימטריית ראי

אם כי במעין , אחריו מגיע החומר התמטי של גרעין המשלים, )המשלים של המשלים(את הראשון 

גרעין . ללו מוצגים כלוואיםשני הפריטים ה. סינתזה עם התצורה המוטיבית המקורית שלו

ושני האלמנטים , כשהסימטריה ההפוכה משפיעה גם עליו, הסונטה מקביל לגרעין התצוגה

הסיומת שנוספה לגרעין , עם זאת. מופיעים במהופך, עד להגעה לאתנח הדומיננטי, שהרכיבו אותו

,  כתוצאה מכך.ומחזירה את הרצף לכיוון הנכון שלו, אם כי בהרחבה פיתוחית, התצוגה חוזרת

המהלך . באריים-Xי הזה אינו מתבטא בשינוי מבני או בסטייה מהעקרונות הטרהאירגון הסימ

ולמעשה , xכשהיפוך הסדר אינו מבטל את קיומו של קרו, נשמר במלואו, משלים-גרעין-של מגדיר

 ההשפעה העיקרית על המבנה היא הבאת משלים. מתבצע על ידי לוואים וללא זיקה לארגומנטים

  .xוכתוצאה מכך מיקום מאוחר של הקרו, המשלים כמשלים

, גם אם מצומצם בהיקפו,  מלאEP מציג בעמדת המגדיר צירוף K. 263אם המקרה של 

, במלים אחרות. אך מביאות צירוף נטול משלים, מספר סונטות אחרות נוקטות טכניקה דומה

מבנה . אך ללא הצגה של נושא מפורש בסולם זה, לל מגדיר וגרעין המוליך אל סולם יעדהצירוף כו

להבדיל מהתצוגה , ועדיין לשמור על סדרי גודל סבירים, זה מאפשר להציג צירוף מורכב יותר

, אין בהבדל זה שום בעיה, מבחינה עקרונית.  בעמדת המגדירK. 263-המיניאטורית המובאת ב

מבנים מעין אלו מהווים הצדקה , יתר על כן. ירוף נקבעת על ידי הגרעיןמשום שקטגורית הצ

כדאי . לא כאלמנט עובר בלבד בין האירועים היציבים, נוספת לאוטונומיות של מושג הגרעין

ניתן לתת לו גם , שבו גרעין המגדיר מסתיים באתנח דומיננטי, להוסיף עוד כי בעוד במקרה הרגיל

 בסעיף K. 105-כפי שראינו ב, back-relating dominant ברעיון של תוך שימוש(הצדקה טונלית 

הרי שצידוק טונלי שכזה אינו קיים במבנה של הגעת גרעין המגדיר ) שדן ברצף הליניארי

 .Ex (K. 403-ו, )K. 402) Ex. 3.2.20סונטות בהן קיים מבנה כזה הן . לדומיננטה של הדומיננטה

מורכבותו של גרעין , K. 403של   במקרה291.שכבר נידונו בהרחבה בסעיפים הקודמים, )3.2.21

                                                 

291
הפתיחות של שתי הסונטות , לפי סאטקליף. K. 263 ובין K. 402מעניין לעמוד על הדמיון הסגנוני בין , בהקשר זה 

, 2003סאטקליף (משקפות חזרה לסגנון פוליפוני מודאלי , )K. 403ובמידה מסוימת הדבר ניתן להשלכה גם ל(הללו 

89.(  
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כצירוף המשלים וההגעה המחודשת אל אתנח דומיננטי מצדיקים אף את ראיית המשלים 

ששניהם מקטגוריה , כך שהרקורסיביות למעשה קיימת בכל אחד מהארגומנטים, EPמקטגוריה 

EP . מקרה נוסף אחר למימוש האפשרות הרקורסיבית הזו מציגה הסונטהK. 518 , שהיא גם

 .Ex(ניתן לעמוד כאן על כל מאפייניה ושלא , אחת הסונטות האידיוסינקרטיות ביותר בקורפוס

בארי -Xבעלת מבנה ,  גם בסונטה זו ניתן להצביע על מגדיר הבנוי כתצוגה בזעיר אנפין292).3.2.30

המשלים , עם זאת). תוך אתנח מרשים על הדומיננטה של הדומיננטה(והנעה אל הדומיננטה , מלא

מה שמעוות את המגדיר ומונע ,  משלומסתיים אף הוא באתנח, ור'תחת להיסגר בדו מז, במבנה זה

התהליך במגדיר , כדאי להעיר עוד כי בניגוד למקרים הקודמים. ממנו להוות מבנה סגור לחלוטין

עובדה זו אמנם . שנעה כאמור אל הדרגה השלישית, מוביל לסולם שונה מהמהלך הסופי בתצוגה

את הטענה כי המגדיר הוא אך היא מאידך מחזקת , "גדול"וה" הקטן"מפחיתה את ההקבלה בין 

  . שאינו בהכרח תלוי במבנה הכללי של התצוגה, צירוף בעל מבנה משלו

שבה המעבר , )K. 57) Ex. 3.2.5דוגמה למיצוי האפשרות השלישית היא הסונטה 

 המגדיר 293. כחלק מהמגדירולא, הראשון לטונליות המשנית צריך להיחשב כחלק מרצף לוואים

- פרה"אחריו מופיע חלק שבעליל יכל להיחשב  כ.  על הטוניקהרעצמו הוא נושא קצר יחסית הסגו

אך , משלים-ברור לכן שיש כאן מבנה של גרעין. ו היה מסיים את התצוגהל" xקרו-פוסט"ו" xקרו

וואי נפרד מהמגדיר הסיבה לראות בהם אירוע ל. שאינם הגרעין והמשלים של צירוף התצוגה כולו

. מאשר לנושא שמגיע לפניו, יותר ללוואי שמגיע אחריו היא העובדה שהרצף הזה מחובר הרבה

תצוגה -אלא פסאודו, אין כאן מצב רקורסיבי של תצוגה בתוך תצוגה, לפיכך, מבחינה רטורית

לעכב את ההגעה , מטרה שרוב הלוואים הסקרלטיים ממלאים בדרך כזו או אחרת, שמטרתה

ורית אל נושא אטאם את המצב הקודם ניתן היה לתאר כהגעה מיני. אמיתית לטונליות המשניתה

בין המשלים . אך אינו מתפקד ככזה, הרי שכאן מדובר בנושא שיכל להיות הנושא המנוגד, מנוגד

תוך שימוש באלמנט החלפת הידיים החביב , ישנו דמיון רב בעיצוב, לכאורה והמשלים הממשי

                                                 

292
, ורית אל הדרגה השלישית'קירקפטריק מציין סונטה זו כדוגמה ליחס טונלי בלתי שגרתי של הגעה בסונטה מז 

ד של סולם יע(התייחסות מקיפה יותר לאפשרות זו ). 1953a ,275קירקפטריק (המקביל המינורי של סולם הדומיננטה 

iii או vi340-341, 2003קיימת אצל סאטקליף ) ור' במז .  

293
 so"...:מתוארת על ידי קירקפטריק כ) בה עסקנו בסיום הסעיף על השימוש בלוואים, K. 460והסונטה (סונטה זו  

rich in thematic material or in internal restatement of sections that analysis in terms of the synthetic 

concept of the Scarlatti sonata is at first rendered difficult.")  1953קירקפטריקa ,269 .( הניתוח של הסונטה

  .שוט של הסונטות שהוצג בסעיף הפותחאכן מחצינה אותה מהתיאור הפ, כמשקפת מורכבות רקורסיבית



- 205 -  

אם קודם . אך עדיין אין הם מבוססים על אותו חומר תמטי, טי לנושאים כאלומאוד על סקרל

  ". לכאורה-גדול "מול" גדול"כאן ניתן לדבר על , "גדול"וב" קטן"ההבחנה היתה בין המתרחש ב

סעיף זה הביא לדיון את המצב הצורני המורכב ביותר שניתן להציג בסונטות 

, מבחינת ניתוח הסונטות. ם של הפרק הכולוובה בעת ניתן לראות בו סיכו, הסקרלטיות

ממחישות עד כמה מהוות הסונטות , שהוצגו בסעיף זה, טונליות וצורניות, האפשרויות הרדיקליות

בה כמעט שלא נפגוש תהליכים (שיש להפרידו מצורת הסונטה , של סקרלטי כר נפרד לניתוח

ועד כמה אכן גיוון , )K. 263- בודאי שלא מבנה כדוגמת זה שהוצג, רקורסיביים טהורים שכאלה

יותר , סונטות אלו, יותר מכך. צורני ובחינת גבול האפשרויות הוא פרמטר משמעותי אצל סקרלטי

המציג מבנה , ממחישות את בעייתיות הניתוח התיאורי של הסונטות, מכל סונטה אחרת בקורפוס

שהוא עצמו מודה שהמודל שלו הוא רק נקודת , כפי שלמשל מוצג אצל קירקפטריק, בסיסי מסוים

מדגישים ) והסונטות בכללן(הסעיף הזה , חשוב אף יותר. שסקרלטי שובר אותה שוב ושוב, מוצא

לסולם " הגעה כפולה"תופעות של . את ההיבטים ההיררכיים שאותן אנו מנסים לנתח בעבודה זו

של מבנים מורכבים הכלולים במסגרת , "הגעה מדומה"ו" עה אמיתיתהג"של יחסים בין , היעד

כולן מאפיינות מבנים היררכיים ומשקפות מורכבות היררכית ברמת האירגון , מבנית אחרת

 .התימטי
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  צורת הסונטה: פרק חמישי

   שאלות של הגדרה5.1

אלת כולל ש, דיון בצורת הסונטה ראוי שיתחיל בבחינת הגישות השונות לצורה זו

ודאי (אם כי מקובל לראות בה את אחד העקרונות הצורניים החשובים ביותר . הגדרתה הפורמלית

הגישות כלפיה נעות מהצגת מודל צורני פורמלי ועד התייחסות אליה כאל , )לתקופה הקלאסית

הגישה הראשונה לצורת הסונטה היא זו הרואה בה צורה מוגדרת . ביטוי כללי של סגנון

כמו למשל ,  גישה זו מציגה סכימה צורנית ברורה לפרקים בצורת הסונטה294".חיצונית"ו

כדי לנתח . וכדומה, חלוקת התצוגה לחטיבות הטונליות, "מחזר"ו" פיתוח", "תצוגה"החלוקה ל

גישה . יש לאתר בו את החלקים התואמים לסכימה הצורנית הכללית, פרק בצורת הסונטה ככזה

כמו גם , מארקס. ב.רני או א'היא ניכרת עוד בכתביהם של צו, זו היא הגישה המסורתית ביותר

אך גם בספרים מודרניים כמו של ,  של תיאורטיקנים כשנברג או ראץ"Formenlehre"בגישת ה

  ).182-186, 1979גרין (גרין 

בכך שהיא אינה מציגה מודל אחד של צורת הסונטה , הגישה השנייה שונה מהקודמת

המייצג המובהק ביותר של גישה זו הוא כמובן רוזן . ים אפשרייםאלא מגוון של מודלים צורני

כמו גם המודלים השונים , מעידה על אורח חשיבה זה" Sonata Forms"שכבר כותרת ספרו , 1988

 גישה זו 295 ).98-132, 1988רוזן (בהתאם לארבעת פרקי הסונטה , של צורת הסונטה שהוא מציג

בכך שריבוי המודלים מאפשר להציג חריגה , מודל היחידמתמודדת עם החריגות הקיימות ביחס ל

היא כמובן מערערת על הנטייה , ומבחינה מחשבתית, ממודל אחד כשייכת למודל אחר

עצם ההצגה של , עם זאת. כמודל יחיד שיש לציית לו" צורת הסונטה"התיאורטית להציג את 

                                                 

294
נידונים בצורה מקיפה , שעד כה לא באו לידי ביטוי בעבודה זו, "צורה חיצונית"מול " צורה פנימית"המושגים של  

, המשקפים גישות גנרטיביות וקונפורמטיביות(מקורם של מושגים אלו , לטענתו של בונדז. 1991על ידי בונדז 

בונדז (הוא אחד המנסחים הראשונים של ההבחנה , וקוך לדוגמה, 19- ותחילת המאה ה18-מסוף המאה ה) בהתאמה

1991 ,1-3.(  

295
ובנוסף אליה ניתן לזהות אצלו גם רתיעה מסכימות מוגדרות , זו תהיה טעות לייחס לרוזן גישה זו בלבד, עם זאת 

ביעה הראויה לציטוט שלו היא כי ק". sonata forms"ולא רק כ" sonata style"ואיפיון צורת הסונטה במושגי ה

"When sonata form did not yet exist, it had a history - the history of eighteenth-century musical 

style.") אלא סגנון , לקביעה מפורשת כי צורת הסונטה לא היתה צורה מוגדרת, 16-17, גם שם' ר). 365, 1988רוזן

  . רחבים מתוך הפראזות הקצרותכללי שהתבסס על יצירת מבנים
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מה הבודדת מוחלפת אמנם משום שהסכי, מספר אפשרויות אינו שונה מהותית מהגישה הקודמת

  296.וחסרונותיה של הגישה הסכימטית תקף גם לגביו, אך גם מגוון זה הוא מוגבל, במגוון

ובה למעשה קיים ויתור על הרעיון של מודל , הגישה השלישית היא הקצנה של השנייה

סגנון "במושגים כדוגמת " צורת הסונטה"מוחלף המונח , כתוצאה מכך. צורני לצורת הסונטה

 כלומר התפישה היא sonata principle(,298" (עיקרון הסונטה" או 297,)"sonata style"(ונטה הס

 לגישה 299.אלא מדובר במימוש של עקרונות על, כי אין צורה מוגדרת המכתיבה את צורת הסונטה

והיא גם זו המתמודדת בקלות רבה עם , זו נוח ביותר להתמודד עם ריבוי האפשרויות הצורניות

משום שקל יותר לתרגם את , כגון תפישות קוגניטיביות או אסתטיות, אנליטיות-גישות חוץ

והיא , מאשר את הסכימות הצורניות עצמן, מאחורי הצורה למושגי התפישות הללו" רעיונות"ה

 אם 300.ודאי שתואמת את התפישה השנקרית שהצורה ממילא נקבעת על פי מודל העל הטונלי

                                                 

296
העיקרון של מאמר זה הוא להציג את מבנה . 2001דוגמה עדכנית וחשובה לאימוץ גישה זו מוצגת על ידי קפלין  

, מה שמביא לשמונה מודלים שונים של התצוגה, התצוגה הקלאסית כנקבע על פי הקדנצות השונות בתצוגה

  ). table 1, 199, 2001קפלין " (קשר משפחתי"שהמצבים הקדנציאליים יוצרים ביניהם מעין 

297
 כדוגמאות 2002קליף ' או את סאת1980ניתן לציין למשל את ברויילס , מעבר להתייחסות של רוזן אל מושג זה 

  .לשימוש בו

298
ולפיו עיקרון הסונטה הוא החזרה , )76-78, 1968(שהוצג על ידי קון , מושג זה מתייחס במקורו לעיקרון אחד 

הפוקוסקי ' ר, וביקורת על עיקרון זה, פרשנות, להסבר נרחב. ה של חומר שהוצג במהלך הפרק בסולם אחרבטוניק

  . וכן בהמשך הסעיף, 2001aהפוקוסקי , 2002

299
 the number of such designs"...: בסקירתו את הסונטה הקלאסית, דוגמה לגישה כזו ניתן למצוא אצל ניומן 

that are fundamentally different, whether based on motivic play or phrase grouping, is remarkably 

small. But the variants, of course, are countless. To force each analysis into one of those few prime 

designs does damage ... in the finer qualitative sense that everything original and individual about the 

work in question must give way to everything routine and standard about music in general.")  1972ניומן ,

יש בה לדעתי מידה של הגזמה בהנחה , לצד הביקורת המוצדקת שבדבריו של ניומן על הגישה הסכמטית). 114-115

ברור שעצם הניתוח הסכמטי הוא רק .  ומרוקנת אותה מאיכויותיה הייחודיותשגישה זו כביכול מנרמלת את היצירה

אך , לצד אכיפה ריקה של הסכימות על הצורה, שיכול להיעשות בו שימוש מושכל, )בדומה לכל תהליך רדוקטיבי(כלי 

צורני מהווה  ה"design"טוען כי ה, הטיעון השני של ניומן כנגד הגישה הסכימטית. האפשרות השנייה איננה הכרח

. שנידון רבות בעבודה זו, ובכך הוא מצטרף אל הטיעון השנקרי הנפוץ למדי, "צורה"את ההיבט הפחות מעניין של 

כאשר המרכאות הן במקור ומשקפות , "sonata forms" או "sonata form"ניומן מקפיד לדבר על , בהתאם לגישתו

  ).145-146, 1972ניומן , למשל' ר(את גישתו 

300
" צורת הסונטה"מדגימים זאת בכך שהם ממירים את המושג , בספר המבוא השנקרי שלהם, אלדר וגאנייהקדוו 

עמידה בפני ניסיונות לייצר "תוך שהם מציינים שהצורה , ככותרת לפרק העוסק בצורה זו" עיקרון הסונטה"במושג 

סגנון "ן שאמנם יש אמת בגישת רוטשטיין מציי, לעומתם). 303, 1998קדוואלדר וגאנייה " (הכללות תיאוריות

הצעתו של רוטשטיין היא להעדיף את התיאוריה . אך עדיין יש מקום לראות בצורת הסונטה אספקט צורני, "הסונטה

מה שמוביל לגישה שמעניקה חשיבות למצבים הקדנציאליים ,  של התקופה19- על תיאורי המאה ה18-של המאה ה

  ).111-112, 1989רוטשטיין (ם ניתוחו של שנקר את הצורה גישה זו משתלבת היטב ע. בניתוח המבנה
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הרי ברור , יו בכך שהן הציגו מודל או מודלים קשיחים מדיחסרונותיהן של הגישות הקודמות ה

מאפשרת , תחת למבנים ברורים" עקרונות"ההיצמדות ל: שחסרונה של גישה זו הוא הפוך

התייחסות למקרים רבים שהזיקה בינם ובין המושגים המקובלים של צורת הסונטה היא רופפת 

מקשה מאוד על מי שכן מעוניין , לבדהמעבר ממודלים צורניים לעקרונות ב, מעבר לכך. מאוד

301.בייצוג מבני סטרוקטורלי של הצורה
 

שכפי , הגישה הרביעית והאחרונה מתבטאת בעבודתם העדכנית של דארסי והפוקוסקי

מהווים בעיני את המקור התיאורטי החשוב ביותר כיום בכל הקשור , שהוצגו בפרק המבוא

גישה זו מונגדת לגישות ). תם לא פורסם עדייןאם כי סיכום עבוד(לתיאוריה של צורת הסונטה 

לגישה הראשונה בכך שהיא מעמידה דגש רב על מבנים שאינם תואמים את המודלים , הקודמות

בכך שהיא אינה מציגה את צורת הסונטה כאוסף , ולשתי האחרות, העיקריים שהיא מטפלת בהם

 גישתם של דארסי 302. ומסויםאו לחילופין כעיקרון צורני מופשט, של צורות שונות ומשונות

שמכילה מספר מודלים צורניים , והפוקוסקי מציגה מחד תיאוריה סדורה של צורת הסונטה

כלומר על , "sonata deformations" ומאידך שמה דגש משמעותי על התיאוריה של 303,אפשריים

היתפש הדפורמציות הללו אמנם עשויות ל. מקרים של סטייה או עיוות של המודלים המקוריים

כגון ( אך גם לכלול נושאים כלליים מאוד 304,וככאלה לזכות בטיפול נפרד ופרטני, כיחידאיות

, )מושגים שיטופלו בפירוט בהמשך, trimodular block-השלילה של הצזורה המדיאלית ומושג ה

הדוגמה . ואפילו כאלה שאינם נראים כלל כדפורמציות מנקודת ראות של הסגנון הקלאסי

ושתידון , שהוזכרה במבוא לעבודה, "rotational form"תר לכך היא הסוגייה של הברורה ביו

                                                 

301
 It is altogether symptomatic of": כדברי בונדז, נראה שגישה זו קנתה לה אחיזה משמעותית, 1991נכון לשנת  

this state of affairs that the term "form" itself is now becoming increasingly rare, and the "sonata style" 

and "sonata principle" have become "the preferred terms".")  שמשקפת מצב , אמירה זו). 29, 1991בונדז

לנוכח עבודות כדוגמת זו של קפלין או של דארסי , נדמית פחות רלוונטית לימים אלו, שבונדז מעוניין לתקנו

ולא באמצעות ,  הצורה באמצעים ניתוחיים מושכליםונראתה כי כיום המגמה נוטה יותר לכיוון איפיון, והפוקוסקי

  .אמירות סגנוניות כלליות יותר

302
ולהצגת , להמחשת הבעייתיות שבו, "עיקרון הסונטה" הוא כאמור מאמר המוקדש להתדיינות ב2002הפוקוסקי  

ים בהם המחזר דרך איפיון טיפולוגי של מקר,  עוסק אף הוא בעיקרון זה2001aהפוקוסקי . מקרים בהם אינו מתממש

כפרמטר אחד במסגרת " עיקרון הסונטה"גישה זו מציגה את . את החומר שהוצג בתצוגה" כהלכה"אינו פותר 

  .הכוללת יותר של התיאוריה

303
כפי שהם מטופלים בעבודתם שטרם , מפרט חמישה סוגים של פרקי סונטות) 69ש "ה, 137, 2002(הפוקוסקי  

סוגי ; של צורת הסונטה" ספר הלימוד"מודל ; ללא מחזר מלא, "ינאריתב"סונטה ; סונטה ללא פיתוח: פורסמה

  .רטו'ושילוב של צורת הסונטה בפרקי קונצ; רונדו-סונטה

304
 those cases ought to be understood as exceptions [sonata deformations] that invite"...: למשל 

individual consideration".)  112, 2002הפוקוסקי.(  
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יוצרת אם כן הבחנה בין מצבים נורמטיביים ובין " תיאורית הסונטה. "בסעיף על מבנה הפיתוח

שהסינתזה שלהם יוצרת את , תזה-כאשר ניתן לראות בכך מעין מצב של תזה ואנטי, דפורמציות

305.התיאוריה הכוללת
 

שלמעשה תתייחס , ניתן לאפיין את הגישה שננקוט בעבודה זו, ר הצגת גישות אלולאו

משום שכפי , נקודת המוצא של העבודה דומה לנקודת המוצא השנקרית, מבחינה רבה. לכולן

אנו ניישם את , ששיטת שנקר מיישמת מודל טונאלי כללי למקרה הפרטי של צורת הסונטה

יהיה כמובן צורך להוסיף כללים , אל עקרונות התיאוריה. הבאר ככלי לניתוח הצור- Xתיאוריית 

הגישה שננקוט כאן קרובה , מבחינה זו. המסבירים את ייחודיותה של צורת הסונטה, נוספים

, אם כי מדובר על עיקרון על, "צורת הסונטה"ולא על " עיקרון הסונטה"למדי לגישה המדברת על 

משום , תחושתי היא כי אין בכך די, עם זאת.  ידי קוןולא על עיקרון נקודתי כפי שהוא מנוסח על

שעיקרון הסונטה עצמו אינו מבהיר מספיק את האחידות הצורנית שקיימת במרביתם של 

גם אם ניתן לבקר רבות את הגישה התיאורטית במאה , מבחינה זו. הפרקים מהתקופה הקלאסית

אם לא (קים מהתקופה הקלאסית בכך שמספר גדול של פר, ודאי שהיה בה גרעין של אמת, 19- ה

על סמך עקרונות , נדרש להציג מודל מבני, לפיכך. תאם מבחינה צורנית את המודל האחיד) רובם

בעקבות דארסי (ויכונה , שיקביל למודל הצורני הסטנדרטי של צורת הסונטה, התיאוריה

 בהיותו מודל הנורמטיביות של המודל אמורה להתבטא לא רק". המודל הנורמטיבי) "והפוקוסקי

אין בעבודה סקירה סטטיסטית של מימושי המודל מול אפשרויות , וממילא(נפוץ במיוחד 

, אלא בעיקר הישענותו על מספר אילוצים ועקרונות האופייניים לסגנון הקלאסי, )אחרות

  .  בארי המקורי-Xוהמצמצמים את מגוון האפשרויות הקיים במודל ה

מו של מודל נורמטיבי אינו גורר עימו הנחה שיצירות קיו, להבדיל מהגישה הדפורמטיבית

משום שלמרות שניתן לטעון כי , שאינן תואמות אותו מהוות חריגה או דפורמציה של המודל

באר הם החוקים היחידים שלהם -Xעדיין חוקי , המודל הנורמטיבי מהווה נקודת משיכה עיקרית

הוא שבתיאורית הסונטה לא קיים , ניאם כי מש,   הבדל נוסף306.כפוף המלחין באופן קטגורי

                                                 

305
 Under no circumstances should we": דוגמה לתפישה ולפיה הדפורמציה היא היפוכה של הנורמטיביות 

regard the procedure as in the slightest deformational or non-normative")  ההדגשה , 152, 2001הפוקוסקי

כאשר הוא הובא בתצוגה (ה מינורית בהקשר של נוהגו של מוצרט להביא את הנושא השני במחזר בטוניק, )שלי

  ).ורי'במקביל המז

306
. אצל דארסי והפוקוסקי" דפורמציה"במובן המקביל ל, באר-Xבמהלך העבודה אין כמעט טיפול בסטיות מחוקי  

מבנים שטוחים כפי , לדוגמה(בארי -Xאם כי מוצגים מקרים של אירגונים שבבסיסם אינם תואמים את המבנה ה

 של 576. של הסונטה ק(ויוצג מקרה אחד , )ע באך"וכפי שנראה אצל קפ, ורות הטרנאריותשראינו בפרק על הצ
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אם כי . אלא אוסף של כללים וטיפוסים צורניים היוצרים את הנורמטיביות, מודל נורמטיבי יחיד

הוא מצומצם בהרבה מהאפשרויות , שינוסח כאן מאפשר גיוון צורני" המודל הנורמטיבי"גם 

אין אנו , והפוקוסקילהבדיל מגישתם של דארסי , לפיכך. הקיימות אצל דארסי והפוקוסקי

כפי שנראה , נהפוך הוא. מניחים כי יצירות שאינן תואמות את המודל מציגות סטייה ממנו

שיש להם היגיון פנימי , ניתן להציג במקביל למודל הנורמטיבי מודלים נוספים, בסעיפים הבאים

שתם של לגי" דפורמציה"ובעזרתם ניתן להסביר מקרים רבים של , משלהם וזכות קיום עצמאית

  .דארסי והפוקוסקי

והתהייה , "צורת הסונטה"גישת העבודה לפיכך אינה מספקת הגדרה ברורה למושג 

באיזו מידה ניתן בכלל לספק הגדרה שתחבוק את מגוון הפרקים הקלאסיים בצורה זו נותרת 

מושגת מעין פשרה בין הנטייה לראות את הפרקים בצורת הסונטה ככפופים ,  עם זאת307.בעינה

או מודלים (ובין היכולת להגדיר מודל נורמטיבי , באריים הכלליים-Xהעקרונות האל 

ניתן לטעון , מבחינה זו. באריות-Xשמצמצם מאוד את האפשרויות המבניות ה) אלטרנטיביים לו

באר -Xבכך שאין ניסיון לממש את חוקי , שצורת הסונטה נבדלת מהסונטות של סקרלטי

  . ואילוצים רבים על חוקים אלהאלא שקיימים צמצומים , במלואם

  

   המודל הנורמטיבי5.2

המבנה שנתייחס אליו כאן כאל המבנה הנורמטיבי הוא זה התואם את התיאור , כאמור

הן מבחינת החלוקה הכללית של הפרק והן מבחינת החלוקה , המסורתי של צורת הסונטה

סורתיים של צורת המושגים המ" תרגום"סעיף זה יעסוק ב, למעשה. הפנימית של התצוגה

בהגדרת הפונקציות המסורתיות של צורת הסונטה , ולחילופין, באר-Xהסונטה למונחי תיאורית 

ניתן להקביל את הפרוצדורה הזו לתהליך דומה שנקטנו בו בפרק על . על פי מושגי התיאוריה

שגם בו ניתוח הסונטות החל בהשוואת גישת עבודה זו לגישתו של , הסונטות של סקרלטי

ההשוואה בין הפרקים , עם זאת. באר-Xובתרגום של מושגיו הצורניים למונחי , ירקפטריקק

                                                                                                                                            

תפישה של דפורמציה שיטתית . בארי הבסיסיים-Xולא רק בחוקי , "תזוזה"בו יש צורך להיעזר ברעיון של ) מוצרט

  .באר מהווים במפורש מסגרת שכמעט שאין הפרות שלה-Xולדעתי חוקי , של החוקים אינה קיימת

307
ייתכן שהפיתרון הטוב ביותר הוא להתייחס להכללות לגבי צורת הסונטה באותה הדרך בה מתייחסים בשפה  

משפטים אלו נהוג ". חיידקים גורמים מחלות"או " ציפורים עפות"משפטים מהצורה , "משפטים גנריים"טבעית ל

ולמרות שאין היגיון בראיית חיידקים שאינם ,  למרות שודאי שיש דוגמאות נגדיות לטענות,לקבל כאמיתיים בשפה

קיימות גישות שונות המנסות להסביר את סוג , בעיסוק בלוגיקה של שפה טבעית". נורמטיביים-לא"גורמים מחלות כ

  . אך התייחסות לכך חורגת מגבולות העבודה, המשפטים הזה
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מעבר לכך שלא נמצאה . ממחישה את ההבדל העמוק בין הסונטה הסקרלטית ובין צורת הסונטה

מונחים אלו לא שיקפו מודל , בארי- Xהתאמה מלאה בין מינוחיו של קירקפטריק ובין המודל ה

עוד . יטאו את היכולת של המלחין לנוע בין מגוון רב של אפשרויות צורניותאלא ב, צורני מוגדר

, המציגים במידה רבה סטייה מהתיאור הקירקפטריקי, לפני הדיון במצבים הרקורסיביים

ולשים את , לכלול את הללו ביחסים שונים, ארגומנטים ולוואים, האפשרות לתמרן בין גרעינים

ולמעשה , פשרה לתמרן בין עיצובים צורניים שונים מאודא, הדגש על חלקים אחרים מהמבנה

המודל הנורמטיבי , לעומת זאת. באר מציעה- Xבתוך כל ספקטרום האפשרויות שתיאורית 

וניתן לתיאור מדויק יחסית באמצעות מספר סכימות מבניות , מצמצם מאוד את טווח האפשרויות

מוצגות כדוגמאות , ועבור הפרק כולו, עבור התצוגה הנורמטיבית, שתי סכימות כאלו. פשוטות

מימושים של הסכימות הללו ביצירות בפועל יוצגו במהלך הפרק ). Ex. 4.1.1, 4.1.2(ראשונות 

  .הנוכחי ובמהלך הפרק הבא

, הראשון: ניתן לנסח שלושה עקרונות עיקריים העומדים בבסיס המודל הנורמטיבי

במספר , גרעין ומשלים, הכוללים מגדיר, באריים מלאים-Xשל צירופים ) במידת האפשר(העדפה 

והתבססות על החלקים השלדיים יותר , מיעוט רב במידת האפשר בלוואים, השני; רמות מבניות

ולאו , מתן דגש רב יותר על היחסים בין הארגומנטים השונים, והשלישי; בארי-Xשל המבנה ה

, לו יש להוסיף עוד כלל מנחהאל העקרונות הל. דווקא על הגרעין או על יחסיו עם שאר הצירוף

: והוא בדבר הקטגוריות השונות הנהוגות בפרק, שניתן לראותו כחלק מההגדרה של הצורה

 MP או NPקטגוריה , )התצוגה והמחזר( לארגומנטים שלו EPקטגוריה ,  לפרק כולוSPקטגוריה 

 הנורמטיבי גם בהגדרת המודל, לפיכך.  למשלים התצוגהVP או NPוקטגוריה , למגדיר התצוגה

מול ) שימת דגש על יחסי הארגומנטים, למשל(ניתן לראות שילוב של עקרונות כלליים יחסית 

  .המתבטאים בקביעת הקטגוריות השונות של הצירופים, היבטים סכמטיים יותר

וניתן לראות בהם שיקוף של האסתטיקה , אף אחד מהעקרונות איננו שרירותי לחלוטין

מכיוון . והחותרת למידה מירבית של קוהרנטיות ויציבות, לאסיהעומדת מאחורי הסגנון הק

, בארי במלואו-Xשנקודת המוצא של העבודה היא כי הסגנון הקלאסי בשיאו מממש את המודל ה

הגיוני גם . בייחוד כאשר המבנים מורכבים יותר, הגיוני לצפות כי ייעשה שימוש בצירופים מלאים

והדגש , בהתאם לתפקידם המשני במבנה, יה משני יחסיתלצפות כי התפקיד שיואצל ללוואים יה

אין בכך כדי להמעיט . על הארגומנטים מקורו בכך שמדובר בחלקים היציבים יותר של הצירוף

אך זו מתבטאת בדרך כלל בעיצובו כחלק המקשר בין , מהחשיבות המבנית של הגרעין

כפי .  יחסי הארגומנטיםבעוד הרטוריקה של החטיבות העיקריות מתבססת על, הארגומנטים
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תתקיים במקרים רבים של המודל , הישענות על הגרעין כמציג חומר תמטי יציב ועיקרי, שנראה

ותגיע לשיא מוסיקלי ורגשי בחמישיה של , האלטרנטיבה הצורנית למודל הנורמטיבי, הקוכי

  .Op. 163, שוברט

מה , ניתן לקבל מימוש חלקי שלהם, ולא בחוקים, דובר בעקרונות מנחיםמכיוון שמ

בארי מלא -Xהקפדה על מבנה . שבהחלט מאפשר גיוון צורני גם במסגרת המודל הנורמטיבי

באריים -Xהחטיבות המאורגנות כמבנים : אלא רק בחלקן, עשויה להתקיים לא בכל החטיבות

ואילו חטיבת הנושאים , וחטיבת הנושאים השנייה, המחזר, התצוגה, מלאים הן לרוב הפרק כולו

או , כנושא בודד, מאורגנת בדרך כלל באופן חלקי) כלומר מגדיר התצוגה או המחזר(הפותחת 

כפי שראינו הן בסונטות של סקרלטי והן , בנוסף. כצירוף פתוח יחסית, כצירוף ללא משלים

כאשר החלק ,  כולו הוא בגדר הכרחקיומו של לוואי ברמת הפרק, בצורות הטרנאריות הפשוטות

  .כך שלוואים כאלו יידרשו גם במבנה הנורמטיבי, האמצעי של הסונטה מתרחב מעבר לפריט בודד

בייחוד חשוב לציין . העקרונות הכלליים הללו מקרינים על מבנה הפרק במספר רמות שלו

) מגדיר(בין התצוגה מדובר על היחסים , ברמת הפרק כולו: את יחסי הארגומנטים ברמות השונות

הוא בקטגוריה , ההבדל העיקרי בין המקרה הפשוט יותר של הצורה הטרנארית). משלים(והמחזר 

בכך ניתן להצביע על הבדל גם . EP-שהיא קטגוריה המסומנת בשני המקרים כ, של החטיבות הללו

ברמת . VPוסומן בקטגוריה , שבו המשלים כולל רק חלק מהמגדיר, ביחס לסונטות של סקרלטי

) מגדיר(יחסי הארגומנטים מתבטאים ביחסים שבין חטיבת הנושאים הפותחת , התצוגה והמחזר

ניגודיות זו בין שני המרכזים הטונליים מקבלת לפיכך במודל ). משלים(וחטיבת הנושאים השנייה 

כפי . כאשר הגרעין מתפקד כגשר שבין המרכזים הטונליים, הנורמטיבי משמעות מבנית ברורה

ולא ניתן לראות את , תפקיד הגרעין משתנה, במודלים אלטרנטיביים למודל הנורמטיבי, ראהשנ

הרמה השלישית בה עיקרון זה בא ". נושא שני"ו" נושא ראשון"הניגודיות הטונליות כיחס שבין 

שבה יחסי , )כלומר המשלים של התצוגה או המחזר(לידי ביטוי היא חטיבת הנושאים השנייה 

מכיוון שמבנה זה הוא פחות . ם יחסי הנושא השני מול הנושא המסייםהארגומנטים ה

המבנה של חטיבה זו יידון בפירוט הן , והוא כרוך בהצגת מעמדו של גרעין המשלים, אינטואיטיבי

שיציג גם סטיות מהמבנה הנורמטיבי , בסעיף על מבנה התצוגה והן בסעיף נפרד על מבנה המשלים

  .ונכלל בפרק הבא

, במידה שהגדרה כזו תיתכן, "צורת הסונטה"ן ברשימת מאפיינים זו כדי להגדיר מהי אי, כאמור

, קבוצה של צורת הסונטה- אך יש בה כדי להגדיר תת, אנריים כלליים'מעבר לאיפיונים ז

המחשה . המאפיינת ביותר את העקרונות האסתטיים המשקפים את התקופה הקלאסית הבשלה
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ניתן להמחיש על ידי , קבוצה זו ובין כלל היצירות בצורת הסונטה-עד כמה קיים עדיין פער בין תת

מושג שהועלה לדיון בעבודות כדוגמת אלו של דארסי , "תצוגה המשכית"בחינת המושג של 

וכפי ( כפי שנראה 308).1999סורפה ; 117-121, 1997דארסי והפוקוסקי (והפוקוסקי או סורפה 

שלכולם , בכינוי זה) ושונים זה מזה(ת מבנים רבים ניתן לכנו, )שאף דארסי והפוקוסקי מציינים

, משותף הרעיון של מבנה תצוגה המעמיד במרכזו את התנועה מהנושא הפותח אל הנושא המסיים

משום , מבנה כזה סותר במהותו את עקרונות המודל הנורמטיבי. תוך תהליך רציף באמצעיתו

הם אירועים קצרים שהחומר " ארגומנטים"שמידת הפיסוק בו הוא נמוכה מאוד ומשום שה

מודל התצוגה ההמשכית קרוב הרבה , מבחינות אלו. הטרנזיטיבי המקשר ביניהם חשוב בהרבה

העובדה שהתצוגה ההמשכית עדיין . יותר לרוחן של הסונטות הסקרלטיות והאידיאל מאחוריהן

וד מודלים יש להתיר ע, מעידה על כך כי לצד המודל הנורמטיבי, נתפשת כחלק מצורת הסונטה

  .לצד ניתוח מאפייני המודל הנורמטיבי, וכאלו יידונו בהמשך הפרק, אחרים

  

   איפיון חלקי הצורה5.3

  

   התצוגה5.3.1

ולטעמי גם , התצוגה היא ללא ספק המרכיב המטופל ביותר, מבין מרכיבי צורת הסונטה

המצומצמת של הטיפול בנושא הוא בלתי אפשרי במסגרת , לאור זאת. החשוב והמעניין ביותר

בהיקף העולה (והפרק הבא יוקדש לעיסוק במספר היבטים מיוחדים של התצוגה , סעיף בודד-תת

ונסתפק בהצגה כללית יחסית , בסעיף הנוכחי לא יתבצע דיון מקיף). על היקף הפרק הנוכחי כולו

האיפיון העקרוני של . תוך התמקדות במספר מצומצם של דוגמאות, של התצוגה הנורמטיבית

, באריים- Xמציג אותה כשילוב של שני צירופים , כפי שנוסח בסעיף הקודם, התצוגה הנורמטיבית

-גרעין-התצוגה כולה היא במבנה של מגדיר: היוצרים שני מבנים טרנאריים עם יחס הכלה ביניהם

, והמשלים אף הוא במבנה דומה, )חטיבת נושאים שנייה- גשר-חטיבת נושאים ראשונה(משלים 

                                                 

308
כדאי . והם ממילא מציינים שנדרש לו דיון נפרד, ותנים הגדרה מדויקת למבנה זהדארסי והפוקוסקי אינם נ 

שבה ,  כדי לתאר סוג מסוים של תצוגה המשכיתFortspinnung-על השימוש במושג ה, עם זאת, להעיר

"Fortspinnung modul"בסיכום העבודה נדון במושג זה וההקבלה .  ממלא את החלל שבין הנושא הפותח והמסיים

-Xכך ששימוש זה במושג מאיר את התצוגה ההמשכית כעוד גירסה פרדיגמטית של צירוף , בארי-Xנו ובין הגרעין הבי

והוא מציין כי עיקרון , גם סורפה אינו טוען שהתצוגה ההמשכית מייצגת מודל צורני מסוים. בארי מוסיקלי

  ).177, 1997סורפה (ההמשכיות יכול להתממש גם במבנים צורניים מסובכים למדי 
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המגדיר בנוי לעתים . בהתאמה, "הנושא המסיים"ו" הנושא השני"יר והמשלים הם כאשר המגד

הוא כנושא , כפי שכבר ראינו אצל סקרלטי, והפירוק האופייני שלו, בארי מלא- Xנדירות כמבנה 

. גרעין- בעל מבנה של מגדירMPאו כצירוף , )לעתים בעל מורכבות פריודית או דומה לכך(בודד 

. כפי שנראה מייד בדוגמה מתוך הטריו של היידן, גדיר ניתן לשיוך לגשרגרעין המ, במקרה זה

-Xכשם שבאופן כללי ההתייחסות ה, מבנה זה מעניק לגרעין התצוגה משמעות מבנית מרכזית

. בארית לאירועים הטרנזיטיביים כאל גרעין מביאה להבהרת מעמדם המרכזי באירגון המבני

וכזה שלעתים ,  פרדיגמטית במיוחד לאירוע טרנזיטיביכדוגמה, במקרה של הגשר בצורת הסונטה

309.הדגשה זו משמעותית במיוחד, קרובות נזנח מעמדו בהגדרת צורת הסונטה
 

במקרה , שישה(תיאור זה של התצוגה מציג מבנה של חמישה חלקים , בפרישה ליניארית

,  משלים המשלים- גרעין המשלים - מגדיר המשלים - גרעין –מגדיר ): שהמגדיר בעל מבנה מורכב

ושני אירועים , כך שהתצוגה הנורמטיבית ניתנת לתיאור כמבנה בן שלושה נושאים יציבים

בייחוד אלו , תיאור זה שונה למדי מהתיאורים המודרניים של הצורה. טרנזיטיביים עיקריים

 310.המתעלמים מתפקיד גרעין המשלים או המייחסים אותו לנושא השני או לנושא המסיים

כמבנה , )121-122, 1997( כדאי לשים לב למבנה התצוגה על ידי דארסי והפוקוסקי בייחוד

וחלקו השני כולל , )T- וP(בינארי שחלקו הראשון כולל את חטיבת הנושאים בטוניקה ואת הגשר 

הצגה זו הולמת לחלוטין את תיאורו ,  לעומת זאתC.(311- וS(את הנושא השני והנושא המסיים 

בייחוד את ההתייחסות לאירוע טרנזיטיבי בין הנושא השני והנושא המסיים ו, רני'המקורי של צ

מבחינה זו שקיבעה , רני זכתה ללא מעט ביקורת תיאורטית'גישתו של צ). 33, 1979] 1848[רני 'צ(

                                                 

309
 Transitional or"כ" T"המגדיר את הסימבול , אחד הניסוחים הקיצוניים ביותר של גישה זו מופיע אצל לארו 

other episodic, unstable functions")  בלתי " ראשית ההקבלה בין -מובלעות כאן שתי הנחות ). 154, 1992לארו

לאירועים אפיזודיים ) Tשאליו מכוון לרוב הסימבול (בתצוגה ושנית כי ניתן לקשר את הגשר , "אפיזודי"ובין " יציב

ואינן רואות אותו כמבטא פונקציה ,  שתי הנחות שבמהותן מערערות את החשיבות המבנית של הגשר–אחרים 

כאל חלק מובחן של ) בתצוגה ובמחזר(שמתייחס אל הגשר , לעומתו ניתן לציין את ניומן. הכרחית במסגרת התצוגה

  ).151, 1972ניומן (ה הקלאסית צורת הסונט

310
, בפרק הבא). בהתאמה(מגלמים את הפיצול בין שתי הגישות הללו , ומולו דארסי והפוקוסקי, קפלין, כפי שנראה 

  .יוצגו בפירוט שתי עמדות אלו, בארי של משלים התצוגה-Xשבו נדון לעומק במבנה ה

311
גם מעבר . לטיפוס האחר של התצוגה ההמשכיתבניגוד , "two-part exposition"מבנה זה מכונה על ידם  

שעיקרן ראיית הגשר , בארי ממגוון סיבות-Xהמבנה הזה בעייתי מבחינת הניתוח ה, להתעלמות מגרעין המשלים

התמודדות עם גישה זו תתבצע בעיקר בסעיף שידון בארטיקולציה הפנימית של . והחטיבה הפותחת כיחידה אחת

  .חשוב שהם מעלים של הצזורה המדיאליתיחד עם הדיון במושג ה, התצוגה
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 אך עדיין צריך לזקוף 312,והציגה אותה כסכימה ולא כצורה מתפתחת, את הצורה הקלאסית

 הצורה הבסיסית שהיא מציגה הוא מהימן יותר ממרבית לזכותה את העובדה שהתיאור של

ניתן לראות כיום רהביליטציה , רני'לצד הביקורת כלפי צ. התיאורים הסכמטיים המודרניים

 לטובת גישות פורמליות "sonata style"שאולי גם מסמנת את נטישת גישת ה, מסוימת של גישתו

יש , )במעמד שהוא מעניק לגרעין המשליםבייחוד ( לצד החשיבות של מודל סכימטי זה 313.יותר

והן בכך שקשה לסכימה , הן בכך שהוא מציג סכימה ליניארית ללא היררכיה, לזכור את מגבלותיו

או שימוש במבנים , כמו למשל הוספת גרעין מגדיר, כזו להתמודד עם שינויים בצורה

  .מבנים שיוצגו בפרק הבא, אלטרנטיביים לעיצוב המשלים

עדיין קיימות , ה המבנה של התצוגה הנורמטיבית מצומצם למדילמרות שלכאור

והעיצוב , התוכן התמטי שלהם, מבחינת היחסים בין האיברים, אפשרויות מגוונות לעיצובו

פריט זה יכול להיות מורכב : מגוון האפשרויות הרחב ביותר הוא לגבי גרעין התצוגה. הטונלי

ובמקרים , )או אל חלקים ממנו(א הפותח להתייחס תמטית אל הנוש, מחומר תמטי עצמאי

המאפיין העיקרי הוא ביסוס ,  מבחינה טונלית314.להתייחס תמטית אל הנושא השני, נדירים

המבנה הפנימי . בין אם באתנח דומיננטי ובין אם בקדנצה מלאה, בסיום הגרעין של סולם היעד

או , על טונליות ביניים כלשהי, כשהוא בפרט יכול להתחיל על הטוניקה, של הגרעין יכול להשתנות

                                                 

312
 When sonata form did not yet exist, it had a history - the history of eighteenth-century": לדוגמה 

musical style. Once it had been called into existence by early nineteenth-century theory, history was no 

longer possible for it; it was defined, fixed, and unalterable. Except for a few small and unimportant 

details, sonata form will be for all eternity what Czerny said it was.")  365, 1988רוזן.(  

313
יון בסונטות של שתוך ע, 1982רני ניתן לראות בדלהאוס 'דוגמה להחייאה מחודשת של המודל המקורי של צ 

רני שמה דגש 'גישתו של צ, כפי שגרייביל מציין. קלמנטי מציע לחזור אל המודל בן חמשת החלקים ושלושת הנושאים

צריך ) כלומר מגדיר המשלים(אלא גם בקביעה כי הנושא המרכזי , לא רק בתיאור מבנה התצוגה, על ההיבט התמטי

תיאור שבהחלט הולם יותר את הגישה , )9, 1983גרייביל " (קדם להיפה ונעימה מכל מה ש"להיות מאופיין במנגינה 

גרייביל , יש להעיר כי מהמקורות המוכרים לי. מאשר מקרים רבים של תצוגות קלאסיות, הרומנטית לצורת הסונטה

שום מ, והיא רלוונטית לעבודתם במיוחד, רני'הם מהבודדים שמציינים סכימה צורנית זו של צ) 13-15, 1996(וקסלר 

אם כי לא תמיד (מבנה חמשת החלקים הוא ברור הרבה יותר במקרה של התצוגה התלת סולמית , שכפי שנראה

 ,This hypothetical regrouping could easily support three": כפי שקסלר כותבת). המבנה ההיררכי יהיה זהה

rather than two, harmonic prolongations, resulting in a three-key exposition")  15, 1996קסלר.(  

314
, )Ex. 5.3( של שוברט  Op. 42ו) Ex. 5.57( של מוצרט 304. הסונטות ק, מבין הדוגמאות של תצוגות נורמטיביות 

  .דוגמאות אלו יידונו ביתר פירוט בפרק הבא. מציגות דוגמאות לכך) Ex. 5.56(ל מוצרט   ש516. וכן החמישיה ק
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שתי הראשונות אינן דורשות הסבר ואינן ,  מבין האפשרויות הללו315.אפילו על סולם היעד

הוא " הגשר"מפני שאם תפקיד , בעוד השלישית עשויה לעורר תמיהה מסוימת, מציבות שום בעיה

 זה כבר מוזר להצביע על תהליכים טרנזיטיביים המציגים סולם, להוליך אל סולם היעד

יידונו , בארית אינם מהווים כל בעיה- Xשלמעשה מנקודת ראות , גרעינים מטיפוס זה. בתחילתם

דיון במבנה הפנימי של הגרעין הוא מעבר למסגרת עבודה זו . במהלך הפרק על המודל הקוכי

 אך ראוי לציין כי בהחלט ייתכן שגם 316,)של הניתוח המוסיקלי" המורפולוגית"ושייך לרמה (

מקרה חשוב אחד שראוי . ועים המתרחשים בפנים הגרעין יש חשיבות ברמה המבנית הכוללתלאיר

ובאמצעיתו כולל הגעה , מגיע בסופו לאתנח דומיננטי, לציין הוא של גרעין המתחיל על הטוניקה

 של Op. 14\2כמו הסונטה (דוגמאות לכך ). או אפילו ביסוס של סולם היעד(לאתנח דומיננטי 

ובו גם יוסבר הקשר של מבנה גרעין , יידונו בפרק הבא)  של היידןXVI: 34או הסונטה , בטהובן

מושג שיוסבר מייד , "חלקי-הגשר הדו"רעין כזה מצמצם את ג, מבחינה עקרונית. זה למודל הקוכי

משום , פונקציונלי- פריט שניתן לראותו כמולטי, לפריט בודד,  של היידןXV:30בדוגמה של הטריו 

, התחבירההשפעה שיש לפריט כזה על . שהוא כולל גרעין תצוגה הממלא פונקציה של גרעין מגדיר

כפי שמתרחש בדוגמאות , היא בכך שהוא בוחר בדרך כלל מגדיר קצר ובעל קטגוריה פשוטה

  .שהוזכרו

שמאירות את מרבית ההיבטים השונים , את המשך הסעיף נייחד לדיון בשלוש דוגמאות

ומבחינת הקשרים התמטיים האפשריים בין , טונלית, מבחינה מבנית, של התצוגה הנורמטיבית

הדוגמה כוללת , Ex. 4.2(ע באך "מאת קפ, W. 65\37, ור'הסונטה בלה מז. שוניםהאיברים ה

, בארית-Xמציגה תצוגה שלמה מבחינה , )קדת כמגדירשבו התצוגה מתפ, ניתוח של הפרק כולו

הן הניתוח הצורני . כאשר שלושת מרכיבי הצירוף מורכבים מפריט אחד, אך מינימלית במימדיה

משום שכל אחד מהפריטים מוגדר היטב , בארי הם פשוטים מאוד-Xהמסורתי והן הניתוח ה

הפריט השני מתחיל ; טח הטוניקהנשאר בש) המסתיים באתנח דומיננטי(הפריט הפותח : טונלית

והפריט השלישי מציג נושא בסולם מי ; ור'בטוניקה ומוליך לאתנח על הדומיננטה של מי מז

                                                 

315
בפרק זה .  של מוצרט453. רטו ק'דוגמה לשילוב כל האפשרויות במסגרת פרק אחד מציג הפרק השני של הקונצ 

הגרעין ) ולאור זאת ניתוח מדויק שלו הוא מעבר לגבולות העבודה, סונטה-שהוא פרק במבנה מלא של ריטורנלו(

, )מהלך המשוחזר גם בפיתוח(בתצוגה הסולנית על הדומיננטה המינורית , בתצוגה התזמורתית מתחיל על הטוניקה

ברור עדיין , אם כי רק במקרה אחד הגרעין מבצע מודולציה אל הדומיננטה. ובמחזר על הדרגה השלישית המונמכת

העובדה שבכל שלושת המקרים תחילת הגרעין מגיעה לאחר אתנח דומיננטי זהה בסיום . הדמיון בין המקרים

  .מעידה על חוסר הדטרמיניזם של אתנח כזה ועל הקשר הרופף בין המגדיר והגרעין, המגדיר

316
יידון בכל זאת , ריתהתפקיד הטונלי השמור לאקורד הגיאוגרפי לפי התפישה השנק, היבט אחד של פנים הגרעין 

  .במספר סעיפים להלן
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בייחוד על ידי הימנעות מקדנצה תוך שימוש , שמכיל הרחבות פנימיות ברמה המורפולוגית, ור'מז

שבה המגדיר , יתמדובר על מקרה פרוטוטיפי של התצוגה הנורמטיב, לפיכך. בסיום מדומה

קל לראות . והמשלים מבססים את טונליות המוצא וטונליות היעד והגרעין מתווך בין שתיהן

את שני הארגומנטים " הבוחר"מדוע דווקא הפריט האמצעי הוא , להלכה ולמעשה, בדוגמה זו

משום שמבחינת מידת הבולטות או , ומדוע אין לראות בו אירוע עובר או אפיזודי, האחרים

שמרבית הסונטות של , חשיבותה של דוגמה פשוטה זו. צוב התמטי הוא שווה ערך לאחריםהעי

בארי של - Xהיא מדגימה את העיצוב ה, מבחינה מבנית: היא כפולה, ע באך דומות לה בעיצובן"קפ

וללא סיבוכים הנגרמים עקב המורכבות הפנימית של , התצוגה ברמה הפשוטה ביותר

רית היא ממחישה את קיום המודל הנורמטיבי של התצוגה כבר ומבחינה היסטו, הארגומנטים

317.בשלב המוקדם של התפתחות הסגנון הקלאסי
 

מאחר - והוא היחס כביכול של מקדם, היבט חשוב של התצוגה מובלט מאוד בסונטה זו

אם כי , יחס המתבטא בהתחלה המשותפת של שני פריטים אלו, הקיים בין המגדיר והגרעין

חשוב לשים לב כי למרות היחס התמטי בין . סית במהירות ביחס למגדירהגרעין משתנה יח

המשלים : עיצוב הקדנצה בסיום הגרעין מקשר אותו הרבה יותר אל הפריט הבא, המגדיר והגרעין

כאשר ניתן כמעט להצביע על פיתרון מיידי של , נפתח באותו הרגיסטר של סיום הגרעין

-בייחוד לאור הדמיון בין הקוארט,  בתחילת המשליםור לטוניקה החדשה'הדומיננטה של מי מז

בכך מומחשת . ור בתיבה הבאה' ובין האקורד במצב יסודי של מי מז16סקסט הקדנציאלי בתיבה 

עדיין הקשר הרכיבי הוא בין הגרעין , הטענה כי גם כאשר יש קשר פריודי בין המגדיר והגרעין

, בארי- Xהתואם את הרכיבות שבמבנה ה,  זהטיפול. כלומר בין ההכנה ובין הפיתרון, והמשלים

ויאומץ באופן כולל לשאר , תואם למבנה הפשוט של תצוגה בדוגמה זו, הוצג לגבי מבנים פריודיים

  .הצדקה של אימוץ זה תוצג באופן נרחב בפרק הבא. התצוגות גם במקרים מורכבים יותר

-Xמציגה את אותו מבנה , )Ex. 4.3( של מוצרט 332. ק, ור'התצוגה של הסונטה בפה מז

למרות . אך בה שני הארגומנטים הם בעלי מבנה פנימי מעבר לרמת הפריט הבודד, בארי לתצוגה

בעוד , חלוקת הארגומנטים לחטיבות המגדירות את סולם המוצא וסולם היעד, מורכבות זו

תחילת הגרעין ברה מינור . היא ברורה מאוד, שני הסולמותהגרעין הוא פריט בודד המוליך בין 

) הקשורה עדיין בעליל לטוניקה(תואמת את האפשרות להתחיל את הגרעין בטונליות ביניים 

                                                 

317
ודאי ביחס למרבית היצירות שיוצגו , אך עדיין בשלב מוקדם של התקופה הקלאסית, 1763-סונטה זו חוברה ב 

אך גם דוגמאות אלו מאופיינות לעתים , התייחסות לדוגמאות מוקדמות יותר תובא בסעיף על הפיתוח. בעבודה זו

  .בארי של הפרק-Xאם כי ברמת הפרק כולו נראה שאין מדובר עדיין על עיצוב , יביקרובות במבנה תצוגה נורמט
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. וממחישה כי היחס בין הגרעין למגדיר הוא רופף יותר ופחות מיידי מהיחס בין הגרעין למשלים

, אופיינית לדוגמאות קודמות שראינו אצל סקרלטיתחילת הגרעין בדרגה דיאטונית , יחד עם זאת

מהלך הסותר , I-vi-V/V-Vוניתנת לתיאור כמהלך של , הן ברמת התצוגה והן ברמת הפרק כולו

את התיאור השנקרי האפשרי של הגשר כמבטא הרחבת הטוניקה באמצעות שיכול קולות 

  318.כרומטי

קודת מוצא מצוינת להצדקת שמהווה נ, העניין העיקרי בתצוגה זו הוא במבנה המשלים

האחרון שבהם הוא , צירוף זה מורכב מארבעה חלקים. בארי של המשלים הנורמטיבי-Xהמבנה ה

הנושא "תואם את התפישה המסורתית של , פריודה סימטרית סגורה, החלק הפותח. בעליל לוואי

 האיפיון הנושא המנותח כמשלים המשלים תואם את. וגם את איפיונו כמגדיר המשלים, "השני

בין הנושאים הללו . ומציג חומר תמטי פחות משמעותי, קדנציאלי,  הוא קצר יותר–כנושא מסיים 

שמצד , אירוע זה. שאף מגיע לאתנח דומיננטי מחודש בסופו, מופיע אירוע טרנזיטיבי של ממש

 מוגדר ומצד שני מציג חומר תמטי, )כולל הפנייה למינור(אחד הוא בעליל טרנזיטיבי ובלתי יציב 

אך בחלוקה הבינארית , חייב לקבל התייחסות מבנית, )שעתיד לבסס את עיקר הפיתוח(וחשוב 

ודאי שהגיוני , בארית-Xבתפישה ה, לעומת זאת. קשה למקמו" נושא מסיים"ו" נושא שני"ל

ושני הנושאים הסגורים שמסביבו הולמים את תפקידי , לייחס לפריט זה תפקיד גרעיני

319.הארגומנטים
 

המגדיר בסונטה זו הוא , שמציג מבנה של מעין תצוגה בעצמו, גוד למשלים המורכבבני

המסתיימים , המגדיר מורכב בעליל משני חלקים. אך עדיין בעל מבנה מעניין, פשוט הרבה יותר

ניתוח אחד האיברים כלוואי הוא . ואינם חולקים קשר תמטי, שניהם בקדנצה מלאה בטוניקה

מה גם ששני , ההעדפה להימנע משימוש בלוואים כתחליף לארגומנטיםמשום , בלתי רצוי בעיני

הגיוני , בהתאם לכך. כנושא עיקרי בתצוגה, האיברים נדרשים כדי להעניק לנושא את שלמותו

, שהוא פריודי ולכן סגור יותר, בעוד האיבר הנוסף, יותר לראות באיבר הראשון את גרעין הצירוף

                                                 

318
בהקשר , עם זאת". מבנה"וה" העיצוב"זו כמובן דוגמה למקרה שבגישה השנקרית מבטא את הפער בין רמות  

, מטיכך שבהקשר המבני הת, טונליות תחילת הגרעין ודאי שמשמעותית יותר מאירוע המתרחש באמצעיתו, התמטי

  . של בטהובןOp. 2\3נקודה זו תחודד עוד יותר בדיון בסונטה . לא ברור מה שייך לרמה העיצובית ומה לרמה המבנית

319
שאינו מאפיין את כלל , מאפשרת לטעון כי מדובר במבנה חריג, ה שמדובר בדוגמה קיצונית במיוחדהעובד 

מבנה טרנארי "שטוען כי לחטיבת הנושא השני בסונטה זו ) 246, 1988(טענה מעין זו מעלה רוזן . התצוגות הקלאסיות

נה טרנארי שכזה אינו אופייני אצל וממנה ניתן להניח כי מב, "שמאוחר יותר יאומץ על ידי שוברט ורבים אחרים

כפי , על ידי ניתוח דוגמאות נוספות, הדרך היחידה להתמודד עם טענה זו היא במישור האמפירי. מוצרט ודומיו

  .שנעשה מייד בסעיף זה ובפרק הבא
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משום הקשר המוטיבי , לניתוח זה יש השלכה מעניינת. ליםכלומר המש, מתפקד כארגומנט שלו

בייחוד מבחינת הדמיון המקצבי והעיצוב , הברור הקיים בין משלים זה ובין משלים המשלים

משום שהנושאים המקבילים ממלאים את ,  נוצרת כאן הקבלה בעלת משמעות מבנית320.הפריודי

זו דוגמה ליכולת של . ל מגדיר המגדיר משלים המגדיר מו–אותה הפונקציה במסגרת צירופיהם 

321.סוגיה שכמעט אינה מטופלת בעבודה זו, התיאוריה להתמודד עם קשרים תמטיים
 

 .Ex( של היידן XV:30הדוגמה השלישית היא התצוגה מתוך הפרק הפותח את הטריו 

דוגמה זו מציגה מצב ,  התמטיים שבין האיברים השוניםבייחוד ביחסים, מעבר לשוני עיצובי). 4.4

לפי אותו . סוגיה שכבר טופלה בפרק על סקרלטי, של פירוק הגשר למספר איברים טרנזיטיביים

צריך להיות מנותח , המוליך לאתנח דומיננטי מרשים, האיבר הראשון, ההיגיון שפעל בפרק זה

אתנח על הדומיננטה של דו (לתו עמומה במקצת שתחי, בעוד האיבר המגיע אחריו, כגרעין המגדיר

ניתוח זה . מהווה את גרעין התצוגה, והנע מיידית לאתנח על הדומיננטה של הדומיננטה) מינור

מהעובדה שהפריט הראשון אינו נוטש את הטוניקה ומכך שהפריט השני , מונע מההקשר הטונלי

שמכין צזורה , "הגשר"קו העיקרי של זו דוגמה מובהקת למצב שבו חל. מכין את הגעת סולם היעד

ולהכנה זו נדרש , אינו יכול להיתפש כלל כמכין את סולם היעד, מדיאלית חזקה על הדומיננטה

סוג , חלקי של הגשר- התוצאה היא עיצוב דו322.שבעליל ממשיך את הרצף הטרנזיטיבי, פריט נוסף

חלקו הראשון של הגשר כגרעין : ושבאופן שגרתי ינותח בדומה לניתוח הנוכחי, עיצוב מקובל למדי

 עיצוב זה של הצירוף מבליט הרבה יותר את המבנה 323.וחלקו השני כגרעין התצוגה, המגדיר

                                                 

320
אבל מחזק עוד יותר , מה שיוצר מהלך אוקסילארי בסולם הדומיננטה, ור'תחילת משלים המשלים היא בפה מז 

 כפי שהוא "tonic reference"יש כאן מצב ברור של , מעבר להקבלה בין הנושאים. את הדמיון למשלים המגדיר

  .1987מוגדר על ידי ואגנר 

321
מקרים נפוצים . בייחוד משום שלרוב מגדיר התצוגה הוא נטול משלים, הקבלה כזו בין משלימים היא נדירה למדי 

 או סימפוניית פראג,  של בטהובןOp. 2\3כמו בסונטה (או בין הגרעינים , פיםיותר מציגים הקבלות בין מגדירי הצירו

 .Opמקרה מעניין במיוחד של הקבלה תמטית במסגרת התצוגה מציגה הסונטה ). שיידונו להלן, 504. ק, של מוצרט

החומר המשמש כמגדיר המגדיר משמש : שבה התקבולת היא הפוכה, שאף היא תידון בפרק הבא,  של שוברט42

, בפרט. משמש לעיצוב הארגומנטים של המגדיר, בעוד החומר המשמש כגרעין התצוגה, במשלים לעיצוב הגרעין

  ".נושא השני"וה" גשר"ב הנוצרת בסונטה זו תופעה חריגה של שימוש באותו חומר תמטי לעיצו

322
) trimodular block") TMB"הוא חלק מ, הפריט המוגדר כאן כגרעין התצוגה, בלשונם של דארסי והפוקוסקי 

לא רק . היוצר דפורמציה של הצורה, גישה זו רואה בפריט אלמנט יתיר. של הצזורה המדיאלית" שלילה"שיוצר 

. הרי שעצם הגישה של שלילת הצזורה אינה מקובלת, יט עצמובארית אינה רואה כך את הפר-Xשנקודת הראות ה

  .דיון מלא בשאלה זו יתבצע בפרק על הארטיקולציה הפנימית בתצוגה

323
, שם(הדוגמה המנותחת כאן מובאת על ידו כדוגמה לכך , 135-138, 1998קפלין ' ר, חלקי-לדיון במושג הגשר הדו 

  ).  9.4' דוג, 128
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ואת החלוקה , בעוד שתי הדוגמאות הקודמות הבליטו את המבנה הטרנארי, הבינארי של התצוגה

יידנית ניתנת גם התצוגה הה, עם זאת. משלים-גרעין-לשלושת המרכיבים העיקריים של מגדיר

משום שהמגדיר שומר על , ע באך"לתפישה כמרחיבה את המבנה הטרנארי שהוצג בסונטה של קפ

. אך בנוי כצירוף מורכב ולא כאיבר בודד, אותו המבנה הטונלי של הליכה לאתנח דומיננטי

רלוונטית , שנידונה בהקשר לצורה הטרנארית הפשוטה, הדואליות של טרנאריות מול בינאריות

תוצאה הגיונית לאור ההנחה ששתי הצורות קשורות למבנה הצירוף , כן גם למבנה התצוגהאם 

  .בארי- Xה

וניתן לזהות בו , גם בתצוגה זו המשלים הוא צירוף מורכב, בדומה למקרה המוצרטי

גירסה , המגדיר הוא הנושא המוצג בתחילת הצירוף. משלים-גרעין-בקלות את המבנה של מגדיר

הגרעין הוא . המגיע לקדנצה מלאה בסולם זה, שא הפותח בסולם הדומיננטהמונותמטית של הנו

וכולל ביסוס מחודש של , הכולל מעבר למינור תוך הצגת חומר תמטי חדש, שוב פריט טרנזיטיבי

המשלים הוא . זו מומרת בקדנצה מלאה, אם כי בניגוד לדוגמה המוצרטית, נקודת עוגב דומיננטית

ועיקרו ביסוס , נושא מסיים שאינו מציג חומר תמטי משמעותי, ליקדנציא-דוגמה לנושא פוסט

כמו בדוגמה המוצרטית יש , למרות שהיחס בין האיברים הוא שונה. הקדנצה בסולם הדומיננטה

החלוקה הטרנארית . או כנושא מסיים" נושא שני"בין אם כ, קושי ברור לסווג את גרעין המשלים

  .ות ההגדרה הללובארי פותרת את כל בעי-Xשל הצירוף ה

, מדובר בתצוגה מונותמטית, ובצורה אופיינית למדי להיידן, מבחינת התוכן התמטי

, כלומר הנושא הראשון, מגדיר המגדיר: כאשר החומר הפותח משמש לעיצוב שלושה איברים

בכך ניתן לראות את שלושת האיברים הללו . כלומר הנושא השני, ומגדיר המשלים, גרעין התצוגה

העוקפת את הזיקה , "נושא שני-גשר-נושא ראשון"ויוצרים מעין רצף של , תמטית" ניםמסומ"כ

בכך ניתן לטעון לדרך . שהיא תוצאה של היחסים המבניים, הישירה יותר בין החטיבות הטונליות

בעוד ההיגיון הטונלי מציג את : הרחבה נוספת של היידן למבנה הפשוט כפי שהוצג במקרה הבאכי

הקשר התמטי מזהה את שלושת התפקידים ,  הבודדים לצירופים נרחביםהרחבת הפריטים

   324.שאליהם נוספים איברים חדשים, המקוריים

                                                 

324
שמהווה נדבך חשוב של , )Markedness" (מסומנות" העיקרון שהוצג על ידי האטן של גישה זו תואמת בעיני את 

הם " מסומנים"אלמנטים , לפי גישה זו). 112-160, 1994האטן (ואף הוא לקוח במקורו מהתיאוריה הבלשנית , ספרו

עשויה , אטןהמסומנות לפי ה. מכלל האלמנטים השייכים לקטגוריה מסוימת, אלמנטים שמובחנים בדרך כלשהי

התוכן התמטי של , מבחינה זו. להופיע על מנת להדגיש תופעות שלאו דווקא תואמות את המבנה הבסיסי של היצירה

שלא נובעת ישירות , אותם ולהעיד על חשיבותם הרטורית" לסמן"מסמן , שלושת הפריטים בתצוגה ההיידנית

יציבות וסטייה מהנורמה -מן מציין בדרך כלל איכדאי להעיר כי בעוד אצל האטן החומר המסו. בארי-Xמהמבנה ה



- 221 -  

בארי -Xשלושה מקרים פרדיגמטיים אלו ממחישים אם כן את בסיסיותו של המבנה ה

שהחשוב שבהם , מעבר לפרטים. וגם את האפשרויות המגוונות הגלומות בו, לניתוח צורת הסונטה

סקירת הדוגמאות המחישה את ההיררכיות של מבנה ,  תפקידו המשמעותי של גרעין המשליםהוא

. בכך שמבנה אלמנטרי כדוגמת התצוגה הבאכית ניתן להרחבה למבנים מורכבים בהרבה, התצוגה

של " מבנה העומק"והיכולת לשחזר את , הזיקה הקיימת בין המבנה המצומצם למבנה המורחב

כנגד , )שהוצגה בפרק המבוא(ידה על כך כי טענות כדוגמת זו של מקי מע, התצוגות המורכבות

הניתוח ממחיש עד כמה המושגים , בנוסף. הן בעייתיות מאוד, ההיררכיה הקיימת ברמה הצורנית

וניתנת לפרשנות שונה , היא עמומה" נושא שני"ו" נושא ראשון"ובייחוד ההבחנה בין , המסורתיים

כאשר , ההנגדה בין הנושאים תאמה את החלוקה לחטיבות טונליותבמקרה המוצרטי . בכל תצוגה

למרות שהחלוקה הטונלית היא , בעוד אצל היידן, המשלים בשלמותו מונגד למגדיר בשלמותו

הן בשל היחסים , ההנגדה תאמה הרבה יותר את היחס בין מגדירי הצירופים בלבד, זהה

כדוגמת גרעין , ירופים לא משרת הנגדה זווהן בשל העובדה שחלק ממרכיבי הצ, התמטיים ביניהם

אלו . שהיווה נושא מסיים קדנציאלי בלבד, או משלים המשלים, שמהווה חלק מהגשר, המגדיר

, בארי ובין התיאור המסורתי של התצוגה-Xדוגמאות ראשוניות לאי התאום הקיים בין הניתוח ה

  .ודוגמאות מורכבות עוד יותר יוצגו בהמשך

  

   הפיתוח5.3.2

תייחסות המקובלת לחלק הפיתוח בצורת הסונטה רואה בו מימוש של שני רעיונות הה

היותו הבסיס לתהליכי , והשני, היותו חלק בצורת הסונטה בין התצוגה והמחזר, הראשון. שונים

פיצול זה , בארי-Xבהקשר ה). 262, 1988רוזן (כאזור הפחות יציב של הפרק , פיתוח מוטיבי ותמטי

הראשון :  שכן הפיתוח מאוכלס על ידי שני מרכיבים בעלי פונקציה שונה מאוד,מקבל משנה תוקף

 התצוגה -כלומר החלק שיוצר את הצורך הבסיסי לשני המחזורים הגדולים , הוא גרעין הפרק

, והשני הוא אוסף הלוואים המקדימים את הגרעין,  המשמשים כארגומנטים שלו-והמחזר 

, כתוצאה מכך. ת יציב והפחות שלדי בהיררכיה התמטיתשבאופן טבעי מהווים את החלק הפחו

שהוא , ואל גרעין הפיתוח, איפיון הפיתוח נע בין ההתייחסות ללוואים כאלמנטים פחותי היררכיה

למרות שמדובר בשני . במידה רבה הפריט הצורני המשמעותי ביותר ליצירת הצורה בכללותה

                                                                                                                                            

זו המחשה נוספת להיפוך . כאן החומר המסומן הוא במפורש יציב יחסית, )פריודיות לעומת פריודיות-אי, למשל(

  .שמתבצע בעבודה זו בין מעמד הנושאים היציבים והבלתי יציבים
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נים על התיאור של האלמנטים הפחות יציבים הן הגרעין והן הלוואים עו, הפכים מבחינה מבנית

והגרעין עקב הכלל המנחה הרואה את פריט זה כפתוח , הלוואי בגלל התוכן הפיתוחי, בפרק

ניתן , ולמרות הדואליזם הקיים בין הגרעין ללוואים, לפיכך. וכבלתי יציב ביחס לארגומנטים שלו

שהלוואים והגרעין אינם יוצרים רכיב למרות , בנוסף. לצפות בשניהם לטכניקות פיתוחיות שונות

אולי (ומחזר , פיתוח, במסגרת חלוקת הפרק לתצוגה" חלק"הם עדיין מהווים , בארי- Xבמובן ה

  .חלוקה למחצה שבה רק שני החלקים הקיצוניים מהווים רכיבים, )בתוספת קודה

ודה זו יש להעיר כי מנקודת הראות התמטית של עב, לפני שניגש לאיפיון מרכיבי הפיתוח

, במרבית הפיתוחים הקלאסיים, עיקר הדגש בחלק זה. מדובר באזור שהוא הפחות מעניין לניתוח

הסיבה . ולעתים קרובות הפיתוח יהיה דל מאוד מהבחינה התחבירית, הוא על הצד המורפולוגי

לכך היא שטכניקת פיתוח המוטיבים הקלאסית כוללת לעתים קרובות עיסוק במוטיבים קצרים 

ניסיון להפריד את החומר התמטי בין פריטים , במצבים כאלו. ועה אינטנסיבית למדיתוך תנ

לקסיקליים שונים עשוי להיות מסורבל מאוד ולעכב את התנועה הדינאמית המאפיינת חלקי 

שמציג דוגמה לפיתוח , Op. 53, "ולדשטיין"בפיתוח של סונטת , למשל, אם נביט. פיתוח רבים

, 90-112הראשון בתיבות , פיתוח זה מורכב בעצם רק משני פריטים, )Ex. 4.5(בטהובני מעמיק 

) אמהבהת, המתפקדים כלוואי וכגרעין הפרק(כל אחד מהפריטים הללו . 112-156והשני בתיבות 

אך המורכבות נשמרת כולה למבנה הפנימי , מכיל פיתוח אינטנסיבי מאוד של מרכיב אחר בפרק

נותר בעיקר להצביע על מספר פרטים , מבחינה תחבירית. כלומר לרמה המורפולוגית, של כל פריט

הפריט הראשון מבוסס על חומר מחטיבת הנושא (הארגון המחזורי של הפיתוח : ברורים למדי

שמירת הפונקציות של האלמנטים ; ) הפריט השני על חומר מחטיבת הנושא השני,הראשון

וגרעין הפרק משדרג , מגדירי-כאשר מגדיר התצוגה מתפקד כלוואי פסאודו, המשתתפים בפיתוח

טוניקה -בפסאודו, והבחירה הטונלית של פתיחת הגרעין; את החומר ששימש כגרעין המשלים

הן מבחינה טונלית , קודות אלו מתארות רק טפח קטן מהתמונהברור שנ, עם זאת. מעניינת למדי

דוגמא אפילו קיצונית יותר מציג פרק הפיתוח של סונטת . והן מבחינת העיסוק המוטיבי

-93תיבות (שמבוסס כולו על פריט לקסיקלי יחיד , )Ex. 4.6 ( של בטהובןOp. 31\2, "הסערה"

, המבוסס על תחילת המגדיר, אך שמכיל גם מבוא איטי, שעיקרו מתבסס על גרעין התצוגה, )142

 זו מתבטאת באופן ממשי בכך שהפיתוח יחידות. וסיומת המזכירה במרקמה את גרעין המשלים

 עם 137-138השוו את תיבות (מגיע בסופו לאוניסונו דומיננטי זהה לחלוטין לזה שהוצג בתחילתו 

  ). 89-90תיבות 
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ניתן לאפיין , בייחוד בצורת הסונטה הבשלה, פיתוחים קלאסיים רבים, לאור זאת

, משמש כגרעין הפרק כולוהאחרון שבהם : באמצעות חלוקה לשניים או שלושה פריטים

מצב סביר מאוד הוא של לוואי המציג מעין פתיחה של . והפריטים המרכיבים אותו מהווים לוואי

וגרעין פרק המכיל את רובו של שטח , לעתים קרובות על ידי הצגת הנושא הפותח, הפיתוח

החלק : לקיםלא ניתן להגיע למסקנות חותכות לגבי הפרופורציה בין שני הח, עם זאת. הפיתוח

או ארוך , )Ex. 4.7,  של בטהובןOp. 2\1כמו בסונטה (הלוואי יכול להיות קצר מאוד ומבואי 

, )Ex. 4.8, אך היא של בטהובן, "הפסטורלית", Op. 28כמו בסונטה (מאוד יחסית לגרעין 

חשוב . הפרופורציות יכולות להיות קרובות למדי, Op. 53כמו במקרה שראינו של , ולעתים

ובשום מקרה איננו , להדגיש כי הפריט המשמש כגרעין הפרק עשוי להקיף נתח נרחב מהפיתוח

ממש כשם שנקודת העוגב  (כולל רק את נקודת העוגב המסיימת המכינה את ההגעה לטוניקה

התוצאה היא פריט שהוא אולי המורכב ). מהווה רק את חלקו של גרעין התצוגה, בסיום הגשר

שפריטיה הם , )S(מה שמצדיק את ראייתו כקטגוריה נפרדת , ביותר מבין סוגי הפריטים שהיכרנו

  . גרעינים של סוג הצירוף הנרחב ביותר

: י ביטוי ישיר בדרך הצגתו של קפלין את הפיתוחההבחנה הזו בין שני החלקים באה ליד

 pre-core-ו) החלק המקביל לגרעין הפרק (coreשאותם הוא מכנה , קפלין מפריד בין שני חלקים

ולא אל ,  מתייחס אל הפיתוחcore-אם כי ה( עצם הטרמינולוגיה הזו 325).141-154, 1998קפלין (

משום , וסוטה מטקטיקת הניתוח הליניארית, מעידה על החשיבות המבנית של הגרעין) הפרק כולו

עיקר , כפי שנכון ככלל לעבודתו של קפלין.  חותר אל החלק המבני יותרpre-core-שברור כי ה

ניתוח המשייך את עבודתו לתחום , העיסוק שלו הוא בניתוח המבנה הפנימי של הפריטים הללו

לא ,  כמובן326.ט לקסיקלי יחידומעיד שוב על ההצדקה לראות בגרעין הפרק פרי, המורפולוגי

כפי שלמשל מתרחש בדוגמה , בארי-Xתמיד קיימת התאמה בין ראייתו של קפלין ובין הניתוח ה

 core-קפלין מתחיל את ה). 10.16' דוג, 154, שם( של מוצרט 310. שהוא מביא מתוך הסונטה ק

                                                 

325
הוא לאו דווקא , ן העיקרי של הליבה אצל קפליןהאיפיו. של הפיתוח" הליבה"מכאן ואילך נתייחס לאיבר זה כאל  

קפלין מציין כי ). 141, 1998קפלין (והוא כרוך כהגדרתו בחזרה מרובה על מודל תמטי עיקרי , אלא תמטי, פונקציונלי

מכיוון שלפי דבריו ראץ אינו כולל באזור זה את . אך תוך שינויים משלו, מינוח זה הוא בעקבות עבודתו של ראץ

  . נראה כי הניסוח הקפליני רלוונטי יותר לענייננו) 18הערה , 275, שם(וגב הדומיננטית נקודת הע

326
התואם מבנה פנימי דומה של סוגי נושאים , כדאי לשים לב בייחוד למבנה הפנימי המשולש של הליבה לפי קפלין 

-model"מציג את הליבה במבנה של ) 10.8' דוג, 149, שם(למשל , Op. 2\1ניתוחו את הפיתוח של הסונטה . אחרים

sequence-standing on the dominant" ,מכיל מצד שני , שמחד מזכיר מבנים דומים של חלקים טרנזיטיביים

  .שמצדיק את ראיית גרעין הפיתוח כקטגוריה נפרדת) model-sequenceהיחס (אלמנטים מיוחדים 
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עם ההגעה לרה מינור והצגת חומר תמטי , 70 הגרעין מתחיל רק בתיבה בעוד לדעתי, 58בתיבה 

כזה , "מבוזבז"ניתן להצגה כגרעין , הנע במעגל קוינטות ריאלי, האיבר הקודם). Ex. 4.9(חדש 

, שם(קפלין מכיר במצבים של פיתוח ללא ליבה , מעבר לכך. שאינו מתממש כגרעין תצוגה ממשי

אלא שהגרעין אינו עונה על ההגדרה , רק סונטה ללא גרעיןאך אין מדובר על פ, )155-159

, "pseudo-core"תחליפים כאלו מכונים על ידי קפלין . ומהווה תחליף לה, התמטית של הליבה

"core substitute" ובמידה מסוימת "retransition" ,גם , אך לענייננו האבחנה אינה משמעותית

  . מרכזי של הגרעיןאם הטרמינולוגיה פחות הולמת את מעמדו ה

רחוק מלהיות חלק , חלקו המסיים של הפיתוח, חשוב להעיר כי גרעין הפרק

"retransition"ממילא , גם לו היה כזה(כזה שמטרתו להכין מחדש את ההגעה לטוניקה ,  בלבד

עצם המושג ,  ראשית327).עבודה זו מעניקה משמעות מרכזית לאירועים הטרנזיטיביים

"retransition" כפי , משום שהתנועה בין הפיתוח למחזר איננה חזרה לנקודת פתיחה, בעייתי הוא

 מחזיר את המוסיקה אל הרפריין retransition-בהם ה, שניתן לטעון שמתרחש בפרקי רונדו

שהוא נקודת יעד אחרת , סיום הפיתוח מוליך אל המשלים, במקרה של ההגעה למחזר: הטוניקאי

גרעין הפיתוח עשוי , אולם מעבר לכך. לי ותמטי בין החטיבותגם אם קיים קשר טונ, מן המגדיר

, ולעתים חזרה זו מתבצעת באופן חטוף בסופו, להכיל אירועים נוספים על עצם החזרה לטוניקה

 המקרה המפורסם ביותר והמשמעותי ביותר לאירועים כאלו הוא 328.לעתים אפילו בסיומת קצרה

III (ורית'הנטייה להגיע אל הדרגה השלישית המז
, לעתים כנקודת יעד עיקרית, בסיום הפיתוח) #

 .Ex( של מוצרט 332. טכניקה המודגמת כאן בסונטה ק, שאחריה מתבצע תיקון קצרצר לטוניקה

                                                 

327
ובעיקר בשל העובדה כי בנקודת העוגב הדומיננטית , מנימוקים אחרים המובאים כאן, קפלין מסתייג ממונח זה 

הוא עדיין עושה . "retransition"וזהו המקום אותו התיאוריה המסורתית נוטה לקשר ל, כבר התבסס סולם הטוניקה

-ה) של היידן ובטהובן(להבנתי בשתיים , משלוש הדוגמאות שהוא מביא. בצורה מצומצמת למדי, שימוש במושג זה

retransitionקפלין (מדובר רק על חלקו המסיים של הגרעין ) של מוצרט(בעוד בשלישית ,  מהווה את גרעין הפרק

  ).10.18-10.20' דוג, 157-159, 1998

328
, )94-97, 1989רוטשטיין " (סיומת משנת משמעות"המקרים הללו מהווים כמובן דוגמה בוטה ומשמעותית ל 

מכיוון שתפישת עבודה זו היא כי הסיומות לעתים . שמעידה על מורכבות המורפולוגיה של הנושאים המוסיקליים

וגם במקרים אלו ניתן , אין בכך כל בעיה, קרובות אחראיות על מרכיב עיקרי באיפיון הפריט הלקסיקלי ודרישותיו

החזרה לטוניקה , הדבר מעיד על כך שמבחינת מבנה הפריט, עם זאת. לראות את הפריט כדורש משלים בטוניקה

  .מהווה חלק בלבד מאיפיונו
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מחזר "הוא ה,  סוג אירוע אחר המעיד על מרכזיותו של גרעין הפרק במסגרת הפיתוח329).4.10

העשויה לתת , מדובר על הצגה מחודשת של הנושא הראשון. הפותח לעתים את הגרעין, "מהמדו

ראיית המחזר המדומה . אבל תוך התפתחות של המשך הפיתוח אחריה, תחושה רגעית של מחזר

אלא , מבהירה כי יש לו תפקיד לא רק של הטעיית המאזין, כמשרת בדרך כלל את תחילת הגרעין

בהתאם לעובדה , ואולי אפילו של סימון התחלה של רכיב, געה משמעותיתגם של סימון נקודת ה

 של Op. 14\2 טכניקה זו מודגמת בסונטה 330 .שגרעין הפרק והמשלים מהווים יחדיו רכיב

מגיע לאחר ) המתחיל על הדרגה השישית המונמכת(שבה המחזר המדומה , )Ex. 4.11(בטהובן 

  . אך שיוצרים רצף ללא מבנה ממשי, כל אחד כביכול מכין את הבא אחריו, רצף של שלושה לוואים

להצגת אוסף המרחיבות את הפיתוח מעבר , שתי טכניקות חשובות ברמה התחבירית

שתי טכניקות , הן האירגון המחזורי והתפתחות רקורסיבית, לוואים פשוטים לפני הגרעין

או חלקים , הטכניקה הראשונה מתייחסת לאירגון הפיתוח: שבמידה מסוימת סותרות זו את זו

תוך שמירה על הסדר בו הופיעו במחזור , באמצעות חזרה על אלמנטים תמטיים מן התצוגה, ממנו

תוך יצירת , בעוד הטכניקה השנייה מתבססת על חזרה עיקשת על מרכיב אחד או שניים, זה

בזמן שהטכניקה . של צירופים המוכלים בצירופים אחרים, שרשרת מבנית רקורסיבית

                                                 

329
III-שמציג את ההגעה ל', הטיפול המשמעותי ביותר בסוגיה זו נעשה על ידי דיוויד ביץ 

  כצעד בקו באס יורד#

כהמשך , קוראט-במצב יסודי או טרץ, ושאחריו מגיע אקורד דומיננטי, מהדומיננטה של סיום התצוגה אל הטוניקה

הרואה את השימוש בדרגה כשריד לקונבנציה המוקדמת של , רוזן מציג נקודת ראות שונה). 1983' ביץ(למהלך הבאס 

III-כאשר ה, הגעה בפיתוח לדרגה השישית
). 262-274, 1988רוזן (ה ללא פיתרון לדרגה זו  משמשת כמעין דומיננט#

III-תפקוד זה של ה. ע באך"בהקשר לפיתוח אצל קפ, דיון נוסף בקונבנציה מוקדמת זו יתקיים בהמשך
 שונה לפיכך #

VII-כמו למשל סיום הפיתוח על ה, מעיצובים אחרים של סיום הפיתוח
שהוא למעשה עיוות של , )1998ברנסטין  (#

 453. רטו ק'מקרה קיצוני אחר קיים בפרק השני של הקונצ.  ידי הירמון הטון המוביל בצורה מיוחדתעל, הדומיננטה

# ומקדימה אותה הגעה לסול, שבו ההגעה לדומיננטה מתעכבת עד התיבה האחרונה של הפיתוח, )ור'דו מז(של מוצרט 

Vמציגה הרמוניה של ) 88תיבה (מכיוון שהתיבה האחרונה לפני הדומיננטה . מינור# ור וסול'מז
6

5/vi , ניתן אולי

מנתח פיתוח זה ) 323-326, 1996(שכטר . ורוזן' לראות במקרה זה דוגמה מורכבת של העיקרון עליו מצביעים ביץ

 המוצרטית נועדה למנוע וההרמוניה, )כהקדמה של אתנח פריגי (bמשקף אנהרמוניה ללה# מתוך גישה שהצליל סול

  .  את תחושת הדומיננטה הקרבה ולהביאה בפתאומיות מירבית

330
 ,A false reprise is not only a false resolution": הערה של רוזן ממחישה מאוד ראייה זו לגבי המחזר המדומה 

but a brief moment of consonance in the most dissonant section of the work". ) ראוי לציין ). 280, 1988רוזן

-הבלתי"משום שרק , למקרים בהם מתבצעת חזרה לטוניקה בלבד" מחזר מדומה"כי רוזן מגביל את המושג 

לא רק בשל ההנחה המוגזמת בדבר יכולות , זו הערה בעייתית). 282, שם(יוטעו מאי הגעה לטוניקה " מלומדים

, )כפי שמתרחש לעתים, שמדובר בתחילת מחזר שלא על הטוניקהגם מאזין מלומד עשוי לחשוב , וממילא(המאזין 

בעוד שרוזן עצמו עומד על חשיבותו , אלא משום שהיא מניחה שתפקידו העיקרי של המחזר המדומה הוא להטעות

קפלין מדגים מחזר מדומה באותה הדוגמה המובאת כאן , בניגוד לקביעתו של רוזן. מעבר לכך בציטטה שהובאה כאן

 retransition-ואפילו מבצע את הפעולה שהוא מגדיר כ, למרות שבעליל אינו מתחיל על הטוניקה, )Op. 14\2הסונטה (

  ).10.20' דוג, 159, 1998קפלין (
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האירגון המחזורי הוא , באר-Xוקשה לתאר אותה ללא מושגי , הרקורסיבית היא מבנית בעיקרה

מעניין לבחון , עם זאת.  שמירה על היחסים המבניים שבתצוגהולכן לא מחייב, ליניארי בעיקרו

 מידה 331.והאם החומר החוזר מאורגן לכדי צירוף סגור, האם אמנם נשמרים היחסים הללו

כמו למשל של סונטת (רופפת של מחזוריות ניתן לראות בחלק מהפיתוחים שכבר הצגנו 

דוגמה מובהקת ביותר היא . אות רבות נוספותכמו בדוגמ, )Op. 2\1או של , Op. 53, "ולדשטיין"

מה שיוצר ,  שבה הפיתוח כולל את הנושא הפותח והנושא המסייםOp. 28הפיתוח של הסונטה 

כשעיקר הפיתוח מתבסס על הנושא הפותח , זכרת את זו של התצוגהמסגרת מחזורית המא

והגעת הנושא המסיים מציינת את , )ורית'ובהגעה לאתנח מרשים על הדרגה השלישית המז(

  .תחילת גרעין הפרק

אירגונים מחזוריים מעניינים יותר נוצרים כאשר החלק המחזורי בפיתוח מהווה לא רק 

צורת אירגון זו . אלא שחומר זה יוצר צירוף של ממש, צוגהחזרה על החומר התמטי שהובא בת

שאצלו , ע באך"והיא אידיומטית במיוחד ביצירתו של קפ, אופיינית יותר לקלאסיקה המוקדמת

שהיא קונבנציה אופיינית , האידיום כולל את סיום המחזור התמטי בקדנצה אל הדרגה השישית

, )Ex. 4.2(הסונטה אותה ניתחנו בסעיף הקודם . )263, 1988רוזן (לסיום של פיתוחים מוקדמים 

, 29-60כאשר הצירוף המחזורי מופיע בה בתיבות , יכולה לשמש דוגמה מובהקת לעניין זה

אלא שנשמר תפקידם במסגרת , ובאותו הסדר, ובמסגרתו לא רק שהנושא הראשון והשני חוזרים

והנושא , מתפקד כמגדיר) 29-36תיבות (המופע של הנושא הראשון בפיתוח : בארי- Xהצירוף ה

שמתפקד כמו , בין הללו מופיע גרעין חדש. כמשלים) 53-60תיבות (שרק חלקו השני מופיע , השני

כשהפיגורציה , וכמו הגשר בתצוגה מתייחס תמטית למגדיר, בתצוגה כגשר בין שני הנושאים

יתה עמומה יחסית קה הבינארית של הצירוף הלואם בתצוגה הח.  היא הזוכה לפיתוח3-4בתיבות 

                                                 

331
במה שהם מכנים , בעבודתם של דארסי והפוקוסקי תופס הרעיון של אירגון מחזורי תפקיד תיאורטי חשוב 

"rotational form" , כלומר צורה המאופיינת ברצף של מספר מחזורים תמטיים)rotations( , בצורת הסונטה בייחוד

התייחסותם של השניים אל מושג זה היא בעיקר בהקשר של .  כזהמעוצבים כמחזור) ואולי גם הקודה(כאשר הפיתוח 

, 1996הפוקוסקי , שבו הוצג המושג לראשונה, 1993הפוקוסקי (מלחינים רומנטיים מאוחרים כדוגמת סיבליוס 

 נתפשת "rotational form", בהקשר זה). 2001דארסי (או מאהלר ) 1997דארסי (ברוקנר , )2001bהפוקוסקי 

. משום שהיא משלבת בין ההיגיון ההמשכי של צורת הסונטה עם אירגון סטרופי, ל הצורה המסורתיתכדפורמציה ש

וכך גם , מציג מספר דוגמאות קלאסיות ורומנטיות מוקדמות יותר לשימוש בטכניקה זו) 264-267 (1997דארסי 

אין כל , ת אירגון זה כדפורמציהיש להעיר כי גם אם בהקשר הרומנטי נכון לראו). 42ש "ה, 116-117 (2002הפוקוסקי 

שם ניתן בהחלט לשמור על זהות חלקי צורת הסונטה גם כאשר קיים אירגון מחזורי , סיבה לנהוג כך בהקשר הקלאסי

, של נפתלי וגנר) שלא פורסמה(שאני משתמש בו מקורו בעבודתו " מחזוריות תמטית"המושג של . בפיתוח או בקודה

במסגרת ). 12-13, 1998נוה (והוא זכה לטיפול משמעותי יותר בעבודתי הקודמת , ורט'בעיקר בהקשר של פרקי קונצ

  . והדיון יצטמצם למספר דוגמאות, אין אפשרות להקיף את מלוא המשמעות של המושג, הדיון הנוכחי
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, הרי שבפיתוח ההכרעה היא קלה לטובת קישור הגשר לנושא השני, לחלוקה הטרנארית הברורה

כשהשניים הללו שייכים בעליל לאותו הרצף המנותק יחסית מהצזורה שבסוף הצגת הנושא 

פיתרון (באך נמנע להציג בתחילת הגרעין פיתרון לאתנח הדומיננטי שבסוף המגדיר . הראשון

הימנעות . ור'ומציג ספטאקורד דומיננטי של לה מז, )ביא להצגה מוקדמת של טוניקה מה גםשהי

ראוי . מול החיבור של הגרעין למשלים, זו אף היא מחזקת את הריחוק היחסי בין המגדיר והגרעין

הנושא הראשון : גם להצביע על הקשר בגובה אבסולוטי בין מופעי הנושאים בתצוגה ובפיתוח

והנושא השני מתחיל בצורה זהה , )8 מול 36תיבה (ח דומיננטי זהה למופעו בתצוגה נתמסתיים בא

מינור מקבל פרשנות # כאשר הסקסטאקורד של פה, )21 מול 54תיבה (לחלק המקביל בתצוגה 

  .הרמונית שונה

, )מחזורי-או שמא ניתן לכנותו פסאודו(בניגוד למקרים הפשוטים של אירגון מחזורי 

באך האירגון של המחזור התמטי כצירוף מחייב שימוש בפריט נוסף כגרעין ע "במקרה של קפ

אליה (והוא נע מן הדרגה השישית , פריט נוסף זה הוא מובהק למדי בסונטה הנוכחית. הפרק

אל הכנת , )אך שודאי שיש לה גם משמעות דיאטונית כללית הרבה יותר, מוליך הצירוף הלוואי

כמובן אופיינית , שהוא פריט בודד, ובין הגרעין, א צירוף שלםשהו, ההבחנה בין הלוואי. המחזר

השוואה בין . בארית של הלוואי כצירוף ושל הגרעין כפריט לקסיקלי יחיד-Xמאוד לתפישה ה

 של בטהובן מאפשרת אם כן לעמוד על התפתחות הפיתוח בין Op.28הדוגמה הזו ובין הדוגמה של 

מבחינה טונלית ניתן לראות את התהליך :  יותרהסונטות המוקדמות ובין הסונטות הבשלות

מקדנצה מלאה אצל באך אל אתנח לא ממומש על , המתוחכם של תנועה לכיוון הדרגה השישית

, )ורית'הדרגה השישית המז, ור'האתנח נפתר לסי מז, Op. 28במקרה של (הדומיננטה של דרגה זו 

אל פירוק , מצירוף נפרד המנותק מגרעין הפרק אצל באך: אך גם מבחינת האירגון המחזורי

בזמן שניתן לטעון שהתהליך אצל . התהליך המחזורי והשתלטותו על כל הפיתוח אצל בטהובן

  . ובדן המשמעות המבנית של המחזוריות התמטיתהמחיר הוא א, בטהובן רציף יותר

הרי שהשימוש בפריט , ע באך"אם ככלל האירגון המחזורי בפיתוח מהווה אידיום אצל קפ

בסונטות המוקדמות ייתכן מצב שבו הפיתוח . נוסף כגרעין אופייני יותר לסונטות המאוחרות שלו

ומעבר מיידי אל , גה השישיתתוך סיום בהתאם על הדר, כולו יעוצב כצירוף וכמחזור תמטי

תוך ציון של ההתאמה , מחקרו של פטי על הסונטות של באך מציין אפשרות זו במפורש. המחזר

פטי (כאשר הפיתוח מסתיים בקדנצה מלאה , שלה אל האיפיון של קוך את הסונטה כמבנה טרנרי

אלא כמבנה , ריבא-Xיוצר מבנה שבו הפרק כולו אינו מאורגן כצירוף , מצב מוקדם זה). 1999

-שאכן בעליל שואב את צורתו ממבנים טרנאריים כדוגמת האריה דה(שטוח בעל שלושה חלקים 
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שהיא כאמור מאפיין , תוספת הגרעין. בארי- Xשכל אחד מהם מאורגן לכשעצמו כצירוף , )קאפו

באר לרמת הפרק - Xמעידה על תהליך ההטמעה של עקרונות , של סונטות מאוחרות יותר של באך

:  ההשוואה התיאורטית לקוך מעלה נקודה חשובה יותר מעצם הרעיון של אירגון מחזורי332.לוכו

הסיום או אי הסיום של הפיתוח בקדנצה מלאה מהווה את , עבור קוך, כפי שרוטשטיין מציין

מעבר לחשיבות שהדבר ). 111, 1989רוטשטיין (נקודת ההבחנה בין מבנה טרנארי ומבנה בינארי 

הדבר תואם מאוד את התפישה שמוצגת כאן בין אירגון , צות כקובעות מבנהמאציל על הקדנ

ובין האירגון , )ושכולל שלושה צירופים סגורים(בארי במלואו -Xשאינו , "שטוח"הפרק כמבנה 

משלים בין סיום -הדבר יוצר קשר של גרעין, כאשר הפיתוח מסתיים באתנח דומיננטי: בארי- Xה

  .ד את שניהם לרכיב אחד ויוצר חלוקה בינארית של הפרקוכך מאח, הפיתוח ובין המחזר

. של אירגון מחזורי בפיתוח מציבה הסונטה הוב) אף היא מוקדמת(דוגמה מורכבת יותר 

XVI:2 של היידן )Ex. 4.12 .(ף של בסעי, ניתוח מלא של התצוגה של סונטה זו יובא בהמשך הפרק

שהיא במבנה פשוט שבו המגדיר והמשלים אף , בניגוד לסונטה של באך). Ex. 5.22(המודל הקוכי 

ובפרט מכילה משלים הבנוי כצירוף , התצוגה אצל היידן מורכבת יותר, הם מורכבים מפריט בודד

X-מגדיר ומשלים החוזרים על חומר מהתצוגה, כמו אצל באך, הצירוף הלוואי מכיל. בארי מלא ,

והמשלים חוזר על מגדיר , המגדיר חוזר על מגדיר המגדיר. וגרעין המכיל חומר תמטי חדש

, )סול מינור(הצירוף הלוואי חוזר על הקונבנציה של קדנצה לדרגה השישית , גם כאן. המשלים

הפותח , גרעין הפרק בנוי מסינתזה של גרעין המשלים. כאשר הפעם המשלים כולו כתוב בסולם זה

השימוש בגרעין המגדיר לסיום . בקדנצה זהה למופעו בתצוגה, המסיימו, ין המגדירוגרע, אותו

  .שתחילת גרעין הפרק לכאורה ממשיכה אותו, הפיתוח גם שובר את הרצף המחזורי

ותוך , היידן עושה שימוש כמעט בכל המרכיבים התמטיים בתצוגה, אם כן, בדוגמה זו

שבאה לידי ביטוי בייחוד ביחס בין מגדירי צירופים , יםהניגודיות בין המגדיר והמשל. היגיון מבני

באה לידי ביטוי בהבאת מגדירים אלו כארגומנטים של , ")הנושא השני"ו" הנושא הראשון("אלה 

בכך . בעוד גרעיני הארגומנטים עוברים סינתזה והופכים להיות גרעין הפרק כולו, הצירוף הלוואי

אלא , ולא רק שהמחזור התמטי מהווה צירוף, הפיתוחלא רק שקיים יחס מחזורי בין התצוגה ו

                                                 

332
 פטי אינו .1744- ו1740שחוברו בין , שניתוחו של פטי מתמקד בשלוש סונטות מוקדמות, )בעייתי, ויש לציין(מעניין  

 For Bach, once the development section has reached that"והוא טוען כי , מציין את האפשרות המאוחרת יותר

cadence, nothing further is usually required, and the recapitulation is free to begin".)  152, 1999פטי( ,

, כאמור. מפריכה במפורש)  מובאים ניתוחים נוספים במסגרת זואם כי לא(טענה שהסונטה הנוכחית ודומות לה 

  .כשני עשורים לאחר הדוגמאות המובאות על ידי פטי, 1763הסונטה נכתבה בשנת 
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וגרעינים , כאשר ארגומנטים נותרים ארגומנטים, שגם נשמר היחס הפונקציונלי בין האיברים

  . נותרים גרעינים

שכל אחת מציגה , נביא שתי דוגמאות, כדוגמה למקרים של תהליכי פיתוח רקורסיביים

רטו ' הפיתוח של הקונצ333. האזור הלוואי בפיתוחבשני המקרים במסגרת, סוג אחר של רקורסיה

מבוסס בעיקר על הרחבת הדיאלוג בין נושא המבוא , )Ex. 4.13( של מוצרט 466. ק, ברה מינור

. בהתאמה, שבתצוגה התזמורתית תפקדו כמגדיר וכגרעין המגדיר, הפסנתרני והמוטו התזמורתי

כאשר הגרעין בוחר לו כמשלים צירוף חדש המתחיל מחדש , יתוח יחסים אלו נשמרים ביניהםבפ

, בארי מלא- Xכך שנוצר מבנה רקורסיבי שבו המשלים הוא בעצמו במבנה , את התהליך

נרחב '  מוליכה לתחילתו של פסזbהקדנצה למי. ור' מזbור אל מי'כשהתנועה כולה היא מפה מז

ההצגה האחרונה של . ארית הפיתוח ולפיכך את גרעין הפרק כולוהמהווה כבר את ש, בהרבה

אולם אם מביטים , גרעין עם גרעין הפרק-הנושא הפסנתרני אמנם אינה מקיימת יחס של מגדיר

, ניתן לראות בינו ובין גרעין הפרק, שממוסגר על ידי הנושא הפסנתרני, בצירוף הרקורסיבי כולו

  .  יכרת של הרעיון המופיע בבסיס הרקורסיהשמבוסס על המוטו התזמורתי הרחבה נ

 מאת 22. הדוגמה השנייה של תהליך רקורסיבי היא מתוך הפרק הרביעי של הסונטה אופ

חלקו האמצעי הוא חלק פיתוח , סונטה-למרות שמדובר בפרק בצורת רונדו). Ex. 4.14(בטהובן 

 וכן הצגה 334 ,ראשית הפיתוחכאשר מרכיבי הרונדו כוללים הצגה של הרפריין ב, לכל דבר ועניין

                                                 

333
לפיכך הניתוח , אנרים שאינם מנותחים בפירוט בעבודה'ז, רטו ופרק רונדו'שתי הדוגמאות לקוחות מפרק קונצ 

החלקים שלפני , )הכולל את האזור הלוואי ואת גרעין הפרק( הפיתוח בלבד אלא את חלק, אינו מציג את כל הפרק

  .ואינם מנותחים, "..."ואחרי האזור המנותח מסומנים ב

-חשוב להדגיש כי הצגת הרפריין בראשית הפיתוח בצורת רונדו, אם כי העבודה אינה עוסקת ישירות בפרקי רונדו334

גישות תיאורטיות שונות התקשו למדי מול . יה תיאורטית מעניינתיוצרת בע, והחזרה לטוניקה הגלומה בה, סונטה

או הופך אותה למורכבת עוד ) 190, 1992לארו (כשהגישות נעות בין הצגת הרפריין השני כמפשט את הצורה , מצב זה

, תאפשרות אחת היא לראות בטוניקה הפותחת את הפיתוח טוניקה אמיתי, מבחינה שנקרית). 235, 1998קפלין (יותר 

אם כי הוא דן בפיתוחים של , 1990אדריאן (כך שסיום התצוגה אינו מוליך עדיין אל הדומיננטה המבנית העיקרית 

ניתוחו , לדוגמה(טוניקה -או להעניק לטוניקה מעמד עובר של פסאודו, )רונדו סונטה-ולא ישירות בצורת, צורת סונטה

מה שעשוי להיות בעייתי במרבית , )Ex. 10, 42-45, 1995גאלאנד : 466. ק, רטו ברה מינור'של גאלאנד את הקונצ

משום שברור לחלוטין שרפריין זה , בארי קל יחסית להתמודד עם סוגיית הרפריין השני-Xלניתוח ה. פרקי הרונדו

שאינו שולל את היותה , אנרי'מד של לוואי זלמע" סונטה-רונדו"המואצל במקרה של פרקי , ממלא תפקיד של לוואי

אם כי טיפול נרחב , כך ינותחו פרקי הרונדו שיוצגו בהמשך הסעיף. של הטוניקה חלק מהרחבת הטוניקה הכללית

קביעתו של אדריאן כי , בפרט. של עבודה זו" רשמית"רטו הוא מחוץ למסגרת ה'כמו בפרקי קונצ, בפרקי רונדו

 ,one of the most significant formal features of the usual sonata design is missing, namely"במקרה כזה 

the sense of continuation from the second subject area.")  מתגלה כבלתי נכונה מנקודת ) 78, 1990אדריאן

היא מציגה את הרפריין ו, זו עוד המחשה לחשיבות ההבחנה שבין לוואים וארגומנטים. הראות של האירגון התמטי

  .עדיין משני ביחס למגדיר ולמשלים, שלמרות חשיבותו הצורנית, "אנרי'לוואי ז"השני כדוגמה טיפוסית של 
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 במקרה הזה בטהובן משתמש הן 335.במעין תחליף לאפיזודה, של חומר חדש בתוך הפיתוח

,  בניתוח העציy-  ובx-מסומנים ב(כלומר הגשר , והן בגרעין התצוגה) הרפריין(במגדיר התצוגה 

ו חומר כשבשני המקרים הוא מוליך לאות, התהליך הגשרי מופיע פעמיים, עם זאת). בהתאמה

גרעין לחומר , ברור שנשמר התפקיד של מגדיר לרפריין, מבחינת היחסים המבניים. תמטי

החזרה הכפולה מעידה על , עם זאת. משלים לחומר התמטי המשני, וכתוצאה מכך, הטרנזיטיבי

הניתוח ההגיוני ביותר הוא , מכיוון שהחזרה השנייה מפותחת בהרבה. תהליך רקורסיבי כלשהו

אם , במלים אחרות. המקדים את ההתפתחות הארוכה, תהליך הראשוני כצירוף סגורלראות את ה

הרי שכאן , בדוגמה הקודמת התהליך הרקורסיבי בא לידי ביטוי במורכבות בתוך המשלים

עם אותו , מבחינת תוכן תמטי(בארי מלא -Xשהוא המעוצב כצירוף , המורכבות היא בתוך המגדיר

תוצאה הטונלית המעניינת של מבנה זה היא שלמרות שמרבית ה).  המשלים של הצירוף הכולל

אין תחושה של הגעה לטוניקה , bהפיתוח מאורגן בצירוף המתחיל ומסתיים במרכז טונלי של סי

שהוא , לצירוף כולו" טונליות"הסיבה העיקרית לכך היא שאין תחושה של . לקראת סוף הצירוף

ש התייחסות לסולמות הספציפיים של הנושא אלא י, מעין רצף דחוס של תצוגה בתוך תצוגה

  .  יציבות היאה לפיתוח-שעצם חזרתם בסולמות שונים נותן תחושת אי, החדש

ובאיפיון חלקיו והמבנה , הניתוח עד כה עסק בפיתוח כחלק אוטונומי בצורת הסונטה

וקי במסגרת זו ניתן היה להיווכח ברלוונטיות של ח. באריים-Xהפנימי שבו בהתאם לכללים ה

כמו גם בעובדה שלעתים קרובות עיקר העניין בפיתוח הוא ברמה המורפולוגית ולא , התיאוריה

ביחס זה . חשיבות רבה יותר מתבטאת ביחס בין הפיתוח ובין המחזר, עם זאת. ברמה התחבירית

משום , בארי-Xמתגלם אולי בצורה הדרמטית ביותר היחס שבין הגרעין והמשלים בצירוף ה

גישה כזו קיימת . ות סיום הפיתוח והכנת המחזר זו הנקודה הדרמטית ביותר בפרקשביצירות רב

 "syntactic climax"הרואה בנקודה זו את הביטוי העיקרי של מה שהוא מכנה , אצל מאייר

יציבות -כמקום שבו מתבצע מעבר מאי, תיאורו של מאייר את מושג זה). 304-305, 1989מאייר (

יש בכך שתי ). היציב(ובין המשלים ) בלתי יציב(ת היחס שבין גרעין תואם מאוד א, אל יציבות

, בכך שמודגש תפקידו הרטורי של האירוע הבלתי יציב, ראשית: תמיכות בתפישה של עבודה זו

                                                 

335
, אלא גם לאירגון מחזורי, החזרה של הגשר לאחר הרפריין השני מהווה דוגמה לא רק לתהליך רקורסיבי, למעשה 

הפוקוסקי . כסידרם, )או המגדיר והגרעין, T- וP(צוגה המקורית משום שמדובר על שימוש בשני מרכיבים מתוך הת

  .  לאירגון מחזורי שכזה" רונדו-סונטה"מעיר כי על הפוטנציאל הקיים בפרקי ) 42ש "ה, 117 (2002
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 לפי "core"יחד עם תפישת ה,  גישתו של מאייר336.לאירוע זה" תחביריות"בייחוס של , ושנית

הופכת את הפיתוח לעוד מייצג ,  שבין מבנה טרנארי ובינאריוהתייחסותו של קוך אל היחס, קפלין

  .ובייחוד שמה את הדגש על ההיבט הקדנציאלי בסופו, בארי- Xמובהק של המבנה ה

  

   המחזר5.3.3

שלפיה ההתייחסות למחזר , במסגרת סקירה זו לא נחרוג מהמקובל במסורת התיאורטית

והיא שהמחזר עוקב במידה רבה , רה למדיהסיבה לגישה זו היא ברו. הוא מועטה יחסית לתצוגה

מרבית הדיון המבני שקיימנו לגבי , לפיכך. אם כי הוא מכיל פחות שינויים טונליים, אחרי התצוגה

מתקיימים לגבי המחזר באופן , כמו למשל מהות הגשר או מבנה חטיבת הנושא השני, התצוגה

כאשר דיון זה צריך להתמקד בעיקר , יש עדיין מקום לדיון נפרד במבנה המחזר, עם זאת. מיידי

יש להעיר כי , לפני הדיון הקונקרטי. ביחסים בין המחזר והתצוגה ובשינויים האפשריים ביניהם

כלומר ניתן , אנו נתייחס כאן רק למצבים בהם המחזר משמר את עיקרי ההתפתחות של התצוגה

ובייחוד הופעה , רי מרכיביהוהוא מכיל את עיק, לראות בו צירוף מקטגוריה דומה לזו של התצוגה

, או ליתר דיוק(מכיוון שחטיבת הנושא השני ,  בנוסף337.מחודשת של חטיבת הנושא השני

 338,)124, 2002הפוקוסקי  (xיוצרת בין התצוגה למחזר יחס של מעין קרו, )בארי-Xהמשלים ה

ייסוב  עיקר הדיון 339,כלומר המשלים ברובם המוחלט של המקרים דומה מאוד למקבילו בתצוגה

  . ולא נעסוק בשינויים המתבצעים במשליםxסביב ההגעה אל המשלים או אל נקודת הקרו

התפישה לגבי המחזר היא כי מדובר בצירוף שהוא אמנם מאותה , במקרה הנורמטיבי

הנחה זו מורכבת . אך עדיין מדובר בצירוף עצמאי בעל מבנה בלתי תלוי, קטגוריה של התצוגה

ה כי מדובר באותה הקטגוריה מבוססת על הדמיון בין גרעיני התצוגה  ההנח–משתי הנחות משנה 

                                                 

336
, כפי שנטען. הובאה בשלב מוקדם של העבודה, בהקשר לדברים אלו, אצל מאייר" תחביר"התייחסות אל מושג ה 

כאשר התחביר מתאר את הצירוף של , לט יש זיקה בין השימוש במושג ובין השימוש בו בעבודה זובהקשר הזה בהח

  .יחידות כדוגמת הפראזות ליצירת רמות גבוהות יותר

337
לפי קון " עיקרון הסונטה"היוותה את עיקרו של , של חומר שהוצג בתצוגה שלא על הטוניקה, הופעה כזו,  כזכור 

  .וממשיכיו

338
אצל קירקפטריק המושג מגלם , בעוד כפי שראינו,  הקירקפטריקי משמעות תמטית בלבדxחס לקרוהפוקוסקי מיי 

  .הן משמעות תמטית והן משמעות טונלית

339
נטען על ידי , כך למשל. הנחשב מלחין שבו יחסי התצוגה והמחזר חריפים יחסית, הערה זו תקפה אפילו להיידן 

 The most important alterations and cuts take place in the": דןחורגין במאמרה על המחזר בסימפוניות של היי

primary theme (P) and transition (T) fuctions, while the secondary theme (S) and cadential-closing (K) 

functions are relatively unmodified")  135-136, 1986חורגין.(  
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מכיוון שקטגוריה נקבעת . ועל האירגון המחזורי הדומה בין שני הצירופים בכלל, והמחזר בפרט

ראוי , ולא על פי תפוצת הצירוף בתחביר, בראש ובראשונה על פי מבנה הצירוף ומבנה הגרעין שלו

החלק השני . EP-שאותה אנו מסמנים ב, ייכים לקטגוריה אחתלראות את התצוגה והמחזר כש

כלומר שיש לו מבנה פנימי שאינו בהכרח מתחייב , של ההנחה הוא שהמחזר הוא צירוף אוטונומי

ייתכנו מצבים שבהם אותם המרכיבים התמטיים הם בעלי מעמד היררכי , בפרט. ממבנה התצוגה

  . בהמשך סעיף זה וכן במהלך הפרק הבאואנו נפגוש מקרים כאלו, אחר בתצוגה ובמחזר

, ואין כל הבדל מבני בין התצוגה למחזר, מקרה בו המצב הנורמטיבי מתממש במלואו

מספרי התיבות , Ex. 4.3(שנותחה בסעיף שדן בתצוגה , 332. ניתן לראות למשל בסונטה ק

חטיבת הנושאים הפותחת זהה לחלוטין , במקרה זה). ות במחזרבסוגריים מבטאים את ההתרחש

. ובחטיבת הנושאים השנייה מלבד ההבדל הטונלי השינויים הם מינימליים, בין התצוגה והמחזר

אם כי , כלומר גרעין הצירופים, הפריט היחיד שקיים בו שינוי משמעותי הוא הגשר, באופן טבעי

-X מבחינת ההיגיון ה340 .לה משמעותית לגרעין בתצוגההגרעין במחזר שומר על הקב, גם לגביו

חטיבות הנושאים : כקובע את מבנה הצירוף, הדבר ממחיש שוב את מרכזיותו של הגרעין, בארי

השוני בין התצוגה והמחזר נקבע , שאינם יכולים לקבוע את המבנה בכללותו, הן צירופים סגורים

וא הקובע את העובדה שהמשלים בתצוגה הוא על וההבדל הפנימי בין הגרעינים ה, על ידי הגרעין

סונטה זו ממחישה באופן מיוחד את האבסורד . הדומיננטה והמשלים במחזר הוא בטוניקה

ממקבילו ) גם אם במעט(משום שהגרעין במחזר הוא ארוך יותר , בראיית הגרעין כאירוע חולף

, ב היה צריך להיות הפוךהמצ, אילו תפקיד הגרעין היה רק לבצע את המהלך הטונלי. בתצוגה

  . שהרי אין כל מהלך טונלי בין הנושאים, במידה שבכלל יש צורך בגרעין מחזר

ניתן להצביע על תופעה פרדיגמטית של שוני בין התצוגה , 332. ק-בניגוד לזהות הקיימת ב

עיקר התופעה כולל מחזר מצומצם יותר ": ענותהתגר"שנכנה אותה מכאן ואילך בשם , למחזר

גם אם בגרעין זה קיימת זיקה לגרעין . שבו מוצג גרעין שונה מגרעין התצוגה המקורי, בהיקפו

                                                 

340
ראוי להעלות את התהייה למה הכוונה , ה זו בנושא של הקבלות תמטיותאם כי אין עיסוק מסודר בעבוד 

ניתן לראות בכך דוגמה לתהליך המקביל , לדעתי. כדוגמת זו שבין גרעין המחזר וגרעין התצוגה" הקבלה תמטית"ב

). נלך/הלכתם/הלך, למשל(כדוגמת פועל הנוטה בזמנים וגופים שונים , )inflection(לתהליך המורפולוגי של נטייה 

כמו למשל בין הפועל , ושבו יש קשר מורפולוגי בין מלים, )derivation(המכונה גזירה , התהליך המורפולוגי המנוגד

read ושם העצם reader) ראוי לדעתי להקבלה לקשרים תמטיים הקיימים , )9, 1991ספנסר ' ר, להסבר על המושגים

. אך בקטגוריות אחרות ובפונקציה אחרת לחלוטין, תמטי דומהשמציגים חומר , למשל בין הנושא הראשון ובין הגשר

  .זו המחשה לזיקה העמוקה הקיימת לדעתי בין הרמות המורפולוגיות במוסיקה ושפה, על קצה המזלג
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 אם כי ניתן למצוא 341.לרוב גרעין המגדיר, הוא מבוסס בעיקר על חומר תמטי מהמגדיר, התצוגה

הוא מאפיין בעיקר את , עבודהדוגמאות לתהליך זה אצל מרבית המלחינים בהם עוסקת ה

תהליך זה כולל התחלה , כתיאור כללי. שבהן ניתן לראות אותו כתהליך שגרתי, יצירותיו של היידן

צמצום , )לעתים אפילו מתחילת התצוגה(מוקדמת יותר של הגשר מאשר במקום המקביל בתצוגה 

רובות סינתזה של ולעתים ק, מספר הפריטים עד ההגעה לאתנח הדומיננטי המסיים את הגשר

 –המצב התדיר ביותר הוא שגרעין המגדיר המקורי ,  מבחינה מבנית342.מספר פריטים לפריט אחד

, עם זאת.  מתפקד במחזר כגרעין הצירוף כולו–בדרך כלל פריט המסתיים באתנח דומיננטי 

עשות למרות שמבחינה טונלית ניתן היה ל(המחזר אינו מביא את הגרעין המקורי ככתבו וכלשונו 

ולעתים קרובות מצרף אליו את הסיומת שאפיינה , אלא מרחיב אותו בצורה כזו או אחרת, )זאת

אם כי החומר התמטי מקביל בעיקר לחומר של גרעין המגדיר , במלים אחרות. את גרעין התצוגה

בצורה ההופכת אותו מותאם לגרעין , ובעיקר משנה את הקטגוריה שלו, הוא משתנה, בתצוגה

פונקציונליות שגורמת -עשויה להתקיים בגרעין מולטי, כפי שנראה, אם כי (EPקטגוריה ב, המחזר

  ).לו למלא גם את התפקיד של הקטגוריה מהרמה הנמוכה יותר

שתי ,  מציגה מקרה ברור של הקבלה מבנית בין התצוגה והמחזר332. בעוד הדוגמה של ק

. אות האחרות שנותחו בסעיף שדן בתצוגה מהוות מקרים ברורים של התגרענות במחזרהדוגמ

בעוד : מדגימה תופעה זו בצורה מצומצמת ביותר, )W. 65\37) Ex. 4.2, ע באך"הסונטה של קפ

ביחס , המחזר כולל שניים בלבד) גרעין ומשלים, שתפקדו כמגדיר(התצוגה כללה שלושה פריטים 

ברור של גרעין המוליך לאתנח דומיננטי ומשלים המהווה את החזרה בטוניקה של המשלים 

הרי שניתן היה פשוט לחזור על , נלייםאם נלקחים בחשבון רק שיקולים טו. המקורי מהתצוגה

ופעולה כזו גם , )נקודת היעד של גרעין המחזר(שגם בתצוגה הסתיים באתנח דומיננטי , המגדיר

                                                 

341
, לפחות כאשר מדובר על המצב הקיצוני ביותר,  של הנושא והגשר"fusion"מכנה תופעה זו ) 165-166, 1998(קפלין  

ושקפלין , )ע באך"תופעה שנראה מייד אצל קפ(אלא גם את מגדירו , כוללת לא רק את גרעין המגדירבו ההתגרענות 

קפלין מציג , XV:30הטריו , את הדוגמה המובהקת האחרת שנציג להתגרענות. רואה אותה כספוראדית למדי

  ).Ex. 11.7, שם, שם(חלקי -חלקי הופך במחזר לחד-כמקרה שבו גשר דו

342
של לארו ומשווה את " PTSK"המשתמש בגישת ה, 1966תיאור כזה של תהליך במחזר מוצג כבר אצל וולף  

: תהליכי הקיצור של המחזר ניכרים במרבית הדוגמאות שהוא מביא. של היידן" לונדון"התצוגה למחזר בסימפוניות 

, שם, שם (103. מס-ו) 3דיאגרמה , 76, שם (100. מס, )2דיאגרמה , 75, שם (94. מס, )1דיאגרמה , 73, שם (99. מס

צלת תהליך גשרי והא, התהליכים שוולף מצביע עליהם כוללים השמטה של הגשר או של חלק ממנו). 4דיאגרמה 

) 135-136, 1986(חורגין , אם כי וולף מתייחס לסימפוניות המאוחרות של היידן. לחלק מחטיבת הנושא הפותח

. מלחין שלא טופל בעבודה זו, ואף מתוך סימפוניות של סמרטיני, מדגימה מקרים דומים מתוך סימפוניות מוקדמות

  . בהן המחזר מקביל יותר לתצוגה, נטות למקלדת של היידןחורגין מציינת כי מקרים אלו מנוגדים למתרחש בסו
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מהווים את חלקיה המשמעותיים " נושא השני"וה" הנושא הראשון"היתה מחזקת את ההנחה כי 

, זר לשני פריטים בלבדולצד צמצום המח, באך אינו נוקט טקטיקה זו, עם זאת. של התצוגה

הפריט הראשון מורחב מאוד וכולל הרחבת האתנח הדומיננטי בצורה חזקה יותר לא רק מסיומת 

שמבחינה טונלית , פעולה זו. אלא גם מהסיומת של הגרעין המודולטורי בתצוגה, המגדיר המקורי

המגדיר המקורי להבדיל מ, יותר" גרעיני"פועלת להעניק לנושא הפותח אופי , היא חסרת משמעות

היא משדרגת את , בנוסף. אך ככזה שלא היה הכרח להשלימו, שאמנם עוצב כנושא פותח

-התוצאה היא גרעין מולטי. הקטגוריה של הפריט מקטגוריה נושאית לקטגוריה של גרעין תצוגה

  .שיש לו גם אופי של נושא פותח ובעיקר אופי של גרעין תצוגה, פונקציונלי

אך בשל המבנה המורכב יותר של , מתבצע תהליך דומה) XV:30) Ex. 4.15במחזר של הטריו 

ובפרט אין שינוי בנושא , נשמר יותר הפער שבין החלקים הטרנזיטיביים והנושאיים, התצוגה

 כאמור 343.ולמגדיר המחזר כול, ממגדיר המגדיר בתצוגה, אם כי הוא זוכה לשדרוג מבני, הפותח

כאשר גרעין המגדיר מהווה את חלקו הראשון , גרעין- מגדיר התצוגה בנוי במבנה של מגדיר, לעיל

החומר התמטי בפריט זה מבסס את . של הגשר ומוליך לאתנח דומיננטי ואל הצזורה המדיאלית

מה שיוצר שדרוג של הפריט למעמד של גרעין מחזר ושל , עיקר הפריט המשמש את גרעין המחזר

נותר במעמד מבני זהה , חטיבת הנושא השני, המשלים. הנושא הפותח למעמד של מגדיר המחזר

. וכמו בשתי הדוגמאות הקודמות אינו עובר שום שינוי מהותי למעט השינוי הטונלי, גם במחזר

אך שהפעם יש לו גם , מבחינת שינוי הקטגוריה מתרחש תהליך מקביל לתהליך שראינו אצל באך

. הפריט מסתיים בחומר ששימש להרחבת האתנח בסוף גרעין התצוגה המקורי: ביטוי תמטי

השימוש בחומר זה מצדיק את ראיית הפריט החדש כשייך , ראשית: לעניין זה יש שלוש השלכות

הקבלה תמטית זו יוצרת הקבלה בין האזורים הטרנזיטיביים בתצוגה ,  שניתE;344לקטגוריה 

כאשר האזור במחזר מוצג כסינתזה , )ם ברצף של גרעיניםמאופייני, שכמו אצל סקרלטי(ובמחזר 

-גם כאן נוצר פריט מולטי, ושלישית; של הפריטים שהרכיבו את האזור המקביל בתצוגה

מה שמאפשר , Mבתוכו גם את הקטגוריה " מקודד "Eכאשר הגרעין מקטגוריה , פונקציונלי

בעוד הדוגמה הבאכית יצרה מבנה , בכל זאת. דרישה לקסיקלית של מגדיר מקטגוריה נמוכה יותר

                                                 

343
אלא הם משמשים כארגומנטים , זו כמובן המחשה לטענה כי הנושאים הסגורים אינם קובעים את המבנה 

אין יכולת לקבוע מה יהיה , שאין כמעט הבדל בין מופעיו בתצוגה ובמחזר, לנושא הראשון. לצירופים גדולים יותר

  .מעמד זה נקבע על פי תכונות האירועים הטרנזיטיביים שאחריוו, מעמדו המבני

344
היא ממחישה את הטענה כי סיומת , מבחינה תיאורטית. זו טכניקה נפוצה למדי בתהליכי התגרענות, כפי שצוין 

למרות שלכאורה מדובר , היא זו הקובעת את הקטגוריה שלו, Eובפרט נקודת העוגב בהקשר של הקטגוריה , של פריט

  .ק יתיר של הפריטבחל
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מאפיין תצוגות של פרקי , ושכפי שנראה(המורכב משני פריטים בלבד , מחזר לא נורמטיבי

והתהליך למעשה , המחזר ההיידני שומר על מבנה חמשת החלקים הנורמטיבי, )345סונטינה

  . מתבטא רק בצמצום אזור טרנזיטיבי מורכב לפריט טרנזיטיבי יחיד במחזר

כאשר הפריט , הוצגו עד כה מציגים קשר מבני ברור בין התצוגה והמחזרהמקרים ש

. או סינתזה בינו ובין גרעין התצוגה, המשמש כגרעין המחזר הוא תוצאה של שדרוג גרעין המגדיר

, אי אפשר להתעלם גם מהקשר הברור של התופעה לתהליכי אירגון ליניאריים, עם זאת

תהליך קיצור של המחזר על ידי הקדמת תחילתו של שבמסגרתם ניתן לראות את ההתרחשות כ

, הבחנה זו מתבררת במקרים בהם ההתגרענות אינה כוללת שדרוג של גרעין לגרעין המחזר.הגשר

למשל , ובפרט במקרים שבהם גרעין המחזר מבוסס על משלים המגדיר, כך שההיבט המבני נחלש

ש למשל בפרק הראשון של הרביעייה כפי שמתרח, כאשר המגדיר עוצב כפריודה סימטרית בתצוגה

ראויה לציון בעיקר עקב המבנה הרחב במיוחד ) Ex. 4.16.1(התצוגה בפרק זה .  של מוצרט465. ק

, עובדה זו.  רקורסיבי במסגרת המשלים ושיידון בראשית הפרק הבאהכולל מבנה, של המשלים

מסבירה את השימוש שעושה מוצרט , לצד העובדה שהמשלים מובא כמות שהוא במחזר

גרעין המחזר מבוסס על , בדומה לדוגמה ההיידנית). Ex. 4.16.2(בהתגרענות לשם קיצור המחזר 

בדוגמה , עם זאת. קורית של גרעין התצוגהשאליו מסופחת הסיומת המ, חלקו השני של המגדיר

כך שאין שדרוג , משלים-בעלת מבנה ברור של גרעין, המוצרטית המגדיר עוצב כפריודה מורחבת

, התוצאה היא תחושה. והחומר המשודרג אף לא היה שייך לגשר בתצוגה, של גרעין לגרעין

הוא מקדם לא ממומש של כי מגדיר המחזר , שהצבענו על קיומה בחלק מן הפריודות הפתוחות

  .כבר מהווה גרעין לצירוף רחב יותר, תחת לשמש כמאחר שלו, והפריט הבא, פריודה

 הדוגמה הזו ממחישה כי הבסיס להבנת תופעת ההתגרענות הוא בראיית המחזר 

, וכי הוא אולי עוקב ליניארית אחר החומר התמטית מהתצוגה, אך בלתי תלוי בתצוגה, כמקביל

הדוגמה האחרונה בסעיף זה תמחיש זאת באופן בוטה (ארגנו מבנית בצורה שונה אך הוא עשוי ל

אם כי נוח לעתים להצביע על הקשר המבני בין גרעין המחזר ובין פונקציה גרעינית אחרת ). בהרבה

מפריט כלשהו , היא כפריט שעובר שינוי ברמה הלקסיקלית, הדרך הנכונה לראות אותו, בתצוגה

                                                 

345
ואנו לאור זאת נראה , היא חריגה מאוד בתצוגה, בעוד במחזר תופעה כזו אינה בלתי שגרתית, כפי שקפלין מציין 

) החריגה(הדוגמה . אותה כמאפיין צורני אפשרי של פרקי סונטינה והבחנה משמעותית בינם ובין המודל הנורמטיבי

  ). 17ש "ה, 277, 1998קפלין ( של מוצרט 545. ך הסונטה קמתו, שקפלין מביא היא פרק סונטינה מובהק
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הדוגמה המוצרטית לא הכילה שום סתירה ,  בהתאם לכךE.346ר בקטגוריה לפריט במחז, בתצוגה

  .אלא רק המחישה את גבולותיו, לעיקרון ההתגרענות

היציבות הטונלית שהיא מוסיפה - היבט אחרון של תופעת ההתגרענות הוא במידת אי

כת הרי שהפי, בראייתנו את היחסים בין הגרעינים כיחסים בין איברים טרנזיטיביים: למחזר

כאשר המגדיר . גרעין המגדיר לגרעין המחזר כולו בהכרח הופכת אותו לאיבר טרנזיטיבי יותר

הרי שמדובר כאן על תהליך המעניק גשריות וטרנזיטיביות כבר לנושא , מורכב מאיבר בודד

נוצר רצף גרעינים בין , במקרה קיצוני זה). פונקציונלי-תוך הפיכתו לגרעין מולטי(הראשון עצמו 

בייחוד . כלומר גרעין המשלים, ובין תחילת המחזר, )גרעין הפרק כולו, כלומר( הפיתוח סיום

הרצף למעשה מאריך את תחושת אי , במקרים בהם הפיתוח מסתיים בצורה חלשה יחסית

בכך נוצר רצף . ולא בנקודת המפגש בין הפיתוח לתצוגה, הפיתרון לטוניקה עד סיום הגשר

ועסקנו בה ( תופעה זו פגשנו 347.ושמבוסס על רצף גרעינים, ן המבניהעוקף את ההיגיו, טרנזיטיבי

, ומבחינה תיאורטית, ובייחוד במבנה התצוגה שלהן, במסגרת הסונטות של סקרלטי) ממושכות

, זו עוד המחשה לאוניפורמיות של התיאוריה. המסקנות מהדיון הקודם תקפות בעליל גם כאן

אוניפורמיות זו . מבנים שהם לכאורה שונים בתכליתעבור , המציגה סוגיות תיאורטיות דומות

   .  היא ממילא ההצדקה לשימוש באותם כללים תיאורטיים לניתוח כלל המבנים המוסיקליים

תוך השמטה , המאפיין העיקרי של תופעת ההתגרענות הוא קיצור המחזר ביחס לתצוגה

אך , פעה נפוצה הרבה פחותתו. או סינתזה שלו בתוך גרעין המחזר, של גרעין התצוגה המקורי

שבו גרעין המחזר הוא פריט חדש , היא לנקוט מהלך הפוך, אפשרית לחלוטין מבחינה תיאורטית

והכולל תהליך של ירידה , מה שיוצר מחזר מפותח וארוך יותר מהתצוגה, המתווסף לחומר הקיים

כך מופיעות שתי דוגמאות מעניינות ל. במעמדו של החומר שתיפקד במקורו כגרעין התצוגה

) מורכבת הרבה יותר(והשנייה , Op. 49\2הראשונה בסונטינה , בסונטות לפסנתר של בטהובן

                                                 

346
משום שהוא כולל את שינוי , inflection ולא של derivationמדובר בעליל בתהליך של , 340ש "במושגי ה 

ולעתים , Eך לפריט מקטגוריה  ההופMבמקרה הפרדיגמטי מדובר על פריט מקטגוריה . הקטגוריה של הפריט

  .M ולא Nקטגורית המוצא היא 

347
. אצל היידן" המחזר המשתנה"במה שהיא מכנה , 2001טיפול תיאורטי עדכני בתופעה זו מוצג על ידי רוסקובסקי  

מה שגם מחליש את , היא כי היידן מגיע למחזר בצורה חלשה יחסית) 28-39המוסברת בעמודים (גישת העבודה 

 compensatory"על ידי מה שהיא מכנה , ומבסס מחדש את הדומיננטה בהמשך, בתחילת המחזרהטוניקה 

dominant zone" .היא של רצף , בייחוד כאשר היא משולבת בעיקרון ההתגרענות האופייני מאוד להיידן, התוצאה

  .גרעינים המאריך את הרצף הטרנזיטיבי עד למשלים המחזר
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החומר ששימש לגרעין המשלים : שתי הדוגמאות משלבות טכניקה דומה. Op. 10\1בסונטה 

  . נותר בעינואם כי מבנה המשלים עצמו, במקורו משמש גם כגרעין המחזר

, האופייני לתצוגות הסונטינה,  מקורו במבנה התצוגה המצומצםOp. 49\2המקרה של 

התצוגה , מעבר לכך. פונקציונלי- גמה קיצונית לגרעין תצוגה מולטיושנדון בו בסעיף הבא כדו

 .Ex(המחזר ). Ex. 4.17.1(בארי שלם - Xבעל מגדיר פריודי ומבנה , מכילה משלים נורמטיבי

הנושא הפותח מתממש לכדי קדנצה : פונקציונליות של התצוגה-נמנע מלחזור על המולטי) 4.17.2

אם כי הקדנצה היא לטונליות של , די ברורומציג כתוצאה מכך מבנה פריו, מלאה

עם סיומת שלקוחה (המבוסס על גרעין המשלים ,  בשלב זה מגיע חומר חדש348.הסובדומיננטה

כגשר שבין הנושא , ברור שממלא תפקיד גרעיני, ושמבחינה פונקציונלית, )מגרעין התצוגה המקורי

חטיבה זו שומרת על , ושא השניחומר מחטיבת הנ" נלקח"יש לציין כי למרות ש. הראשון והשני

אלא כתוספת חומר ליצירת , כך שלא ניתן לראות את המתרחש כשינוי סדר בתצוגה, שלמותה

  .גרעין חדש

גרעין המחזר מבוסס : קיים דמיון בין מקרה זה ותופעת ההתגרענות, מבחינות מסוימות

שכן גרעין המשלים , ובעיקר על האלמנטים הגרעיניים שבה, על סינתזה בין מרכיבים מהתצוגה

בהבדל , עם זאת. מבסס את החומר התמטי בעוד הסיומת לקוחה מהסיומת המקורית של הגשר

כאן אין שדרוג , בה ניתן לטעון כי הגרעין המקורי שודרג לרמת גרעין המחזר כולו, מההתגרענות

, על כןיתר . כזה משום שלצד החומר החדש קיימת במחזר גם המקבילה לגרעין המשלים המקורי

, לא רק שנוסף חומר חדש: מתרחש כאן תהליך הפוך לתופעת ההתגרענות, מנקודת ראות מבנית

בעוד שבמהלך , פונקציונליות של המגדיר והגרעין-אלא שחומר זה מיועד לסייע בפיצול המולטי

-המחזר מציג לעתים גרעין מולטי) ע באך"כפי שראינו באופן הבולט ביותר אצל קפ(ההתגרענות 

העובדה שבקשרי . והגרעין לכדי פריט אחד) או חלקים ממנו(קציונלי המאחד את המגדיר פונ

משלים -נוגדת את שראינו ביחסי מגדיר, מחזר אפשריים לא רק תהליכים אלא גם היפוכם-תצוגה

מבחינה . ומעידה על כך שמדובר על יחסים צורניים שונים מאוד, בצורה הטרנארית הפשוטה

  .NP מול EP, לשוני זה מספק ההבדל בקטגוריות בין הצורותאת הבסיס , פורמלית

משום שבסונטה זו קיים מגדיר , Op. 49\2 הוא מורכב יותר משל Op. 10\1המקרה של 

מבנה התצוגה הוא ברור למדי . והחומר התמטי של גרעין התצוגה משמש גם במחזר, תצוגה נפרד

                                                 

348
בכך שהנושא מסתיים בקדנצה אל , ליך של פריצת הסגירות הטבעית של המגדירנוצר כאן תה, מבחינה טונלית 

  .במסגרת מגדיר המשלים של התצוגה, בטהובן של Op. 2\3דוגמה דומה תוצג בסונטה . הסובדומיננטה
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)Ex. 5.13( ,היבטים . ומשלים המורכב מגרעין ומשלים, גרעין, מגדיר: והוא כולל ארבעה פריטים

והן ) משום המבנה הבינארי של המשלים(שונים של תצוגה זו יידונו הן בפרק על מבנה המשלים 

ברור שיש לראות בפריט המופיע , לענייננו. בפרק שיעסוק בארטיקולציה הפנימית של התצוגה

מקשר בין שני , משום שהוא הפריט הטרנזיטיבי ביותר,  גרעין התצוגה את32-56בתיבות 

קיים פריט ) Ex. 4.18(במחזר . ור' מזbהמרכזים הטונליים ומגיע לאתנח על הדומיננטה של מי

אך בניגוד . ולכאורה ניתן לייחס לו תפקיד מקביל של גרעין המחזר, 191-215בתיבות , דומה

תחת להוליך חזרה אל : סס את המהלך הטונלי המשמעותיפריט זה אינו מב, למקרה בתצוגה

בשלב זה מופיעה גירסה של הנושא . ור'פה מז, ורית'הוא מוליך אל הסובדומיננטה המז, הטוניקה

. בדו מינור, ורק אחריה מופיעה חזרה על המשלים המקורי, השני המוליכה לקדנצה בטוניקה

אולי כדי , דולה של חטיבת הנושא השניניתן לראות את המתרחש במחזר כהרחבה ג, לכאורה

) ובמינור(אולם החזרה המלאה על החטיבה המקורית בטוניקה , ור'להביא שוב נושא זה במז

הגיוני יותר לייחס למופע החדש של גרעין המשלים המקורי , במקום זאת. מחלישה ראייה זו

עין ומכין את החזרה שהרי מבחינה טונלית הוא מתפקד לחלוטין כגר, תפקיד של גרעין המחזר

הוא : זוכה מעמד של לוואי, הן מבחינה מבנית והן מבחינה רטורית, הפריט המקורי. לטוניקה

זוהי דוגמה יפה במסגרת . מקדים את הגרעין הממשי ומוליך לטונליות המשנית של תחילת הגרעין

מבחינת . נוסףושלוואיותו נובעת בעיקר מקיומו של גרעין , צורת הסונטה ללוואי המדמה גרעין

אם כי , "הנושא השני"מוצג כאן לראשונה מצב בו חלק מן , מושגי צורת הסונטה המסורתיים

אם כי זו . ולא ממוקם רק במסגרת המשלים, מתפקד כגרעין הצירוף כולו, במחזר בלבד

אנו נראה כי במודל הקוכי ובחלק מהמקרים של , סיטואציה חריגה עבור המודל הנורמטיבי

  .   זו אינה תופעה חריגה כלל, סולמית-תהתצוגה התל

בשני המקרים נעשה שימוש : כדאי לשים לב לקווי הדמיון הבולטים בין שתי הדוגמאות

-ובשני המקרים התהליך החל בסטייה טונלית אל הסוב, בחומר התמטי של גרעין המשלים

תהליך של שתי הדוגמאות כוללות , בנוסף. שלא היתה קיימת בתצוגה המקורית, דומיננטה

-כתוצאה מאובדן המולטי, Op. 49\2במקרה של : של גרעין התצוגה) downgrade" (שדרוג יורד"

דוגמאות .  הוא מתפקד כלוואיOp. 10\1ובמקרה של , אל המגדיר" מועבר"הוא , פונקציונליות

 שם יוצגו מקרים של העברת גרעין התצוגה ,נוספות של תהליך כזה נראה בפרק על המודל הקוכי

וגה הוסבר  השינוי בין המחזר והתצOp. 49\2אם במקרה של . למעמד של גרעין המשלים דווקא

, )תוך ניצול הפוטנציאל הפריודי הקיים בנושא הפותח(פונקציונליות -ברצון להימנע מן המולטי

הן בתצוגה , כך שהגרעין,  ניתן להסביר את השינוי במניעים טונלייםOp. 10\1הרי שבמקרה של 
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תפקידו הלוואי של הפריט המקורי . תומך בצליל העובר המהווה את הירידה העיקרית, והן במחזר

קיים תיאום ברור בין , אם כן, במקרה זה. מתבטאת גם בתפקיד משני בתהליך הטונלי, מהמחזר

349.כאשר ההקשר הטונלי הוא המקור לשינוי באירגון התמטי, יהאירגון התמטי והטונל
 

מתוך רביעיות מיתרים של , נסיים סעיף זה בהתבוננות בשתי דוגמאות מעניינות במיוחד

וכאן נסתפק , שהן אידיוסינקרטיות למדי, קוצר היריעה אינו מאפשר לדון בכל הדוגמאות. היידן

ים יפה את המניפולציות שניתן לעשות במסגרת אך שמדגימ, בשני מקרים פשוטים יחסית להצגה

דוגמה ראשונה היא פרק הסיום של . ואת חשיבות התיאוריה להסבר מניפולציות אלו, בארית- Xה

מהווה דוגמה ) Ex. 4.19.1(התצוגה של פרק זה "). הקוינטות"רביעיית  (Op. 76\2הרביעייה 

שקיימים בו מאפיינים של פרק רונדו , בפרק פינאלה" תצוגה המשכית"ברורה לשילוב הרעיון של 

עיצוב הנושא הפותח בצורה בינארית פשוטה , בפרט): אם כי מדובר בפרק בצורת סונטה(מסיים 

ובודאי משימוש בקווי (וכן הימנעות מסגירה ברורה של התצוגה , )שצורתו נידונה בפרק הרלוונטי(

כפי שהיה נחוץ לו אכן היה ,  המוליך מחדש אל הטוניקהretransition-אם כי אין שימוש ב, )חזרה

, 20-68המשכיותה של התצוגה מתבטא בתהליך הטרנזיטיבי הארוך בתיבות . מדובר בפרק רונדו

, מנקודת ראות מסורתית. וללא נושא שני של ממש, המוליך מן הנושא הפותח אל הנושא המסיים

בארית ניתן להצביע על פיצול לשני - Xאך מנקודת הראות ה, אין כל סיבה לפצל את האזור הזה

עד ההגעה לאתנח על , פריט ראשון: אם את הגישה שנקטנו במקרה של סקרלטיהתו, פריטים

המציג חומר חדש ומרחיב את , החל מהגעה זו, ופריט שני, )40תיבה (הדומיננטה של סולם היעד 

, התפקיד הטונלי של כל פריט מצדיק את ראייתם כגרעין התצוגה וגרעין המשלים. נקודת העוגב

  .בהתאמה

ובייחוד את האירוע , )Ex. 4.19.2(וגה מאפשר להבין את מבנה המחזר ניתוח זה של התצ

לצד . ורית' של הנושא הפותח בטוניקה המז180ההופעה החל מתיבה : המרכזי המתרחש בו

, ור לקראת סוף הפרק המסיים ביצירה מינורית'העובדה שמדובר באמצעי המשרת הגעה למז

אך הופעתו יכולה להיחשב , בתצוגה מונותימטיתמבחינה מבנית נושא זה נשמע כמעין נושא שני 

נקודה זו מתחדדת לאור העובדה שמיקום הנושא ביחס . כבלתי מוסברת לאור העדרותו מהתצוגה

בארי מאפשר -Xהניתוח ה, כאמור. במרכז הרצף הטרנזיטיבי, לתצוגה עשוי להיראות תמוה למדי

                                                 

349
תיבה (^ 4 –) 176תיבה (^ 5המחזר ניתן לתיאור כמתבסס על קו יורד של : הכוונה היא כמובן למבנה טונלי שנקרי 

תפישה שנקרית כי מעבר לסובדומיננטה במחזר ). 271תיבה (^ 1 –) 270תיבה , משתמע(^ 2 –) 233תיבה (^ 3 –) 216

מחזר אצל שוברט -ביחסי תצוגה' ליל הירידה בקו המלודי השלדי ניכרת למשל בטיפולו של ביץמשמש כתמיכה בצ

  ). מאת שוברט מדגים זאת גרפיתD. 887ניתוחו את הפרק הפותח של הרביעייה , 12דוגמה , 16-18, 1983' ביץ(
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ולא כרצף בלתי , טיבי כחלק ממבנהניתוח התצוגה הציג את הרצף הטרנזי: לענות על תמיהה זו

הותירה מקום מבני בעל , חלוקת הרצף לגרעין תצוגה וגרעין משלים, בפרט. ניתן לחלוקה

ראוי להיות מנותח , לפיכך, מופע הנושא בתצוגה. שהוא כמובן מגדיר המשלים, פוטנציאל למימוש

. לצירוף המשלים" נושא"מה שמביא לקטיעת ההמשכיות והכנסת , כהצבת נושא חדש במקום זה

משום ששני הפריטים שמילאו תפקיד גרעיני בתצוגה קיימים גם , היחס לתצוגה נשמר, עדיין

כחלק מתהליך (בסינתזה עם גרעין המגדיר , גרעין התצוגה המקורי: ובאותו התפקיד, במחזר

ת בעוד גרעין המשלים המקורי ממשיך א, ממלא את תפקיד גרעין המחזר, )שגרתי של התגרענות

הוספת הנושא החדש . וממלא לפיכך את אותו התפקיד של גרעין המשלים במחזר, הנושא החדש

350.המיועד לארגומנט" ריק"ושימוש במקום , היא בגדר מימוש פוטנציאל מבני קיים
 

המחזר . דוגמה זו ממחישה לפיכך את היחסים הדואליים הקיימים בין התצוגה והמחזר

, שודאי שבמקרה הזה, ל להכיל בתוכו חומר חדש ורעיונות חדשיםוהוא יכו, בתצוגה" תלוי"איננו 

הוספת הנושא אינה חייבת להתבצע . גורמים להפיכתו של המחזור מהמשכי לנורמטיבי לחלוטין

כלומר ניצול פוטנציאל מבני , ובדוגמה זו מתרחש ההיפך הגמור, על ידי עיוות המבנה או שינויו

והיחס ההיררכי השונה , בארית- Xלולא גישת הניתוח האין צורך להעיר ש. קיים של התצוגה

אם כי . לא ניתן כלל להצביע על יחסים מבניים אלו בין התצוגה והמחזר, שהיא מעניקה לגרעינים

הבנת התפקידים של : הם מקרינים זה על זה, ניתוחי התצוגה והמחזר ניתנים להיעשות בנפרד

ניתוח המחזר , ולעומת זאת; מגדיר המשליםהגרעינים בתצוגה מקלה על זיהוי הנושא החדש כ

  .ולהאצלת תפקיד שונה לכל אחד מהם, מקל על פיצול האזור הטרנזיטיבי לשני פריטים

עיקר השינוי , ברביעייה זו. Op. 74\1דוגמה מרחיקת לכת יותר ניתן לראות ברביעייה 

, אלא בשינוי תפקוד של איבר מקורי מהתצוגה, )אם כי קיים כזה(המבני אינו בהוספת חומר חדש 

מבנה התצוגה , יגוד למקרה הקודםבנ. למשלים המגדיר, המשנה את מעמדו ממגדיר המשלים

הסטייה ). Ex. 4.20.1(ברביעייה זו הוא פשוט למדי ומקיים זיקה ברורה למודל הנורמטיבי 

, כאשר לא ניתן להצביע בצירוף זה על משלים נפרד, היחידה ממודל זה היא במבנה המשלים

אלא הן חלק , רדאינן מהוות פריט נפ, קצרצר" נושא מסיים"וארבע התיבות המתפקדות כמעין 

                                                 

350
 .Opהטריו מתוך הרביעייה : ו דומה מאוד לדוגמה שכבר ניתחנו מאותו האופוסהמתרחש ברביעייה ז, בראייה זו 

אם כי מדובר על דוגמה למימוש אותו עיקרון . ורי חדש'של הצורה הטרנארית נוסף מגדיר מז" מחזר"גם שם ב, 3\76

מעניינת ככל . בשל המבנה המצומצם בו היא מתרחשת, נראה שהדוגמה הקודמת חריגה יותר, מבני בצורות שונות

, Op. 64\5ומקרה דומה מאוד מתרחש בפרק הראשון של הרביעייה , ה במינההדוגמה הנוכחית איננה יחיד, שתהיה

  .שאיננו מנותח כאן בפירוט
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) גרעין בלבד-ומבנה משלים של מגדיר(פונקציונלי - תופעה זו של גרעין מולטי. מגרעין המשלים

העתידה למלא תפקיד , סיומת נוספת. תידון ביתר הרחבה במסגרת הסעיף על מבנה המשלים

ה בנוי ממבנ, מעין נושא שני מונותימטי,  נושא זה–קיימת במגדיר המשלים , משמעותי במחזר

המאזכרת שוב את , )41-45תיבות (שחלקו המסיים הוא למעשה סיומת קצרה , פנימי טרנארי

  .ומגיעה לאחר הקדנצה המלאה של סיום הנושא, המוטיב הפותח

תוך שמירה כמעט מלאה של הסדר , המחזר נעזר באותו החומר התימטי, כאמור

נקודת המפתח להבנת המחזר ). Ex. 4.20.2(ן  של מבנה שונה לחלוטיאך תוך יצירה, הליניארי

שקל לזהותה עקב ההקדמה בויולה (סיומת זו : היא אותה הסיומת של מגדיר המשלים בתצוגה

והיא מנותקת , מקבלת במחזר מעמד אוטונומי) 127 עם תיבה 41 השוו תיבה –המכינה אותה 

, א מבססת בתצוגהתחת הקדנצה הפשוטה שהי, יתר על כן. כפריט מהנושא המקדים אותה

הכולל הגעה משמעותית לאתנח דומיננטי והמוליך אל החומר , במחזר היא מכינה מהלך גשרי

הוא כשל גרעין , לפיכך, הניתוח ההגיוני ביותר לפריט זה. ששימש בתצוגה כגרעין המשלים

י המשויך באופן טבע, החומר המקדים גרעין זה. גרעין שאין לו מקבילה ישירה בתצוגה, המחזר

שבנוי על סינתזה של הנושא , חומר טרנזיטיבי, הנושא הפותח: כולל שלושה פריטים, אל המגדיר

ומגדיר , )כלומר גרעין מחזר אופייני לתופעת ההתגרענות(הפותח עם גרעין התצוגה המקורי 

והוא , משלים-גרעין-בארי טבעי למדי של מגדיר- Xחומר זה יוצר מבנה , לפיכך. המשלים המקורי

מינורי יחסית לשינויים , שינוי אחרון. טי מספיק כדי לתפקד כצירוף שלם וכמגדיר המחזרקומפק

שתחילתו כוללת , הוא ההחצנה של הסיומת של גרעין המשלים המקורי לפריט עצמאי, האחרים

למבנה של , גרעין בתצוגה- משתנה ממבנה של מגדיר, לפיכך, מבנה המשלים. את המוטיב העיקרי

כדאי להעיר כי למרות שבאופן כללי נשמר הסדר הליניארי בין הנושאים . זרמשלים במח- גרעין

, "הנושא השני"שיבוש אחד שלו מתקיים בהצגה המחודשת של , )ואפילו בין חלקי הנושאים(

היידן , בכך). 42-45 אל מול 119-120תיבות (שפתיחתו דווקא מעוצבת על פי הסיומת המקורית 

  .וייתכן שגם רומז על השינוי המבני המתרחש, יטעל הפרדת הסיומת מהפר" מפצה"
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שעובר , מתבלט השינוי במעמדו של מגדיר המשלים, מבין שני השינויים העיקריים

 לא פחות חשוב מכך היא העובדה שהמחזר מציג תהליך 351 .לעמדה סימטרית של משלים המגדיר

ובין המגדיר , רי מלאשכן המגדיר מבצע בעצמו תהליך גש, "תצוגה בתוך תצוגה"רקורסיבי של 

גם . שהוא התואם את המתרחש בתצוגה, "נושא שני"ו" נושא ראשון"והמשלים שלו יש יחס של 

תהליך רקורסיבי זה הוא מלא . ולא ביחס למחזר כולו, מתרחש במגדיר, תהליך ההתגרענות

 המחיש דווקא את Op. 76/2אם המקרה של . סקרלטי של K. 263בדומה לסונטה , לחלוטין

הרי , ונעזרנו בדמיון זה כדי להסביר את השינוי המתרחש, הדמיון המבני בין התצוגה והמחזר

ואפילו אם קיימים , שבדוגמה הנוכחית גם אם התצוגה והמחזר נעזרים באותו החומר התמטי

  .       עדיין מתקיים ביניהם שינוי מבני משמעותי ביותר, הם יחסים ליניאריים הדוקים למדיביני

, ניתן לטעון כי למרות העובדה שהמחזר עוקב אחר התצוגה במידה רבה, כסיכום סעיף זה

המקרים שפגשנו הציגו . עדיין ייתכן עבורו ספקטרום של אפשרויות לעצבו מחדש כצירוף עצמאי

שדרוג יורד של , שדרוג פריטים מהתצוגה למעמד של גרעיני המחזר, מבנה התצוגהעיצוב זהה ל

או כתחליף לאיברים " ריקים"למקומות , הוספת איברים, גרעין המחזר למעמד נמוך יותר במחזר

ואף שינוי סדר וכתוצאה מכך שינוי מעמד , סינתזה בין פריטים שונים, מקבילים מהתצוגה

הן , בכל האפשרויות הללו הובלט מעמדו של גרעין המחזר. קי התצוגההיררכי של איברים מכל חל

  .והן בהצגת חשיבותו כקובע את מבנה הצירוף, ביחס לגרעין התצוגה המקורי

  

   סונטה וסונטינה5.4

, לאו דווקא דרך סיבוך הצורה, סעיף זה יציג מקרה ראשוני של קריאת תיגר על המודל הנורמטיבי

הספרות התיאורטית מתייחסת . שוט ביותר הקיים בפרקי סונטינהאלא דווקא דרך המבנה הפ

                                                 

351
שהמושג שטבע של , מוצג על ידי איתן חיימו, של חומר ממגדיר המשלים אל המגדיר, מקרה אחר של שינוי תפקוד 

"altered reprise"חיימו מתאר בבירור תזוזה הנושא השני אל החלק .  הפך למעין שם קוד עבור המחזר ההיידני

, בארית-Xמבחינה ). 3' ובייחוד דוג, 341-345, 1988חיימו  (100. פרק הפותח של סימפוניה מסהפותח של המחזר ב

מאחר של פריודה (משלים המגדיר מתפקד במחזר כ, )מקדם של מעין פריודה פתוחה(המגדיר של מגדיר המשלים 

שמוצג גם כלוואי , כל זאת בתוספת העלאת קרנו של גרעין המשלים). שהמאחר המקורי שלה מושמט, סימטרית

. המשלים במחזר כתוצאה מכך מתכווץ לנושא מסיים בלבד. וגם כגרעין המחזר כולו) המוליך לסיום מדומה מינורי(

, אם כי ללא המרכיב הרקורסיבי ותוך יצירת מחזר מפושט במבנהו, רביעייהזו תופעה דומה לתופעה שהוצגה בפרק ה

התצוגה של פרק זה תנותח ). Ex. 4.21.1 ,Ex. 4.21.2(מעבר להצגת הניתוח העצי , והעדר מקום מונע דיון מפורט בה

  . ביתר פירוט בתחילת הפרק הבא
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מוגדרת לרוב כצורת סונטה ללא " צורת סונטינה" שכן 352,למושג הסונטינה במבוכה מסוימת

היא ודאי אינה מאפיינת רק פרקים , אך אם כי קיימים פרקי סונטינה הבנויים בצורה זו, פיתוח

קשה להניח ,  לעומת זאת353. של יצירות רציניות למדיוניתן למוצאה לרוב בפרקים איטיים, כאלו

כי האיפיון של פרקי סונטינה יכול להתבסס רק על מידת הקושי הטכני או האופי הדידקטי של 

פרקי סונטינה לעתים קרובות משמשים , באופן מנוגד. ולא להכיל שום מימד מבני, היצירה

אבל , מקל על הניתוח) בדרך כלל(ר אמנם משכם הקצ. כאמצעי להדגמת צורת הסונטה בכללותה

354.ניתן לתהות באיזו מידה צורת פרקים אלו מייצגת נאמנה את המודל הכללי
 

בסעיף זה ננסה להציע כי המאפיין הצורני העיקרי של פרקי סונטינה הוא בפשטותם המבנית 

ים באריים המלאים המוצע-Xבניגוד למבנים ה,  במלים אחרות355.ביחס למודל הנורמטיבי השלם

, פרקי סונטינה בדרך מביאים גירסאות פשוטות יותר של מבנים אלו, על ידי המודל הנורמטיבי

כפי , לעתים. ולאו דווקא ברמת הנושאים עצמם, כאשר הפשטות היא בעיקרה ברמה המבנית

פשטות . הפשטות המבנית דווקא באה על חשבון מורכבות רבה יותר בהקשר המורפולוגי, שנראה

, באריים המלאים-Xגה או על ידי שימוש במבנים מצומצמים יותר מן הצירופים הזו ניתנת להש

ביחס לקטגוריות כדוגמת , או באמצעות שימוש בקטגוריות קרובות יותר לקטגוריות הנושאיות

                                                 

352
המונה פחות , להסבר המושג" New Grove"אפשר למצוא בסעיף הקצר שמקדיש ה, דוגמה בוטה למבוכה זו 

  .משלושים שורות ואינו כולל ביבליוגרפיה

353
גרין מציין מפורשות כי אין זיקה : ממחיש אף הוא את המבוכה התיאורטית" צורת הסונטינה"טיפולו של גרין ב 

המתייחסת " צורת סונטינה"בין , וקלות מהנורמה, בהירות, המתייחסת לסונטות קצרות, "סונטינה"בין המושג 

ואינו מספק הגדרה צורנית עבור פרקי , גרין דבק במושג הצורני, למרות סתירה זו. למבנה של צורת סונטה ללא פיתוח

והסתפקותו בשתי דוגמאות בלבד , "Some sonatinas include movements in sonata form"קביעתו כי . סונטינה

י שפרק ראשון בצורת הסונטה הוא אופציה נפוצה ומקובלת שכן ודא, מהווה הצגה מעוותת של המצב, של קולהאו

כאשר הוא טוען כי פרקים ראשונים של , אצל ברי קיים ניסיון לגשר בין המושגים). 230-231, 1979גרין (בסונטינות 

 אם כי ברי מציין כי לעתים קיים חלק". פיתוח בולט"סונטינה הם בצורת סונטינה מבחינה זו שנעדר בהם מרכיב של 

הוא טוען כי מדובר , ) של בטהובן49.  אופ–וכך הדבר בדוגמא הקלאסית שהוא מביא לסונטינות (פיתוח בסונטינות 

משום שטענה זו נכונה , זו כמובן התייחסות בעייתית). 232, 1966ברי (באזור מוגבל יחסית לצורת הסונטה הבשלה 

  .אלא לכל חלקי הפרק, לא רק לפיתוח בסונטינות

354
משלושת הפרקים שהם מביאים . בספר המבוא שלהם ללימוד שיטת שנקר, לעשות קדוואלדר וגאנייהמגדילים  

, 457. ק, הסונטה בדו מינור(והשלישי , שניים הם פרקי סונטינה) 303-356, 1998קדוואלדר וגאנייה (בצורת הסונטה 

אף דוגמה מהדוגמאות שהם , במלים אחרות. שיוצג בפרק הבא, קא למודל הקוכימקיים זיקה דוו) של מוצרט

בחירה זו משקפת את גישתם , מעבר לצרכים הדידקטיים. מביאים אינה של מודל נורמטיבי של צורת סונטה

  .כפי שצוין לעיל,  ולא כאל צורה מוגדרת"sonata principle"המתייחסת אל צורת הסונטה כאל 

355
, ודאי שהכוונה כאן היא לפרקי סונטינה הכתובים בצורה זו, ון מתבצע בפרק העוסק בצורת הסונטהמכיוון שהדי 

צורת " ובין כסוג יצירה" סונטינה"אם כי יש כאן בלבול מסוים בין . כשכל הדוגמאות יתייחסו לפרקים ראשונים

צורת "ו" סונטה"ין את הבלבול המושגי הקיים בין בלבול זה חופף לחלוט, כמאפיין צורני של פרק מסוים" סונטינה

  ".סונטה
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EP ,עץ , למשל(הפשטות המבנית יכולה להתבטא גם בסוג המבנים . המשמשות במודל הנורמטיבי

, למשל, או פשוט על ידי הימנעות מריבוי איברים, )בארי המלא- Xתחת העץ ה, בינארי סימטרי

המחשה לפשטות מבנית . ללא לוואי המקדים אותו, עיצוב הפיתוח על ידי פריט לקסיקלי בודד

 מאת 545. הפרק הראשון של הסונטה ק, שכזו ניכרת תוך התבוננות בשני פרקי סונטינה מובהקים

הכוללים מספר מצומצם במיוחד של , )Ex. 4.23 (Op. 79 ושל הסונטה 356,)Ex. 4.22(מוצרט 

 של בטהובן מציגה מבנה Op. 49\1הסונטה ,  לעומתם ).בהתאמה, שיבעה וחמישה(פריטים 

עדיין מכילה די , אך כפי שנראה, )Ex. 4.24(וקרוב הרבה יותר למבנה הנורמטיבי , מורכב יותר

 .Op, תהקביעה דומה ניתן להגיד גם על בת זוג(פרמטרים המאפיינים סונטינה מבחינה רטורית 

  ).מחזר בתוכה-שהצגנו מקודם את יחסי התצוגה, 2\49

ר כאמצעי הנובע משימוש ניתן להסב, אחד המאפיינים המוכרים ביותר של פרקי סונטינה

במקום , הגעה לאתנח דומיננטי בסיום גרעין התצוגה: בקטגוריה פשוטה יותר לגרעין התצוגה

או בסונטה , 283. ק, 545. כפי שלמשל מתרחש בסונטות ק(לאתנח על הדומיננטה של הדומיננטה 

Op. 49\2.(357משום ,  הספרות המסורתית התקשתה לאפיין מצב זה כמאפיין סונטינות דווקא

 מסתיים באתנח ,הכולל את ההגעה לצזורה המדיאלית, בצורת הסונטה" גשר"שלעתים קרובות ה

ולא כגרעין , בארי של מרבית המקרים רואה פריט זה כגרעין המגדיר- Xהניתוח ה, עם זאת. כזה

 358. של היידןXV:30. כפי שכבר ראינו בניתוח הסונטות של סקרלטי או בטריו הוב, התצוגה כולה

משום שאכן , ידי אתנח כזה מאפיין כמעט רק פרקי סונטינהעיצוב גרעין התצוגה על , לעומת זאת

                                                 

356
ניתוח . בהתאם למחזוריות התמטית, דומיננטי את תחילת המשלים- רואה במחזר הסוב545. הניתוח של ק 

אך מוסיף (את ההתפתחות התמטית מה שהולם יותר , אלטרנטיבי הוא לראות בחזרה הנושא הפותח את גרעין הפרק

אך היא תואמת את הגישה הרואה בהופעת , שלדעתי אין בה צורך, זו טקטיקת ניתוח רדיקלית יותר). לוואי לצורה

 Free-כפי שהיא באה לידי ביטוי למשל בניתוחו של שנקר את הפרק ב, ור עדיין חלק מהפיתוח'הנושא הפותח בפה מז

composition)  1979] 1956\1935[שנקר ,fig. 47\1.(  

357
-275, 1989וינטר (שכן הגשר בתצוגה ובמחזר זהים בה לחלוטין , פוקאליות- מציבה דוגמה מובהקת של בי283. ק 

, עותיים במחזרכוללות שינויים משמ) פונקציונלי-הנעזרות בגרעין מולטי(שתי הדוגמאות האחרות , לעומת זאת). 278

 545. ק-ב. למרות שלכאורה הסיומת של סוף הגשר הולמת יותר מחזר מתצוגה, Op. 49\2כפי שכבר ראינו לגבי 

שבסיום , דומיננטי-מחזר סוב: משום שננקט בה צעד אחר שאף הוא לכאורה מקל על המלחין, המקרה מאלף במיוחד

 2004פומרוי (נורמטיבי של הגשר מאפשר למלחין פשוט לבצע טרנספוזיציה של השטח המקדים את הנושא השני 

" מקלות"השילוב של שתי הטכניקות ה, עם זאת). דומיננטיות אצל שוברט המוקדם- הסובמציג כך את הרפריזות

המשמעות היא כי לא ניתן לראות את הפשטת הקדנצה בתצוגה כצעד המקל על . יוצר דווקא מחזר מורכב יותר

  .אלא כביטוי רטורי לפשטות התצוגה, או כצעד מקדים לקראת המחזר, הלחנת הסונטה

358
 של Op. 55כמו למשל בשתי הסונטינות הראשונות מתוך , רקי סונטינות תנאי זה עשוי להתקייםגם בפ, למעשה 

  .אוסף שיאוזכר לקראת סוף הסעיף, קולהאו
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ניתן ,  מנקודת הראות הנוכחית359).ור'במז(מדובר בביסוס חלש ולא מודולטורי של סולם היעד 

: EPאלא גם שימוש בקטגוריה פשוטה יותר מקטגורית , לראות כאן לא רק שינוי בעיצוב הטונלי

ייתכן שיש מקום לראותו לא כשייך , עין המגדירמכיוון שפריט מסוג זה מתפקד בדרך כלל כגר

או למעין קטגוריית ביניים בין שתי ,  הפשוטה יותרM אלא כשייך לקטגוריה Eלקטגוריה 

לשימוש בקטגוריה פשוטה לעיצוב גרעין ) ומובהקת עוד יותר( דוגמה אחרת 360.הקטגוריות

הקיים למשל ,  שימוש כזה.התצוגה היא השימוש במאחר מודולטורי של פריודה כגרעין התצוגה

גם , ובניגוד לגרעיני תצוגה רגילים, הופך את התצוגה בעצם למבנה פריודי, Op. 49\1בסונטינה 

, מות או הרחבה של נקודת עוגבאינו מכיל סיו, כאלה שהגרעין מקיים זיקה תמטית לנושא הפותח

במקרים אלו ניתן אולי לטעון כי . המבדילות את קטגורית הפריט מקטגוריה נושאית רגילה

הוא סימון הגרעין כשייך לקטגוריה , הפיתרון הנוטטיבי שנמצא (E ולא Nקטגורית התצוגה היא 

"E".(  

דוגמה . ק פרקי סונטינהכי שימוש בגרעינים ממין זה אינם מאפיינים ר, עם זאת, יש להעיר

פרק שתואם , 332. קיים למשל בפרק השני של הסונטה ק, לשימוש במאחר מודולטורי כגרעין

הפשטות ). Ex. 4.25(באופיו ובמורכבותו פרק איטי בסונטות הלאו דווקא פשוטות של מוצרט 

מה ,  שהמחזר כולו עובר תהליך של וריאטיביות עיטוריתהמבנית במקרה זה מתבטאת בעובדה

 יש בכך עדות לכך שראוי לראות את קטגורית התצוגה 361.שיוצר מצב חריג של נושא שני מעוטר

אך אין הדבר מעיד , EPמאשר לקטגוריה הרגילה , והמחזר כקרובות יותר לקטגוריה נושאית

קיימים פרקי סונטה שבהם הגרעין מסתיים , במקרים אחרים. דווקא על נטייה לכיוון הסונטינה

                                                 

359
, שדן בדיוק במקרים בהם הגשר מסתיים באתנח דומיננטי" bifocal close"מאמרו של וינטר על ה, לכאורה 

 in the music of neither Mozart nor his contemporaries"...: וינטר אומר במפורש כי. רה לקביעה זומהווה סתי

did the bifocal close prophesy any falling off in structural complexity or sophistication")  1989וינטר ,

אינה קיימת אצל " גרעין התצוגה"ו"  המגדירגרעין"הוא בכך שהאבחנה בין , הפיתרון לסתירה לכאורה זו). 319

למרות שזו אינה ממלאת תפקיד המאפיין יותר , כך שבפרקים רבים הוא מזהה שימוש בקדנצה ביפוקאלית, וינטר

אם כי שימוש באתנח דומיננטי בסיום גרעין , הדיון במודל של קוך יבהיר באופן מעמיק יותר הבחנה זו. פרקי סונטינה

  .ופגשנו אותו הן אצל היידן והן אצל באך, ייני רק למודל זההמגדיר אינו אופ

360
לא נידון באופן , שרלוונטי באופן דומה גם לתופעת ההתגרענות במחזר, "קטגוריות ביניים"מכיוון שהמושג של  

דה חיפוש אחר סימון אלטרנטיבי רצוי שייעשה בעבו.  לגרעינים הללוEבניתוח העצי נשמר הסימון , מעמיק בעבודה זו

  .שתמיין באופן פרטני יותר את הקטגוריות המוסיקליות

361
למעט השינויים (חטיבת הנושא השני במחזר נוטה לחזור במדויק למדי אחר המקביל בתצוגה , באופן כללי 

גם כאשר מתבצע .  אצל סקרלטי תואמת תמטית בשני החלקיםxבאופן דומה לכך שהחטיבה לאחר הקרו) הטונליים

,  של בטהובןOp. 22 או Op. 10\1כפי שקורה למשל בפרקים האיטיים של הסונטות ,  במחזרתהליך של עיטוריות

, עם זאת.  כדוגמה חריגה מאוד332. מה שמציב את הדוגמה הזו של ק, תהליך זה אינו נמשך אל חטיבת הנושא השני

  .שחורגות מגבולות העבודה הנוכחית" חזרה תמטית"דיון מעמיק בשאלה זו קשור לסוגיות של 
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 .Ex( מאת בטהובן Op. 18\5, ור'כמו בפרק הפותח של הרביעיה בלה מז, באתנח דומיננטי בלבד

שבשתיהן נעשה , )Ex. 4.28(של מוצרט , 338. ק, 34. ובפרק המסיים של הסימפוניה מס, )4.26

התופס , 338. ק-כדאי לשים לב בייחוד לגרעין המשלים ב(שימוש במשלים מפותח ונורמטיבי 

בכל שלוש הדוגמאות ניתן לטעון כי ). כמעט שליש מהתצוגה ומורחב מאוד על ידי חזרות פנימיות

: גורית הגרעין מטרתה ליצור פרק פשוט יותר מהמקובל בצורת הסונטה הנורמטיביתהנמכת קט

ובדוגמה הבטהובנית מדובר , בדוגמאות המוצרטיות מדובר על פרקים שאינם פרקים ראשונים

ניתן לראות כי עיקרון , בכך. Op. 18ביצירה  שנחשבת לקלילה ביותר מבין שש הרביעיות של 

אלא גם מקרים אחרים בהם קיים צורך לפשט ,  דווקא סונטינותהנמכת הקטגוריה משרת לאו

כאשר להבדיל מפרקי סונטינה פישוט זה בדרך כלל לא משתלב בפשטות כללית של , את הצורה

ראוי לציין עוד כי הדוגמה של בטהובן מעלה במיוחד את התהייה האם לא לראות את . הפרק

הייה זו מתעוררת בייחוד עקב הצגת נושא במי ת. הפריט המגיע לאתנח דומיננטי כגרעין המגדיר

הנושא המתחיל במי , ראשית: קשה לקבל ניתוח זה כאן, עם זאת. מינור לאחר האתנח הדומיננטי

מעין פריודה כפולה , גם אם זו פריודה בעלת מאפיינים מיוחדים מאוד, מינור הוא בעליל פריודי

 פריודיות זו 362).ור'סול מז( המדיאנטה עם מאחר מורחב ועם מקדם המסתיים בקדנצה חריגה על

החומר המגיע לאחר , שנית. ואינה מאפשרת לראותו כגרעין, מאפיינת את הנושא כצירוף סגור

הוא . פונקציונליות-ללא תחושה של  מולטי, נושא זה הוא בעליל בעל אופי של גרעין המשלים

י אמצעים האופייניים לגרעין שנ, מבסס את הטוניקה החדשה בצורה פוליפונית ותוך חזרה כפולה

 את מגדיר 25-43הניתוח ההגיוני ביותר הוא כאמור לראות בנושא בתיבות , לאור זאת. המשלים

     363 .כלומר את המיקום הנורמטיבי של הנושא השני, המשלים

הוא מאפיין משמעותי אפילו , בייחוד עבור גרעין התצוגה, פונקציונליים-השימוש בפריטים מולטי

משום , סוג זה של פריטים עשוי להיות מורכב מאוד מבחינה פנימית.  פרקי סונטינהיותר של

אך , פראזות המבטאות את התפקידים השונים של הפריט-שבדרך כלל ניתן לבודד אותו לתת

                                                 

362
) IAC(ור יש להבין כמעין קדנצה אותנטית לא שלמה ' בסול מזPAC-הוא שאת ה, לתת לפריודיות זוהסבר שניתן  

  .כאשר הדבר מתבטא בהגעה לצליל סול בקול העליון, במי מינור

363
 במי 25בכך שהוא טוען כי הנושא המתחיל בתיבה , הטענה שהוצגה כאן הועלתה במאמרו של יודקין על הרביעייה 

זהו ביטוי לקשר העמוק , לטענתו. ורק בסיומו מגיעה חטיבת הנושאים השנייה, ן לאזור הטרנזיטיבימינור שייך עדיי

שבה מתרחש תהליך דומה מבחינה טונלית ומרקמית ,  של מוצרט464. בין הרביעיה של בטהובן ובין הרביעיה ק

אצל בטהובן , ברור השיוך של הקטע הרלוונטי לגשר) Ex. 4.27(למרות שאצל מוצרט , תעם זא). 49-50, 1992יודקין (

שוני זה . היא אינה מתבטאת במבנה התצוגות, כך שגם אם קיימת זיקה בין האירועים, הניתוח המוצג כאן הוא שונה

כלפי המקור " הבנה מכוונתאי "כי ברביעיה זו בטהובן נוהג ) 30, שם(דווקא הולם את קביעתו הראשונית של יודקין 

  .המוצרטי
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מבחינה תחבירית התוצאה היא ויתור על לפחות ארגומנט אחד וכתוצאה מכך פישוט של 

מה שמביא , ל גרעין התצוגה הממלא גם פונקציה מגדירית המקרה הנפוץ ביותר הוא ש364.הצורה

-במבנה גרעין(אלא  גם ליצירת עצים בינאריים סימטריים , לא רק להפחתת מספר האיברים

הרי שהן גרעין , 545. אם נביט במקרה של ק. ובכך ליצירת מבנה תחבירי פשוט יותר, )משלים

כשכל אחד מהם מכיל , פונקציונליות-תצוגה והן גרעין המשלים עונים על עיקרון זה של מולטיה

הדמיון ההרמוני בין . המגלמת את החלק הנושאי בגרעין וחלק טרנזיטיבי יותר" מורפימה"

עם . מעיד אף הוא על דרך החשיבה המשותפת בעיצובם) תוך הבלטה של הדרגה השנייה(הנושאים 

 .Ex( מאת קולהאו Op. 55\3בסונטינה : פונקציונליים אחרים-גם פריטים מולטיייתכנו , זאת

, )בתוספת לוואי קצרצר בסיום התצוגה(סונטינה שהמבנה שלה כולל ארבעה פריטים בלבד , )4.29

ם בתוכו כאשר הגרעין מוליך לקדנצה מלאה ומגל, גרעין-התצוגה מעוצבת במבנה של מגדיר

זוהי עוד , מעבר להמחשת אפשרות זו במסגרת מבנה הסונטינה. למעשה את משלים התצוגה

המחזר בסונטה זו . שאינו רק גשר בין שני הנושאים, המחשה מני רבות לאוטונומיות של הגרעין

מקרה קיצוני עוד יותר של . המורחב פנימית ומקיף יותר משליש הפרק, מורכב מפריט יחיד

שבה התצוגה כולה מגולמת על ידי ,  של בטהובןOp. 79קציונליות קיימת בסונטינה פונ- מולטי

יש לציין כי הנושא הראשון בולט " הנושא השני"ו" הנושא הראשון"מבחינת זיהוי . פריט אחד

 קרוב יותר למבנה Op. 79המקרה של , בכך). לו נרצה לעשות זו(ל יותר להפרידו מהגרעין וק, יותר

לעומת ההפשטה המירבית של . משלים-גרעין מאשר למבנה הנפוץ יותר של גרעין-של מגדיר

מבנה הסונטה פשוט יותר , עדיין. וגם קודה חיצונית, הפרק כולל פיתוח מורכב למדי, התצוגה

  .Op. 2\3למשל בסקרצו של ,  שפגשנו של צורה טרנארית פשוטהממקרים) תחבירית(

בחינת סונטות אחרות של מוצרט עשויה להמחיש כי תכונות , 545. לצד המקרה המובהק של ק

ובכך ליצור ספקטרום הדרגתי בין , הסונטינה עשויות להתממש במידות שונות בין פרקים שונים

 .Ex (283. רצף כזה נוצר למשל אם מביטים בתצוגות של הסונטות ק. הרמה הפשוטה והמורכבת

 היא 283. ק,  מבין שלוש הסונטות שהוזכרוEx. 4.32(.365 (311. ק- ו, )Ex. 4.31 (309. ק, )4.30

                                                 

364
ניתנת לתיאור , בתוכו את המגדיר" מכיל"למשל במקרה של גרעין ה, פונקציונליות שמדובר עליה כאן-המולטי 

המתארת את החלק " מורפימה"מול , המתארת את הנושא הפותח" מורפימה"כמצב בו ניתן להפריד את הפריט ל

שאכן לא , פונקציונליות-ראה דוגמאות מורכבות יותר ליצירת מולטיבסעיף על מבנה המשלים נ. הטרנזיטיבי

  .תילקחנה מפרקי סונטינה

365
, ינותחו כעונות על המודל הקוכי, 284.  או ק281. ק, 279. כגון ק, סונטות מוקדמות אחרות של מוצרט 

כפי , לא ניתן לנתחן כמניפולציה של המודל הנורמטיבי, לאור זאת. האלטרנטיבה הצורנית של המודל הנורמטיבי

  .283.  מבנה דומה מאוד לדוגמה של ק מציגה280. הסונטה ק. שמתבצע כאן לגבי מרבית פרקי הסונטינה
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, ים באתנח דומיננטיסונטה זו מתאפיינת בגרעין תצוגה המסתי: הקרובה ביותר אל הסונטינה

 ההבדל העיקרי בין 366.מפותח מאוד מבחינה מורפולוגית, פונקציונלי-ובמשלים בעל גרעין מולטי

מה שיוצר נושא ראשון ,  היא ההפרדה בין מגדיר התצוגה וגרעינה545. תצוגת סונטה ובין זו של ק

, Eא ספק מקטגוריה לל,  כבר נעשה שימוש בגרעין תצוגה מורכב309. ק-ב. מופרד בבירור מהגשר

ושגם בה ניתן לזהות הפרדה ברורה , פונקציונליות של גרעין המשלים-אך עדיין נשמרת המולטי

המשלים : מתבצע התהליך ההפוך, לעומת זאת, 311. ק-ב". גרעיני"והחלק ה" נושאי"בין החלק ה

אך גרעין , )ומשלים קדנציאלי קצרצר, י מפותח'עם גרעין פסז(בארי שלם -Xשלו בנוי כצירוף 

   367.התצוגה שומר על הקטגוריה הפשוטה ומסתיים באתנח דומיננטי רגיל

 של Op. 36מציג אוסף הסונטינות " סונטה"ובין " סונטינה"דוגמה אחרת למעבר הדרגתי בין 

מציג בתחילתו  סונטינות פשוטות , " פרוגרסיביותשש סונטינות"המוגדר כ, אוסף זה. קלמנטי

ועובר תהליך של התקדמות הן ברמת הקושי הטכני והן במימדים ובאופי של , וקלות מאוד לנגינה

הסונטינה המסיימת מציגה כבר מבנה :  התקדמות זו באה גם לידי ביטוי מבני368.הסונטינות

". סונטינה"אין לראות בה כלל ,  צורניתכך שמבחינה, )Ex. 4.33.5(נורמטיבי לכל דבר ועניין 

הכוללת שימוש בגרעינים , שתי הסונטינות הראשונות מציגות פשטות מירבית, לעומת זאת

 .Ex. 4.33.1 ,Ex(הבנויים כמעין פריודות מודולטוריות ברמה הלקסיקלית , פונקציונליים- מולטי

אך עדיין , ת גרעין תצוגה נפרדהסונטינות הרביעית והחמישית כבר מכילו, לעומת זאת). 4.33.2

 כך שנשמר עקרון הסונטינה של הפשטת קטגורית 369,נשמר המבנה של פריודה מודולטורית

ראיה להבדל בין שתי סונטינות אלו ובין הסונטינות הפותחות ). Ex. 4.33.3 ,Ex. 4.33.4(הגרעין 

בעוד , התגרענותבמסגרת תהליך , הוא בכך שבמחזר נעשה שוב צמצום מספר האיברים לשניים

והוא לא נדרש משום שמכתחילה התצוגה היתה , שבשתי הסונטינות הפותחות אין צמצום שכזה

                                                 

366
ומעבר ללא מודולציה מהגשר אל , "bifocal close"וינטר מביא סונטה זו כדוגמה ראשונה למצב של , כאמור 

  ).275-278, 1989וינטר (הנושא השני 

367
 נעזרת בעיקרון 311. ק:  ראויות לציון על התהליכים המתרחשים במחזר של הסונטות311.  והן ק309. הן ק 

.  מכילה שינוי יוצא דופן בשטח הנושא הראשון309. ק-ו, המביא בתחילתו את הנושא השני, "מחזר ראי"המיוחד של 

של פרקי סונטינה אינה מחייבת בנאליות " פשטות"דוגמאות אלו מעידות כי ה, 545. דומיננטי של ק-לצד המחזר הסוב

  .ניתוח מדוקדק של תהליכים אלו הוא מחוץ לגבולות העבודה, עם זאת. צורנית

368
. המקורי של קובץ סונטינות בעלות מטרה פדגוגיתרואה באופוס זה של סונטינות את המודל ) 21, 1972(ניומן  

  .ולאו דווקא כפרקים בעלי מטרה פדגוגית, או קלים לנגינה, קלילים, סונטינות נתפשו כפרקים קצרים, לפניו

369
, בנוסף. המרחיבה מעט את מבנה הסונטינה החמישית, ההבדל בין שתי סונטינות אלו הוא תוספת הלוואי בפיתוח 

, אך לדעתי מדובר על מורכבות מורפולוגית, בארי-Xוניתן לייחס לו מבנה טרנארי ,  מפותח יותרמשלים התצוגה שלה

  .ולא על חלוקה ממשית לשלושה פריטית ברמה התחבירית
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בהקשר הזה ניתן לראות בה , אם כי ההתגרענות אינה מאפיינת דווקא פרקי סונטינה. ללא מגדיר

ה בין ללא ההבחנ, כמובן. ושקלמנטי נמנע ממנו בסונטינה השישית, תהליך המביא לפישוט הצורה

לא היתה אפשרות מעשית להצביע על ההבדל בין הפרקים , "רמה תחבירית"ו" רמה מורפולוגית"

, יש להעיר כי נמנעתי מלדון במבנה הסונטינה השלישית. וזו עוד המחשה לחיוניות הבחנה זו, הללו

מושג שהדיון בו צומצם במידה , "גרעין ריק"משום שהתצוגה בה מערבת לדעתי עיקרון של 

גם אם הוא בהחלט , אינו הכרחי, במבנה סונטינות באוסף אחד" התקדמות"רעיון זה של . שרהאפ

שאמנם עוקב ,  של קולהאוOp. 55, באופוס האחר. מקנה לאוסף כדוגמת זה של קלמנטי קסם רב

ובו , ליך הפוךמתרחש במידה רבה תה, אחר קלמנטי בהצגת שש סונטינות ברמת קושי עולה

שתי הסונטינות הפותחות אוסף זה : הסונטינות המורכבות יותר שומרות דווקא על מבנה פשוט

)Ex. 4.34.1 ,Ex. 4.34.2 ( הן מורכבות מבנית יותר מהשלישית)וגם משאר הסונטינות באוסף( ,

370.פונקציונלי ומספר איברים מינימלי בתחביר-המאופיינת בגרעין מולטי
 

. ובין סטיות ממנו" המודל הנורמטיבי"את ההבחנה בין , אם כן, ניתן לראותכבר מסעיף זה 

הולם מאוד את תפישתם של דארסי והפוקוסקי בדבר " סונטינה"ו" סונטה"הפער בין , מבחינה זו

מכיוון , עם זאת. משום שמבנה הסונטינות מתקבל על ידי טשטוש הנורמטיביות, "דפורמציות"

אין , ובראשם השאיפה לפשטות מירבית, קרונות סגנוניים ברוריםשטשטוש זה הוא תוצאה של ע

הדגש ששמנו על האירועים הגרעיניים . צורך להציג את ההבדל כיחס בין צורה ודפורמציה שלה

המבנה : ממחיש את מעמדם של הפריטים הלקסיקליים בבחירת המבנה) ובייחוד גרעין תצוגה(

 הדרישות לקסיקליות של גרעינים השונים אלא של, אינו תוצאה של מימוש סכימה אחרת

צורות "דיון זה ממחיש כי הסונטינות אינן , בכל מקרה. מהגרעינים הנהוגים במודל הנורמטיבי

החורגת ממאפייניו , אלא שהן מציגות מניפולציה של המודל הנורמטיבי, "סונטה פשוטות

  .פיכך בעייתית מאודהדגמת צורת הסונטה דרך ניתוח פרקי סונטינות היא ל. הסגנוניים

                                                 

370
ראוי לציין . מבנה שיידון בפירוט בפרק הבא, מבחינת תצוגתן" המודל הקוכי"שתי סונטות אלו שייכות לקטגורית  

בייחוד בכל , מתרחשים בסונטות גם תהליכים מעניינים למדי, הרב יחסית ברמה התחביריתשמעבר למספר האיברים 

תופעות אלו מקבלות ביטוי , מכיוון שהמודל הקוכי עדיין לא נידון בפירוט, עם זאת. הקשור למתרחש במחזר

  .בניתוחים העציים בלבד
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  מספר נושאים מיוחדים: תצוגת צורת הסונטה: פרק שישי

  

   מבנה משלים התצוגה6.1

אחת הנקודות המשמעותיות ביותר שעלתה מסקירת המודל הנורמטיבי היא מרכזיותו 

-Xבנוי לעתים קרובות כצירוף ) בניגוד למשל למגדיר התצוגה(צירוף זה : של משלים התצוגה

, מעבר לכך. בנה זה מוצג כחלק ממאפייניו היסודיים של המודל הנורמטיביומ, בארי מלא

או המגדיר (כפריט המקשר בין הנושא השני והנושא המסיים , מרכזיותו של גרעין המשלים

העידה על הקושי של התיאוריה הקיימת לזהות ולטפל במרכיבים , )והמשלים של צירוף זה

בארית על הצירוף באור -Xמיד את נקודת המבט המה שמע, השונים של האזור הטונלי השני

היא , תוך בחינת מקרים נורמטיביים ואחרים, סקירה לעומק של צירוף זה. משמעותי במיוחד

נסקור אפשרויות שונות לממש את , בראשיתו. וזו תהיה מטרת סעיף זה, לפיכך חשובה למדי

  . לאפשרות זוובהמשכו נציג אלטרנטיבות שונות, בארי מלא-Xהמשלים כצירוף 

  

  בארי מלא-X המשלים כצירוף 6.1.1

המכיל , בארי מלא-Xהמבנה הנורמטיבי של משלים התצוגה הוא צירוף , כאמור לעיל

לצירוף זה יכולים להתווסף לוואים ימניים המשמשים כקודטות לצירוף . גרעין ומשלים, מגדיר

, )332. וצגה במהלך הניתוח של קדוגמה כזו ה(והם בדרך כלל חומרים בעלי חשיבות מבנית פעוטה 

. כפי שיוצג למשל בדוגמה של הסימפוניה מס(או לוואים שמאליים קצרים המקדימים את הגרעין 

שבה שני , האחת: ניתן להציג שתי אסטרטגיות עיקריות לעיצוב מבנה זה, כללית).  של מוצרט40

ובמקרה זה הגרעין בנוי כחומר טרנזיטיבי המקשר , צבים כנושאים מלאיםהארגומנטים מעו

כאשר ישנו נושא עיקרי יחיד המתפקד כמגדיר הצירוף בעוד הגרעין והמשלים , והשנייה, ביניהם

-Xבעוד הניתוח ה. הם נושאים קדנציאליים העשויים לנוע מקודטות פשוטות עד נושאים של ממש

עם כי ודאי שרלוונטיות אליו חלוקות (מבנה טרנארי בעיקרו בארי מציג את מבנה המשלים כ

היחס המסורתי אל אזור זה ) כפי שקיים גם לגבי צירופים אחרים, בינארית או חלוקות למחצה

מה שיוצר את , ומנושאים מסיימים" נושא שני"ומורכב מ, הוא כאל אזור המתחלק בינארית

החלק המסיים של , תם של דארסי והפוקוסקילגיש. הבעייתיות להיכן לספח את גרעין המשלים

שהוא הסיום הקדנציאלי , "EEC ,"essential expositional close-התצוגה מתחיל לאחר ה
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כתוצאה ). 119-121, 1997דארסי והפוקוסקי (המשמעותי הראשון בחטיבת הנושאים השנייה 

גרעין המשלים , )שנפגוש במהלך הסעיף (EEC-למעט מקרים בהם מתבצעת דחייה של ה, מכך

שדארסי והפוקוסקי מציינים שהיא עשויה להכיל שרשרת של , מוכר כחלק מהחטיבה המסיימת

מגדיר במפורש את הנושא המשני כבעל צורה , לעומת זאת,  קפלין371.אירועים קדנציאליים

 1987קפלין (ורואה את הקדנצה המסיימת המורחבת שלו כאמצעי להגדרתו , חופשית יותר

קפלין מציין במפורש את האפשרות של ). 101-111, 1998גם קפלין ' ר, יון קדנצה זומוקדש לאיפ

, לענייננו, כאשר במצב זה הראשון יכול להיות נושא יציב, הנושא השני להכיל מספר נושאים

מקרה זה תואם את החלוקה של המשלים למגדיר נושאי ולגרעין ). 99, 1998קפלין  (NPמקטגוריה 

באמצעות הקדנצה , כאשר הגרעין, )זוהה עם משלים המשלים בראייה זוהנושא המסיים מ(

   372.מעניק לצירוף את הקטגוריה שלו, המורחבת והאופי הכללי המשוחרר

, הראשונה היא קלה לטיפול, בארי לגבי האסטרטגיות שהוזכרו- Xמבחינת הניתוח ה

ג את החומר התמטי המגדיר מצי. משום שהתפקיד של כל אחד מאיברי הצירוף הוא ברור מאוד

ולעתים קרובות במבנה , כשבדרך כלל מדובר בנושא השלם ביותר בצירוף, המשמעותי ביותר

נושא שלם לכשעצמו אך פחות בולט ובעליל משני , המשלים מציג את הנושא המסיים. פריודי

כשהכרחיותו נובעת מהעובדה שכל אחד מהנושאים , והגרעין מתווך בין שני הנושאים, למגדיר

 יתר על 373.ולכן אינו יכול להוות בסיס לצירוף נרחב יותר, כשעצמו הוא סגור ובקטגוריה נושאיתל

מבנה זה של צירוף תואם את התפישה לפיה הארגומנטים של הצירוף הם היציבים בעוד , כן

למרות שאינו , ניתן להתרעם לכאורה על הגדרת הגרעין כטרנזיטיבי. הגרעין הוא הטרנזיטיבי

מכירה בהחלט במצבים , אפילו המסורתית, אולם יש לזכור כי התיאוריה, דולציהמבצע כל מו

                                                 

371
, "נושאים מסיימים"ו" נושא שני" של שמבקר את המושגים התיאורטיים, דעה דומה מוצגת על ידי רוטשטיין 

והציגה את , שראתה חשיבות בקדנצה האותנטית הראשונה, 18-ותחת זאת מסתמך על התיאוריה של המאה ה

, רוטשטיין מסייג קביעה זו בכך שלעתים, עם זאת). 115-116, 1989רוטשטיין (החומר שאחריה כאוסף של סיומות 

אם כי הוא עדיין טוען שלרוב עדיף לבחור את , ר הקדנצה הראשונהלא תיבח, כאשר יש רצף קדנצות שמתחזק

  . הקדנצה הראשונה מרצף זה

372
דוגמאות אחרות של התייחסות לגרעין המשלים כאל חלק מחטיבת הנושאים השנייה ניתן למצוא אצל חורגין  

  .מתפקד כגרעין המשלים לאזור שבדרך כלל B2- ו2Sבסימון , בהתאמה,  הנוקטים1988 ולונגייר וקובינגטון 1992

373
ודאי שאין בעיה טונלית להביא את : חשוב לציין שהכרחיות זו אינה נובעת משיקולים טונליים או דומים להם 

המכיר בכך שצירוף חדש , תיאורטי-ההכרח שמדובר עליו הוא הכרח פנים. הנושא המסיים מייד לאחר הנושא השני

העובדה שמבנים בהם גרעין כזה אינו קיים כמעט שאינם . רעין כלשהוחייב להיות תוצר של תכונות לקסיקליות של ג

  .היא עדות חזקה מאוד לחשיבותה של התיאוריה) תנותח בהמשך, 576. בפרק הראשון של ק, דוגמה אחת כזו(בנמצא 
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 374.שהוא טרנזיטיבי אך לא מודולטורי, כאשר הדוגמה הבולטת ביותר היא הגשר במחזר, כאלו

כפי , מבנה זה של צירוף יוצר הקבלה ברורה בין מבנה המשלים ובין מבנה התצוגה כולה, ככלל

  ).Ex. 4.3(שנותחה בפרק הקודם , 332.  קשהודגם במיוחד בדוגמה של

מכיוון שהארגומנטים במבנה זה הם בדרך כלל נושאים במבנה של פריט בודד או של 

זו עוד המחשה לכך שהקטגוריה (ברור שהאיבר העיקרי שיש לאפיינו במפורט הוא הגרעין , פריודה

 של מוצרט 332. ק- של היידן וXV:30הדוגמאות של ). צר של קטגורית הגרעיןשל הצירוף היא תו

והן , הן מבחינת אופי הפריט, הציגו מקרים קיצוניים של עיצוב גרעין המשלים כאיבר טרנזיטיבי

בין אם בהגעה לאתנח דומיננטי ובין אם בביסוס , סוס של הדומיננטה בסופומבחינת מידת הבי

בשני המקרים נעשה שימוש . ארוך של נקודת עוגב שהתפתחה בסופו של דבר לקדנצה

דוגמה דומה לביסוס דומיננטי בסוף גרעין . יציבות-במינוריזציה על מנת להעניק תחושת אי

 ישנה הגעה לנקודת 75כשהחל מתיבה , )Ex. 5.1( של בטהובן Op. 31\3המשלים נמצאת בסונטה 

 רקע הארכה של טריל אקורד דומיננטי על- ישנה פרישה של ספט78-81עוגב דומיננטית ובתיבות 

כדאי לשים לב כי החומר התמטי שבטהובן משתמש בו מקביל לחומר שהוצג בתיבות . קדנציאלי

. מה שיוצר הקבלה תמטית בין גרעין המגדיר וגרעין המשלים,  מבחינה תמטית והרמונית29-32

שגם בה הגרעין , Op. 53, של בטהובן" ולדשטיין"עיצוב דומה של גרעין המשלים קיים בסונטת 

נקודת העוגב ). Ex. 5.2(מסתיים בקדנצה במימדים מרשימים על רקע הרחבת הטריל הקדנציאלי 

אי לשים לב כי כבר תחילת הגרעין אך כד, 66-73הדומיננטית במקרה זה משתרעת על תיבות 

-53תיבות (ובימין ) 50-51תיבות (באמצעות הצליל סי החוזר ביד שמאל , מדגישה את הדומיננטה

, דוגמה מסוג שונה להדגשת הדומיננטה בסיום הגרעין נמצאת בסונטה בלה מינור של שוברט). 54

Op. 42) Ex. 5.3( ,במקרה . ורי'כוללת גם גרעין מינורי בהקשר מז, שבנוסף להדגשת הדומיננטה

אך ההאטה הריתמית המדגישה מאוד כל , זה הדומיננטה מתפקדת לחלוטין בהקשר קדנציאלי

יש להעיר כי בסונטה זו שוברט נמנע מעיצוב של . נותנים לדומיננטה תחושת כובד מיוחדת, אקורד

בכל , )מגדיר המגדיר(ח הדומיננטי היחיד מתרחש בסוף הפריט הפותח והאתנ, צזורות של ממש

ממגדיר , מגרעין התצוגה אל המשלים, המעבר מגרעין המגדיר לגרעין התצוגה(שאר המקרים 

תחושת האתנח נוצרת מהגעה ) ומגרעין המשלים אל משלים המשלים, המשלים אל גרעין המשלים

. והבאת הפיתרון רק בפריט הבא, )ורה של ספטאקורדלעתים בצ(לדומיננטה במסגרת קדנציאלית 

                                                 

374
שבמרבית המקרים , רטו' התזמורתית בפרקי קונצבאופן דומה ניתן להתייחס אל החלק הטרנזיטיבי בתצוגה 

משום שנמנעתי , נקודה זו לא תפותח.  שבו גרעין בעל אופי טרנזיטיביEPאך בנויה כצירוף , נשארת במסגרת הטוניקה

  .רטו בעבודה זו'מדיון בפרקי קונצ
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שמקשר בין הארגומנטים של המשלים אל , אל עיצוב מיוחד זה מצטרף העיצוב התמטי המעניין

  .ובין גרעין המשלים אל מגדיר המגדיר, גרעין התצוגה

בעוד המקרים שתוארו בפיסקה הקודמת מדגימים את האופי הטרנזיטיבי של גרעין 

הרי ,  שהוא מתבטא בעיקר במבנה הקדנציאלי ובהדגשת הדומיננטה בסופוכפי, המשלים

במקרים . עם או בלי טריל קדנציאלי, שבמקרים רבים פריט זה מסתיים בקדנצה רגילה למדי

י או 'עיצוב הגרעין כפסז: האיפיון הטרנזיטיבי מושג בעיקר על ידי אופיו של הפריט, הללו

או פיתוח חומר תמטי ;  מספיק כדי לשמש כנושא עצמאיהצגת חומר שאינו יציב; סקוונציאלי

דוגמאות ברורות לגרעינים כאלו נמצאות בפרקים הראשונים של הסונטות של . שהוצג קודם לכן

התצוגות במלואן יידונו בפירוט . בהתאמה, Ex. 5.51 ,Ex. 5.47 (333. ק- ו330. ק, מוצרט

 333. ק- ב. שבהן הגרעין מציג חומר תמטי חדש כמעט לחלוטין, )בסעיף על המודל הקוכי, בהמשך

סיום הפריט הוא . המשמשת כמגדיר הצירוף כולו, הגרעין מגיע לאחר פריודה סימטרית ארוכה

כאשר ההרמוניה מרחיבה בעיקר , ו כגרעיןאך תחילתו מעידה על תפקוד, אמנם קדנציאלי ופשוט

. ותבנית הבאס הקצבית מעניקה לפריט אופי טרנזיטיבי למדי, ור'את הדומיננטה של פה מז

למרות שצירוף . משלים-של גרעין, אם כי לא פריודי, בסונטה זו גם למשלים המגדיר מבנה פנימי

, י זיהויו של גרעין המשלים כולולא יכול להיות ספק לגב, זה מכיל בתוכו את הטריל הקדנציאלי

 הוא 50המתרחש אחרי תיבה  375.על סמך הקריטריון של האירוע הטרנזיטיבי והבלתי יציב ביותר

 קצר 330. המקרה של ק. ולכן ראוי להיחשב כמשלימו, בגדר מענה על הציפיות לאחר פריט שכזה

י ומשלים 'בעל אופי פסזגרעין קדנציאלי , כאשר המשלים מורכב ממגדיר פריודי, ופשוט יותר

 למרות 376).145-150  תיבות(כשבמחזר מתווסף אל המבנה הזה גם לוואי , קדנציאלי קצר-פוסט

, מעבר לכך, הם מובחנים לחלוטין מבחינה תמטית, שמדובר בנושאים קדנציאליים ופשוטים למדי

ר ומעבר אל פשטותה של הפריודה הפותחת אינה יוצרת תחושה של סיום נחרץ מייד לאחר המגדי

                                                 

375
כפי (ים כלוואי תחת האפשרות לנתח את האיבר המסי,  נוסףVP המבנה בתוך משלים המשלים מנותח כצירוף  

הסיבה לניתוח זה היא בכך שבין שני הפריטים האחרונים קיים עדיין יחס של נושא ). 332. שעשינו במקרה של ק

 דוגמאות נוספות להרחבה כזו של הצירוף. אחרון-ואין תחושה של סיום בפריט הלפני, ופוסט קדנציאלי-קדנציאלי

, כתוצאה מכך הטריל הקדנציאלי מופיע בעמדה מבנית נחותה למדי. נפגוש בהמשך במספר סונטות של בטהובן

  .כפי שיוער בהמשך הפרק, תופעה שאינה בהכרח חריגה

376
ואולי של (כלומר משלים המחזר , VPמאפשר לראות אותו כלוואי של הצירוף , מיקום הלוואי לפני קווי החזרה 

, מה שסביר להניח שהיה מתבטא במיקום הלוואי מחוץ לקווי החזרה, כלוואי ברמת הפרק כולוולא , )המחזר כולו

אם כי בצורות האלמנטריות גם לוואים כאלה מוקמו בדרך , )32, 1988דאנסבי -קאווט" (קודה פורמלית"ויצירה של 

מצדיקה את ראייתו , פיתוחשמתבטאת גם בהקבלה ללוואי בתחילת ה, הלוואיות שלו, עדיין. כלל בתוך קווי החזרה

  .גם אם ברמה מבנית נמוכה יותר, כמעין קודה
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במקרה זה ניתן לראות ביטוי לעיקרון . אלא בהחלט מעצבת צירוף מאוזן מאוד, רצף קודטות

חזרה ההולמת את הרכיבות של השטח מתחת , החזרה המתואמת בין גרעין המשלים ומשלימו

ורלוונטית , )קריטריון זה הופעל על שטח זהה בחלק מן הסונטות של סקרלטי, כזכור ('Vלקדקוד 

  .תצוגה והן למחזרהן ל

שבה הגרעין והמשלים מהווים קודטות , האסטרטגיה השנייה לעיצוב המשלים  

משום שלכאורה החומר המגיע לאחר המגדיר הוא מעוט , היא מעט בעייתית יותר, קדנציאליות

שבו ,  מוצרט מדגימה מבנה משלים כזה של421.  התצוגה ברביעייה ק377.חשיבות וניתן להשמטה

המגיעות לאחר גשר מפותח ומגדיר משלים , הגרעין והמשלים הם לא יותר מקודות קדנציאליות

הוא עדיין ) היוצר את התפר להמשך, אליו נוסף לוואי קצר( המבנה הטרנארי 378).Ex. 5.4(פריודי 

מקרה מפותח . חזרה המתואמתמשלים מחוזקת על ידי עיקרון ה- והרכיבות גרעין, ברור ביותר

 מופיעים שני, לאחר מגדיר נושאי ושלם): Ex. 5.5( של בטהובן Op. 14\2יותר קיים בסונטה 

אם כי פריטים אלו . והמפתחים חומר שהופיע בסיום המגדיר, פריטים הנשמעים כקודטות

, עדיין ראוי לראות בהם חלק מהחטיבה המסיימת, ארוכים יותר מפריטים קדנציאליים סתמיים

ניתן להציג מקרה ,  מול המצב המפותח הזה379.מול החומר העיקרי שהוצג במגדיר המשלים

שבה גרעין המשלים הוא לא יותר ממהלך ,  של מוצרט183. ק, 25. סקיצוני כמו בסימפוניה מ

שעם זאת מופרד מהחומר הבא אחריו המאופיין בחזרה על המרקם , קדנציאלי בן שלוש תיבות

בכל ). הפרקגם תצוגה זו תזכה להתייחסות רבה יותר בהמשך , Ex. 5.44(של הנושא הפותח 

ניתן לתהות מהי ההצדקה לראות את החומר , )ובכלל במימוש אפשרות זו(המקרים הללו 

לכך יש מספר . ולא פשוט לנתחו כלוואי או כשני לוואים, הקדנציאלי הנוסף כגרעין וארגומנט

                                                 

377
, 2004קפלין -מופיע למשל ב, כפי שמתרחש במקרה הזה, קדנציאלי-דיון ביחס שבין האירוע הקדנציאלי והפוסט 

-הרואה את הקדנצה הממשית כמתרחשת באירוע הראשון ולא בסיום האירוע הפוסט, גישתו של קפלין). 97-103

כי קפלין מתייחס , עם זאת, יש להעיר. משלים בין האירועים-תואמת את גישת עבודה זו והיחס גרעין, קדנציאלי

שבעיני מהווה , והן לנקודת העוגב המגיעה בסיום הגשר, באופן דומה הן לנושאים הקדנציאליים בסיום התצוגה

  ). כאלו קיימות לעתים גם בסיום גרעין המשליםסיומות, אם כי כפי שנראה(סיומת של גרעין התצוגה ולא פריט נפרד 

378
ולמעשה זהים מבחינה , III:PAC-הפריודיות של המגדיר נקבעת למרות שמדובר בשני פריטים המסתיימים ב 

, Op. 31\3ולדעתי מדובר כאן על מקרה המזכיר את הדוגמה של , דיון בפריודיות כזו התקיים בפרק הרלוונטי. מבנית

  .כאשר הקדנצה במופע השני היא חזקה והחלטית יותר מהקדנצה הראשונה

379
ובין משלים המשלים לנושא הפותח , יםבניתוח העצי צוין הקשר התמטי הברור בין משלים המשלים לגרעין המשל 

לעומת זאת ניתן להצביע על קשר גם למגדיר ). ובאופן שמיע מאוד, 48-53כפי שבא לידי ביטוי ביד שמאל בתיבות (

קשר זה הוא , עם זאת). 48-50-52 מול 26-30-33תיבות (תוך שימוש בטרצות #, פה-סול-הכרוך בירידה לה, המשלים

 במובן של "thematic process"הוא מעיד על ,  ופחות משהוא מעיד על חזרת חומר תמטי,בעיני סמוי הרבה יותר

  .1967 או רטי 1951מושג זה על פי רטי 
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ובייחוד על הצורך בשני פריטים , קיומם של מקרים רבים העונים על טיפוס זה, ראשית: טעמים

 ממחיש כי מדובר על אלמנטים שיש בהם צורך מבני וכאלו שרצוי שלא לנתח 380,יאלייםקדנצ

גם כאשר לא מובן מאליו , ברירת המחדל הטבעית לניתוח שלושה פריטים רצופים, שנית. כלוואים

אלא אם אלטרנטיבה מבנית אחרת , משלים-גרעין-היא כמגדיר, שבהם" טרנזיטיבי"מיהו ה

בארי מתאים מאוד לתאר סוג כזה של יחסים -Xדווקא המבנה ה, ושלישית. נראית עדיפה

והרצף של שני פריטים , שכן הבולטות התמטית של המגדיר מתבטאת בעליונותו בעץ, תמטיים

קדנציאליים מאחד אותם לרכיב אחד בצורה אפילו מובהקת יותר מכפי שהודגם באפשרות 

באותו אופן בו , של המגדיר" הרחבה"וף כניתן לראות סוג כזה של ציר, מבחינה עקרונית. הקודמת

  .של הנושא הפותח" הרחבה"מגדיר התצוגה בסונטות של סקרלטי ניתפש כ

הנקודה המהותית לגבי שתי האפשרויות היא ששתיהן מבססות את אותו המודל המבני 

אלא הוא תוצאה של תכונות שונות של הפריטים , ההבדל ביניהן אינו מבני. עבור המשלים

נקודה זו מקלה על הדיון במקרה שבו קיימים מצבי . ובפרט של הגרעין, יים עצמםהלקסיקל

הם יכולים להיות קצרים , מחד: כלומר של גרעיני משלים התואמים לשתי האפשרויות, ביניים

הם אינם יכולים , ומאידך, בעוד החומר התמטי העיקרי הוצג כבר במגדיר המשלים, וקדנציאליים

 .Ex( של היידן 100. דוגמה בולטת לכך היא הסימפוניה מס. ות גרידאלהיות מתוארים כקודט

ושני ) החוזר על הנושא הפותח(מצד אחד חלוקת המשלים היא בבירור למגדיר פריודי ): 4.21.1

למגדיר ומשלים שביניהם חומר , )כפי שאפיינו את האפשרות הראשונה(ולא , ם קדנציאלייםפריטי

המציג חומר תמטי חדש , אי אפשר להתכחש לבולטות התמטית של הגרעין, מצד שני. מתווך

,  כמו גם למורכבותו הפנימית381,העתיד למלא תפקיד משמעותי מאוד בהמשך הפרק, ומשמעותי

המתוקן בסיומו לקדנצה אל , )102תיבה (ור כחלק מהפריט ' ללה מזהכוללת מהלך מודולטורי

דוגמה נוספת למקרה ביניים כזה מציגה הסונטה בלה מינור של ). ור'רה מז(סולם הדומיננטה 

נושא " שאינו וודאי(המשלים הוא לחלוטין קדנציאלי , במקרה הזה). Ex. 5.6 (310. ק, מוצרט

קיים קשר תמטי ברור למדי בין , עם זאת. וגם הגרעין אינו רחוק מלהיות כזה, )עצמאי" מסיים

ופחות , מה שמקרב את המבנה למקרים שהוצגו באפשרות הראשונה, המגדיר ובין הגרעין

                                                 

380
-Xהעובדה שבמקרים רבים נעשה שימוש בשני פריטים קדנציאליים היא ראיה חזקה מאוד לטובת הניתוח ה 

שימוש שכזה קיים גם בתצוגה התיאורטית , י שנראהכפ. משלים-לטובת ניתוח הפריטים כגרעין, ובמסגרתו, בארי

, אך הוא יהיה מורכב יותר מבחינה מורפולוגית, בהמשך הסעיף נראה אפשרות לשימוש בפריט בודד. שמביא קוך

  .ולמעשה יכיל בתוכו גם את הפריט הנוסף

381
כולל גרעין , רשעתיד גם לבסס את מרבית שטחו של המחז, מרביתו של הפיתוח מבוססת על חומר תמטי זה 

  .351ש "ותואר בה, 1988היחס בין התצוגה למחזר נידון על ידי חיימו . המחזר
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הקשר הרכיבי בין הגרעין והמשלים נשמר על ידי . הרואה בגרעין קודטה בלבד, לאפשרות השנייה

וחוסר , וגם על ידי תחושת הצורך של תוספת פריט קדנציאלי, קריטריון החזרה המתואמת

, מקרי ביניים אלו אינם יוצרים כל בעיה עבורנו, כאמור. 45האפשרות לסגור את התצוגה בתיבה 

ואין בהם , המייצגים את שתי האפשרויות, שכן הם מעידים על האפשרות ליצור פריטים מורכבים

  . בניתשום סתירה מ

שמהן " תכונות לקסיקליות"שתי האפשרויות המבניות מדגימות כי המושג הבסיסי של 

אנו מסיקים מהן דרישותיו של פריט ואילו ארגומנטים הוא יבחר כדי ליצור צירוף שלם הוא 

ודאי לא כאלה המתבססים אך ורק על , מורכב למדי ואינו ניתן להצגה על ידי שיקולים פשוטים

אין סיבה לפריט , לכאורה. לגרעין תצוגה מודולטורי פשוט, למשל, וזאת בניגוד, מבנהו הטונלי

לדרוש משלים , בין אם הוא קודטה פשוטה או פריט מורכב יותר, קדנציאלי כמו גרעין המשלים

מה גם שהוא כבר מגיע אחרי , שהרי פריט זה כבר מכיל בתוכו את הסגירה הקדנציאלית, כלשהו

יש להעמיד את העובדה , מול טיעון הגיוני זה. ה והצגת נושא שלם בהביסוס הטונליות החדש

וכן את , קדנציאלי-שלאחר גרעין משלים קדנציאלי מגיע נושא פוסט, שזהו כלל שכמעט אינו מופר

הכלל שפריט ,  במקרה הזה382.העובדה הנוספת שאנו כמאזינים חשים צורך בפריט נוסף שכזה

הוא כלל שהיסוד שלו הוא , NP קדנציאלי מקטגוריה  מחייב משליםVקדנציאלי מקטגוריה 

תוך , ניסוח זה של הכלל. כלומר לא מבוסס על דרישות טונליות או ריתמיות, "תמטי"לחלוטין 

ולא ממשיך , מאפשר להסביר מדוע התהליך נעצר לרוב אחרי שלב אחד, שימוש במושג הקטגוריה

. Vקפה רק במקרה של גרעין מקטגוריה קדנציאלי ת-הציפיה למשלים מחויב פוסט: עד אין קץ

וניתן להבין מדוע סוגיה זו של גרעין , ישנה הצדקה לעצם העיסוק שלנו בהיררכיה תמטית, בכך

ודאי אלו ששמו את הדגש על האירגון , המשלים זכתה להתעלמות מצד מרבית התיאורטיקנים

  .הטונלי

שאמנם נותרות , לאסייםסעיף זה במספר דוגמאות מעניינות של משלימים ק-נסיים תת

אך מדגימות את האפשרויות הטונליות והתמטיות , בארי מלא- Xבמסגרת הנורמטיבית של צירוף 

  :לעצב צירוף זה

אך , שייכת אמנם לקטגורית המודל הקוכי) Ex. 5.35( של בטהובן Op. 2\3הסונטה  •

גרעין שיוצר , בעל מגדיר פריודי, היא מדגימה מבנה משלים נורמטיבי ברור מאוד

                                                 

382
, תחושתי היא כי מרבית המאזינים. זוהי כמובן טענה קוגניטיבית שיש לבססה אמפירית בצורה מעמיקה יותר 

  .קדנציאלי-סטיראו את התצוגה כבלתי גמורה ללא הצגת הנושא הפו, ודאי אלו שמודעים לכללי הסגנון



- 257 -  

שהדרך הפשוטה ביותר היא , פריטי-ומשלים דו, הקבלה תמטית לגרעין המגדיר

,  מנותחת בפרק על המודל הקוכי,לעומת זאת, התצוגה כולה(משלים - לנתחו כגרעין

, במקום קדנצה אותנטית מלאה, עם זאת). ובכך סוטה מהמסגרת הנורמטיבית

המתחברת לתחילת , המגדיר מסתיים באופן מפתיע בקדנצה לדרגה הרביעית

אך יוצרת פתיחות ,  פריצה טונלית זו אינה משנה באופן מהותי את המבנה383.הגרעין

 . גרעין אל סיום הEEC-המרחיקה את ה

מקרה דומה של פריצת המגדיר מעבר למבנה הפריודי השגרתי ניתן למצוא בסונטה  •

Op. 10\3 של בטהובן )Ex. 5.7( ,המסתיימת , ם המגדיר בנוי כפריודה פתוחהש

). סיום על הדומיננטה(אם כי בהתאם לפרוטוטיפ של פריודה זו , בצורה קטועה מאוד

אם כי מצומצם , VPבדוגמה זו נעשה גם שימוש במשלים שאף הוא צירוף מקטגוריה 

השילוב של מגדיר פתוח עם משלים שהוא צירוף מורכב מחזק עוד . יחסית בהיקפו

  . ר את תחושת המעין התצוגה של חטיבת המשליםיות

נעשה , )Ex. 5.8 (550. ק,  של מוצרט40. גם בסימפוניה מס, בדומה לדוגמה הקודמת •

כאשר הגרעין מצטט את , )60, 1987וגנר ( "tonic reference"שימוש יפה ברעיון של 

. קדנציאלי סטנדרטי-ואחריו מגיע משלים פוסט, הסימפוניההנושא הפותח של 

ובכך , את העובדה שמדובר בגרעין קדנציאלי קצר יחסית" מסווה"החזרה התמטית 

, מעבר לכך. מתאימה את הגרעין למימדים הסימפוניים ונותנת לו משמעות נוספת

 מה שבמידה מסוימת מקנה, כדאי לשים לב ללוואי הקצר המקדים את הגרעין

שבה ניתן לזהות תחילית קצרצרה לפני הצגת החומר , סימטריה לתצוגה כולה

    384.סולם היעד העתידי, ור' מזbשמתחיל בסי, המשמעותי בגרעין

יוצר זיקה ) 57-69תיבות (גרעין המשלים ) Ex. 5.9( של מוצרט 570. בסונטה ק •

, הגרעין ממשיך את חלקו השני של המגדיר, מצד אחד: ם קודמיםתמטית לשני איברי

                                                 

383
. תשמהווה בסיס תמטי וצורני לסונטה הנוכחי, Woo 36\3, טכניקה זו קיימת גם ברביעיית הפסנתר המוקדמת 

גם מתרחב לקישור בין , שבמקרה של הסונטה הזו, "tonic reference"ור מתקשר גם לטכניקה של 'המעבר לדו מז

  ).69-70, 1987וגנר (הפרק הראשון והשני 

384
אך היא מכילה דמיון מסוים לדוגמאות , כך שאין צורך לנתחה כלוואי, תחילית זו היא בעיני חלק מהגרעין 

בעוד הגרעין מתחיל כבר , שבהן קיים לוואי לפני תחילת הגרעין, 457. ק- ו333.  הסונטות קכמו, שינותחו בסעיף הבא

וגמה המוקדמת של ציון סולם היעד בתחילת הגרעין יוצר הקבלה בין הסימפוניה לבין הד, בנוסף. על סולם היעד

אם כי במקרה הנוכחי ציון זה הוא , שתנותח אף היא בסעיף הבא, 183. ק, 25. מס, סימפוניה מוצרטית בסול מינור

  .חולף וגשרי הרבה יותר
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ניתוח . כך שניתן אפילו לראות בו חזרה פנימית על הקדנצה ולא יצירת פריט חדש

כפי , פונקציונלי-יוליך לניתוח המשלים כבעל גרעין מולטי) שאינני מסכים עימו(כזה 

יד ימין , מצד שני. 545.  או ק309. כמו ק, שקיים גם בפרקי סונטה אחרים של מוצרט

דבר המקנה לפריט , )37-40בתיבות (מציגה את החומר שהוצג בסיום גרעין התצוגה 

אך גם יוצר תחושת , את תחושת הטרנזיטיביות הנדרשת ומנתקו מהפריט הקודם

מה גם שהמגדיר מציג גירסה , )בין גרעין התצוגה וגרעין המשלים(ף טרנזיטיבי רצ

  . מונותימטית מהוססת במקצת של הנושא הפותח

מדגימה מבנה נורמטיבי שניתן להשוותו ) Ex. 5.10( של בטהובן Op. 31\1הסונטה  •

ומתווך בין נושא , שכן הגרעין מהווה את מרבית שטח המשלים" תצוגה ההמשכית"ל

, הצירוף כולו בנוי כמעין פריודה פתוחה עם משלים. שני ונושא מסיים קצרים מאוד

ששייכת (והחזרה הפנימית שבו , יודה כזואך הגרעין חורג מהמסגרת של מאחר של פר

מצדיקה את ראייתו כשייך ) שכן רק חלק מהפריט חוזר, לרמה המורפולוגית

המינוריזציה המתרחשת בגרעין מהווה , במקרה הזה. לקטגוריה מורכבת יותר

ומביאה לסיום המשלים , ור'של הסטייה הטונלית במגדיר המשלים לסי מז" תיקון"

 כדאי לשים לב כי בין מגדיר המשלים והגרעין 385. סי מינורבסולם הדיאטוני של

מאחר הדומה ליחס הקיים במקרים רבים בין -במקרה זה קיים מעין יחס של מקדם

גם עובדה זו תורמת לראיית הצירוף כמעין . הנושא הראשון והגשר בתצוגה

  .מיניאטורה של תצוגה המשכית

גם תצוגה שלו ). Ex. 5.37 (של מוצרט, 504. ק, "פראג"הפרק הפותח של סימפוניית  •

ת רקורסיבית מכיל הן מורכבו) תנותח במלואה במסגרת הדיון במודל הקוכי

-121תיבות (הגרעין . והן סימטריה תמטית בין משלים התצוגה ומגדירה, מעניינת

מה שלא רק יוצר , הוא דוגמא מובהקת לפריט המאזכר את גרעין המגדיר) 129

שכן גרעין המגדיר , אלא בעיקר מעניק לו אופי טרנזיטיבי, סימטריה בין הצירופים

אל הקבלה זו למגדיר מצטרף ציטוט . מסורתיבמינוח ה" גשר"הוא למעשה המקביל ל

בטרנספורמציה מרשימה למדי מהנושא העמום , הנושא הפותח כמשלים המשלים

                                                 

עם . כולל עצם החזרה על חלק משמעותי מהגרעין, "הפסטורלית", Op. 28מבנה דומה קיים גם בסונטה , לדעתי385

המגדיר אינו פריט בודד המסתיים בקדנצה , בניתוח המוצג(המבנה הטונלי של סונטה זו הוא בעייתי יותר , זאת

III- פריודה מודולטורית המסתיימת באתנח על האלא, מלאה
מכיוון שאפילו נקודת ההתחלה של חטיבת הנושא . #

   .Ex. 5.11-שניתוח שלה מוצג ב, אין זה המקום להיכנס לדיון ממושך בדוגמה, השני אינה ברורה לחלוטין
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ראוי לציין את המבנה המיוחד , בנוסף ליחס זה. אל נקודת השיא של התצוגה, הפותח

אך המשכו מתפתח כפריודה , שאמנם נפתח כפריודה סימטרית, של מגדיר המשלים

החוזר אל האופי , ר המאחר עובר מינוריזציה ונפתר לפריט נוסףכאש, פתוחה

: בכך מתהווים שני תהליכים מבניים חשובים בפרק זה. ורי של הנושא'המז

כאשר , והבנייה הרקורסיבית של הצירוף, הסימטריה המבנית בין המגדיר והמשלים

 . שלים כולובעל תכונות המאפיינות לעתים את המ, בארי מלא- Xהמגדיר בנוי כצירוף 

  

   המשלים כצירוף ללא מגדיר6.1.2

דרך נפוצה למדי לסטות מן המבנה הנורמטיבי היא להציג צירוף שאינו מכיל את שני 

, צירוף שאינו מכיל אף ארגומנט. כלומר צירוף ללא מגדיר או צירוף ללא משלים, הארגומנטים

אין צורך לדון , וככזה, )ריאולי בתוספת של חומר לוואי אלמנט(יהיה מורכב מהגרעין בלבד 

. ע באך"שכמוהו ראינו למשל בסונטה של קפ, משום שמדובר במבנה אלמנטרי, במבנה הצירוף

אינו מעורר עניין רב והוא , כלומר מגרעין וממשלים, גם משלים הבנוי כפריודה סימטרית, כמובן

נו הוא לפיכך במצב עיקר הדיון לפני. שייך לאותה קטגוריה של משלים פשוט מקטגוריה נושאית

אך מסיבה כזו או אחרת לא , שבו גרעין המשלים דומה לגרעין המשלים במקרה הנורמטיבי

במבנה כזה לא יתקיימו לפחות חלק מהמאפיינים . ממומשים שני הארגומנטים אלא אחד בלבד

גם לא קיימים נושאים סגורים שניתן לסוו, שכן המבנה כבר איננו טרנארי, של המבנה הנורמטיבי

והגרעין אינו ממלא יותר את התפקיד של מתווך בין שני , "נושא מסיים"ו" נושא שני"כ

  .  הארגומנטים

כלומר כזה המכיל גרעין ומשלים , האפשרות הנפוצה יותר היא של צירוף נטול מגדיר

ובהן הוא התקשר , מבנה כזה של המשלים פגשנו במספר רב של סונטות של סקרלטי. בלבד

, בסונטות כאלו. ארי של התצוגה שבו נקודת ההגעה העיקרית היא הנושא המסייםלאספקט הליני

גרעין המשלים התבסס לרוב על נקודת עוגב דומיננטית ולאו דווקא הציג חומר תמטי שניתן 

 .Op, של בטהובן" הסערה"דוגמאות לצירופים כאלו ניתן למצוא בסונטת . להגדירו כנושא מנוגד

31\2) Ex. 5.12( , שבה שני הפרקים הקיצוניים מציגים תצוגות רציפות מאוד בהן ניתן ממש

הסולם המנוגד הוא סולם , בשני המקרים(ר האתנח הדומיננטי להקביל בין החומר המגיע לאח

רק הפרק , במסגרת זו(במושגיו של קירקפטריק " post-crux"לבין ה) הדומיננטה המינורית

כדאי לשים לב שבשני הפרקים אין הרחבה של האתנח הדומיננטי בתוך ). הראשון ינותח בפירוט
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גם בדוגמאות אלו החומר , עם זאת. המשליםומתבצע מעבר מיידי אל גרעין , גרעין התצוגה

שאמנם , אלא כבר מקודד לתוך הגרעין, התמטי המשמעותי אינו נמצא בנושא המסיים דווקא

, דוגמה נוספת מסוג זה. אבל הוא בהחלט מכיל חומר תמטי משמעותי, באופיו" מגדירי"איננו 

 המבנים המאוחרים שממחישה ביתר שאת את ההבדל בין גישתו המוקדמת של סקרלטי ובין

כאשר התייחסות מלאה , )Op. 2\1) Ex. 5.33, מציגה הסונטה הראשונה של בטהובן, יותר

מה שיוצר , גם כאן המשלים ממשיך את נקודת העוגב הדומיננטית). עיף הבאלאופוס זה תופיע בס

החומר , עדיין. קדנציאלי-ועם משלים שהוא נושא מסיים קצר למדי ופוסט, צירוף נטול מגדיר

חומר זה מציג גירסה מנוגדת של פירוק האקורד . אלא בגרעין, התמטי העיקרי אינו מוצג במשלים

של הסונטה , במקרה אחר. א אף עתיד לזכות לטיפול משמעותי בפיתוחוהו, שהופיע בנושא הפותח

Op. 10\1) Ex. 5.13( ,אך ההימנעות מקדנצה מונעת , המשלים מתחיל אמנם על הטוניקה

היווצרות של מגדיר עצמאי וכתוצאה מכך מתהווה פריט פותח ארוך מאוד המסתיים רק בקדנצה 

גם כאן ההימנעות מהצגת מגדיר מפורש תורמת לתחושת . המוליכה אל הנושא המסיים הקצר

  .ליםהרציפות הקיימת ממילא עקב העדר נתק ארטיקולטיבי מהותי בין הגרעין ובין המש

בכך שהן שונות מאוד מהמקרים המקבילים שהוצגו אצל , הדוגמאות הללו הן טיפוסיות

בדוגמאות המוקדמות ההימנעות ממגדיר . למרות ההיגיון המבני והטונלי הדומה, סקרלטי

כלומר גרעין המשלים המשיך את הטרנזיטיביות , "רצף טרנזיטיבי"שירתה בעיקר את הרעיון של 

גם אם , בדוגמאות הללו. בדרך כלל על ידי המשך נקודת העוגב הדומיננטית, של גרעין התצוגה

הוא גם , גרעין המשלים מכיל בתוכו תכונות טרנזיטיביות של פיתוחיות או המשך נקודת העוגב

או שבמלים , ובכך מהווה תחליף למגדיר, מכיל את האמירה התמטית המשמעותית של המשלים

זוהי דוגמה מורכבת למצב של גרעין . אינן דורשות מגדיראחרות הדרישות הלקסיקליות שלו 

ובכך מבטל את הצורך , כלומר גרעין המגלם בתוכו את אחד הארגומנטים שלו, פונקציונלי- מולטי

, "מורפימות"מורכבות הדוגמאות נובעת מכך שקשה לחלק את הפריטים לשתי . בארגומנט שכזה

פונקציונלית - בניגוד למולטי,  הגרעינישאחת תייצג את החלק המגדירי והאחרת את החלק

  . הפשוטה שפגשנו בסקירת פרקי הסונטינה

איברי -ולהפוך אותה ממבנה תלת, הויתור על המגדיר אמור לפשט את הצורה, לכאורה

כאשר המורכבות המורפולוגית , במקרים שהוצגו עד כה אכן זוהי ההתרחשות. איברי-למבנה דו

מצב אחר לחלוטין נוצר כאשר . תחבירית של הצירוף כולושל גרעין המשלים מביאה לפשטות 

, במקרים הללו. מיושם העיקרון הרקורסיבי ולפיו צירופים יכולים להיות בעלי מבנה פנימי מורכב

, בארי שלם-Xאך המשלים במבנה זה הוא בעל מבנה , משלים- המשלים אמנם בנוי כגרעין
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התוצאה היא שתחת השמטה של . ם קצרצרולא נושא מסיי, שמקביל למבנה המשלים הנורמטיבי

כאשר צירוף מלא המקביל למשלים הנורמטיבי מהווה רק חלק , מתקבלת תוספת של איבר, איבר

  .ואת הצירוף הזה מקדים פריט נוסף המשמש כגרעין המשלים, מהמשלים כולו

, שאותו הצגנו כדוגמה למצב הפשוט יותר, Op. 31\2, "הסערה"הפרק הפותח של סונטת 

למעשה בהגעה " הנושא השני"בפרק זה מתחיל . ממחיש גם אפשרות ההתפתחות הרקורסיבית

. Op. 2\1-ובאופן מקביל למדי למתרחש ב, 41בתיבה , גב על הדומיננטה של לה מינורלנקודת העו

כלומר במקרה (ומר על נקודת העוגב לאותו הפריט למרות שבדרך כלל אנו נוטים לשייך את הח

ולו בשל העובדה שהוא ,  פריט עצמאי41-54יש מקום לראות בחומר בתיבות ) לגרעין התצוגה, זה

ומכיל את המבנה הפנימי המשולש האופיינית לפריטים , מורכב פנימית יותר מהסיומות הרגילות

שכן מעבר , קדנציאלי,  של פריט חדש בפתיחה55יש גם מקום לראות החל מתיבה . עצמאיים

התוצאה היא לפיכך שאת הפריט . חומר זה מוצג בהמשך בצורה מורחבת, להצגה של חומר חדש

,  משמש כמשלים המשלים55-87בעוד החומר בתיבות ,  יש לראות כגרעין המשלים41-54בתיבות 

ומשלים המוליך ; טי נוסףגרעין המוליך לאתנח דומיננ; מגדיר: בארי-Xוהוא בנוי בעליל כצירוף 

בעוד , החומר התמטי העיקרי נמצא בסופו של דבר בגרעין, עם זאת. מן הדומיננטה אל הטוניקה

אמנם יש כאן הרחבה של . וכל איבריו הם קדנציאליים מאוד, צירוף המשלים הוא הומוגני למדי

ורי בין שני אך היחס הרט, הנושא המסיים על חשבון הגרעין ביחס לשתי הדוגמאות האחרות

נושא "ועדיין ניתן לחלק את היחס בין הגרעין והמשלים ליחס של , האיברים אינו משתנה מהותית

  ".נושא מסיים"ו" שני

כבר , Op. 22 (Ex. 5.15)-ו) Op. 7) Ex. 5.14הסונטות , שתי סונטות אחרות של בטהובן

בשתי הדוגמאות בא לידי ביטוי מאפיין . מציגות טיפול אחר ביחסים בין הגרעין והמשלים

המגדיר מציג פריט בודד המסתיים בקדנצה מלאה : בטהובני של הגעה מהירה ביותר אל המשלים

 אל הדומיננטה של בעוד הגרעין מציג מעין מאחר מודולטורי המגיע לנקודת העוגב, בטוניקה

הוא חטיבה נרחבת המהווה את מרבית , לעומת זאת, המשלים. הדומיננטה בחופזה יתירה

נושא "שעם זאת בהחלט ניתן להגדרה כ(בשתי הסונטות חטיבה זו נפתחת באירוע גרעיני . התצוגה

, נצהמבוסס על נקודת עוגב דומיננטית המוליכה לקד) החוזר פעמיים( אירוע זה Op. 7-ב, ")שני

שהוא צירוף , אחרי הנושאים הללו מגיע משלים.  מדובר בנושא קדנציאלי ובלתי יציבOp. 22-וב

X-בשתי הסונטות(ביטוי למימדי צירוף זה ניתן בכך שהמגדיר בנוי . בארי לכל דבר ועניין (

אין כאן , Op. 10\3 או Op. 2\3אם כי להבדיל מהמקרים של , כפריודה עם מאחר מורחב מאוד

, לאור זאת. והמגדיר מסתיים בקדנצה אותנטית מלאה, EEC-פריצה של הפריודה או הרחקת ה



- 262 -  

המשלים איננו ניתן לסיווג , למרות שהגרעין כולו מהווה בהחלט חלק מחטיבת הנושאים השנייה

". נושא שני"גיל של ומגדירו בשתי הסונטות הולם את האיפיון הר, כמכיל נושאים מסיימים בלבד

 .Ex( של מוצרט 465. בפרק הפותח של הרביעייה ק, דוגמה דומה מאוד הוצגה כבר בפרק הקודם

וכולל נושא ,  נושא ראשון וגשר נורמטיביים לחלוטיןברביעיה זו המשלים מגיע לאחר): 4.16.1

, בארי שלם הכולל מגדיר פריודי-Xשאחריו מגיע צירוף ,  משמעותי המוביל לטריל קדנציאלי

  .ומשלים המציג נושא מסיים המבוסס על החומר הפותח, י לחלוטין אך נרחב בהיקפו'גרעין פסז

 .Op, של היידן" הקוינטות"רביעיית מקרה קיצוני במיוחד לתהליך רקורסיבי זה מציגה 

76\2) Ex. 5.16( ,המוליכים בסוף הדרך למשלים , שהמשלים בה הוא למעשה שירשור של גרעינים

התהליך ). שהוא גם הפריט היחיד בתצוגה שאינו מבוסס על תמטיקת הקוינטות הפותחת(קצרצר 

סולם היעד שבו , ור'משום שגם גרעין התצוגה מתחיל בפה מז, מתחיל למעשה עוד לפני המשלים

, המשלים עצמו מורכב משלושה פריטים גרעיניים. אך היבט זה יידון בסעיף הבא, םכתוב המשלי

השני מתחיל , הראשון מבוסס כולו על הדומיננטה: שכל אחד מהם מוליך מחדש אתנח דומיננטי

אך גם הוא , והשלישי אמנם מציג חומר הנשמע כמעין נושא מסיים, בפה מינור ובצורה סוערת

התוצאה היא מעין תצוגה . אותה צורה בה הסתיים גרעין התצוגהוב, חוזר אל הדומיננטה

מעין פיצוי על ההצגה של סולם זה , ור'בעל רצף של הגעות אל הדומיננטה של פה מז, המשכית

386.ללא כל הכנה ואחרי קדנצה אותנטית בטוניקה, בראשית הפרק
 

על שני בראשית התהליך הוצג הצירוף ללא המשלים כדוגמה לייצור צירוף פשוט ב

ההרחבות למקרה זה יצרו ).  עבור המשליםNP-ו,  עבור הגרעיןVלרוב מקטגוריה (איברים 

וכך נוצר צירוף שהוא , המאפיינת לרוב צירופי משלים מלאים, VPמקטגוריה , משלים מורכב

 של Op. 10\2המקרה של הסונטה . תחת שיהיה מצומצם, מורחב ביחס למשלים הנורמטיבי

גרעין (שבו קיים המבנה הרקורסיבי המורכב יותר , מציג מקרה משונה) Ex. 5.17(בטהובן 

                                                 

386
ועד ) סיום גרעין התצוגה (19נע מתיבה " סוגריים"כאשר החומר ב, רוטשטיין רואה תצוגה זו כתהליך פרנתטי 

גישה ). 174-177, 1989רוטשטיין (שתי נקודות שיש ביניהן דמיון עיצובי ברור , )לפני תחילת הנושא המסיים (49תיבה 

כך , )גישה שכבר הצגנו לגבי סקרלטי(זו מחזקת את התפישה שרצף הגרעינים בעצם מרחיב את הנושא המסיים 

הדבר גם מעיד על הדרך בה , עם זאת. ן גרעין התצוגה והנושא המסייםלמעשה קיים בי" משלים-גרעין"שהקשר 

התייחסות . כאירועים פחותי היררכיה ובמקרה הזה אף ניתנים להשמטה, מטפלת התיאוריה המסורתית בגרעין

 שעיקרון רצף הגרעינים הולם את תיאורו את התצוגה, )Ex. 3-4, 181-185, 1999(תיאורטית דומה קיימת אצל סורפה 

ההגעה הסטרוקטורלית : קיימים מספר הבדלים בין גישתו ובין גישתו של רוטשטיין, עם זאת. כתצוגה המשכית

סורפה נמנע מלהאריך את , ובנוסף, במרכז הרצף הטרנזיטיבי, 32מתרחשת כבר בתיבה , )אם כי במינור(לסולם היעד 

נכלל אצלו במסגרת של ) 49תיבה (חרון כאשר האתנח הדומיננטי הא, הדומיננטה של סולם היעד עד סוף הרצף

  ". קדנצת עזר"
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 מצומצם ומורכב משני פריטים אך המבנה עצמו, )VP שמשלימו מקטגוריה Vמקטגוריה 

בכך שהוא ממשיך את ,  גרעין הצירוף ממלא בעליל את התפקיד של גרעין המשלים387.בלבד

כאשר הפריט , ומוליך מייד לקדנצה, האתנח הדומיננטי אליו התצוגה הגיעה בסוף הגרעין הכללי

ך מאידך כזה א, התוצאה היא מחד פריט קדנציאלי. עצמו מורכב מחזרות עיקשות על קדנצה זו

גם השימוש בסוף הפריט בחומר תמטי הלקוח מהנושא הפותח . הנעזר בנקודת העוגב הדומיננטית

. Op. 10\1 או Op. 2\2כפי שמתרחש למשל בסונטות , אופייני לגרעיני משלים אצל בטהובן

אף הוא מציג , קד כמשלים הצירוףהחומר המגיע לאחר הגרעין ולפיכך מתפ, המשכו של המשלים

הכולל תבנית ליווי , במקרה זה חומר דינמי ותוסס, Vחומר האופייני לגרעיני משלים מקטגוריה 

אם כי ניתן לזהות את שתי , פריט זה אינו מוליך לנושא מסיים של ממש, עם זאת. מהירה בבאס

 בכך שתיבות אלו עתידות זיהוי הזוכה להצדקה, "נושא מסיים"התיבות האחרונות שלו כמעין 

כאשר מוצג גרעין , משלים הצירוף אף הוא חד פריטי, לפיכך. את הפיתוח) באופן עצמאי(לפתוח 

טיפוס זה של צירוף ללא משלים יאופיין (פונקציונלי המקודד בתוכו את הנושא המסיים - מולטי

,  בלבדVמקטגוריה המורכב משני גרעינים , התוצאה הסופית היא צירוף חריג). הסעיף הבא-בתת

החריגות באה לידי ביטוי גם במיקום הטריל הקדנציאלי .  כללNPוללא ארגומנטים מקטגוריה 

  .   אירוע שקשה למצוא דומים לו, בסיום התצוגה

  

   המשלים כצירוף ללא משלים6.1.3

אפשרות זו . האפשרות השנייה של צמצום איברים מהצירוף היא על ידי השמטת המשלים

" פתוח"שסיום , אם כי היא נורמטיבית למדי עבור מגדיר התצוגה(ותר וחריגה יותר מעניינת י

משום שההתפתחות הליניארית והרצון לסיים את התצוגה ) הולם את מיקומו בראשית התצוגה

ניתן עם זאת להביא . בצורה ברורה מביאים בדרך כלל לקיום של משלים המשלים כנושא מסיים

המממשות את שלוש האפשרויות העיקריות לצירוף נטול , ומספר דוגמאות למצבים כאל

צירוף המסתיים במצב פתוח משום שנדרש משלים אך הוא , גרעין שאינו דורש משלים: ארגומנט

  .פונקציונלי-ואפשרות של גרעין מולטי, אינו נוכח

,  של בטהובןOp. 57דוגמה מעניינת למימוש האפשרות הראשונה מציגה הסונטה 

כאשר , גרעין בין שני חלקי המשלים הוא ברור מאוד- היחס מגדיר). Ex. 5.18" (האפסיונטה"

                                                 

387
בכך מדובר על . 19אם כי חומר על הדומיננטה מוצג כבר החל מתיבה , 38-66המשלים בתצוגה זו משתרע בתיבות  

אם כי התצוגה של סונטה זו תידון בפירוט בסעיף על , שיוצג בסעיף הבא" מודל הקוכי"סונטה בעלת זיקה ברורה ל

  .מדיאליתהצזורה ה
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 EEC-ואם את מושג השסיומו בעליל ת, יציב יחסית, ור'המגדיר מציג נושא פריודי בלה במול מז

גרעין זה , עם זאת. פיתוחי ויציב הרבה פחות, הגרעין הוא מינורי, לעומתו. של דארסי והפוקוסקי

אלא בצורה רכה הרבה , קדנציאלי-מה שהיה מחייב משלים פוסט, אינו מסתיים בקדנצה החלטית

מציג , שגרתישהוא כמובן מנוגד לאתוס הסונטה הקלאסי ה, סיום כזה. יותר תוך דימינואנדו

כמובן שזו עוד הדגמה לאוטונומיות . סגירה של התצוגה בצורה שאינה דורשת כלל נושא מסיים

כאיבר , )שלפחות תחילתו אינה חורגת מהתיאור הנורמטיבי של גרעין המשלים(של הגרעין 

אין לתצוגה , במקרה הנוכחי". הנושא המסיים"ו" הנושא השני"בתחביר ולא כאירוע חולף בין 

-חשוב לציין כי אין שמץ של מולטי. שניתן לטעון שהגרעין מוליך אליו, שא מסיים טהורנו

  .כך שמודגם כאן מצב אמיתי של גרעין ללא כל נוכחות של משלים, פונקציונליות בסיום הזה

עיקר ). D. 960) Ex. 5.67, האפשרות השנייה מודגמת בסונטה האחרונה של שוברט

אולם גם המשלים של , הדיון בתצוגה זו יתבצע במסגרת הסעיף העוסק בתצוגה התלת סולמית

. הוא מעניין וחריג, שלכאורה כולל חומר מסיים וקליל ומגיע לאחר הדרמה הטונלית, תצוגה זו

. ית מלאהוכולל חזרה כפולה על חומר המסתיים בקדנצה אותנט, מגדיר המשלים הוא בהיר מאוד

והציפיה היא לסיום קדנציאלי , נשמע כחומר מסיים לכל דבר, 99החל מתיבה , גרעין המשלים

שוברט מותח את הציפיה לקדנצה , עם זאת). קדנציאלי-שמן הסתם גם יניב נושא פוסט(שלו 

תחושת הפתיחות בה . סטה קדנציאלית המותירה רושם פתוח לחלוטין'ותחת זאת מגיעה ג, מלאה

  .תואמת לפיכך במלואה את העדר המשלים, ת התצוגהמסתיימ

ניתן לראות בתצוגה של הסונטה במי , פונקציונלי-גרעין בעל גרעין מולטי- דוגמה למבנה מגדיר

זרה פחות אם כי לכאורה שני חלקי המשלים מהווים ח). XVI:34) Ex. 5.19. הוב, מינור של היידן

, הפריודיות של המבנה שמצדיקה את ראייתם כשני איברים שונים, או יותר מדויקת זה על זה

fore-phraseו -after-phraseבמידה רבה של , )117, 1989(צוינה כבר על ידי רוטשטיין ,  של פריודה

שא נו"מעין , לדעתי אין לראות בארבע התיבות המסיימות פריט נפרד, עם זאת. צדק בעיני

ומסתפק בחזרה על אלמנט מוטיבי יחיד ללא רמז , משום שהוא אינו מתממש ככזה, "מסיים

פונקציונלי - סיפוחן של ארבע תיבות אלו אל גרעין המשלים יוצרות גרעין מולטי388.לקדנצה

- אם בדרך כלל הנטייה בעבודה זו היא לראות גרעינים מולטי. גרעין-ומבנה כולל של מגדיר

שבהקשר של מבנה התצוגה אופייניים יותר לפרקי (יטים מסורבלים למדי פונקציונליים כפר

                                                 

388
, מהווה כמובן את היפוכו של המוטיב הבסיסי ביותר של הסונטה, עלייה ליניארית בטרצה, אלמנט מוטיבי זה 

  ).למשל, 30- ו2-3תיבות ' ר(כולל באותו הגובה האבסולוטי , הבא לידי ביטוי הן בנושא הפותח והן בנושא השני
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נושא "הרי שבמקרה זה דווקא מבנה הגרעין מסייע לניתוח המשלים כולו שכן סיפוח ה, )סונטינה

בכך . אל הגרעין מהווה סיומת המרחיבה אותו ומדגישה את ההבדל בינו ובין המגדיר" המסיים

וגם מוצדקת ראיית הגרעין כבעל , )משלים-ולא כגרעין(גרעין -רמוצדק גם ניתוח המשלים כמגדי

אם כי סיווגנו דוגמה זו כמציגה גרעין . למרות הדמיון ביניהם, קטגוריה שונה משל המגדיר

יש להוסיף כי קיימת בה מידה של פתיחות המזכירה את הדוגמה המובהקת , פונקציונלי- מולטי

. ם אינו במצב אוקטבה אלא במצב טרצה הפתוח יותרושגם בה הסיו, ביותר מהסונטה של שוברט

לצד תהליך שגרתי יותר של (היא התהליך שהמשלים עובר במחזר , פרט מעניין אחרון לדוגמה זו

פונקציונלית ומוצג מבנה -שבו מתפרקת המולטי, )המביא ליצירת מחזר נטול מגדיר, התגרענות

המציגה אותו כפריט , חבה פנימית משמעותיתהגרעין עובר הר, בתהליך זה): Ex. 5.20(נורמטיבי 

בעוד המשלים מורחב באופן קיצוני הן על ידי חזרות , שונה מהמגדיר גם ללא סיפוח התוספת

  . פנימיות והן על ידי הוספת קדנצה משמעותית

. גם אם מדובר במקרה הנדיר יותר, המקרה של היעדר המגדיר במידה רבה מסכם את הסעיף כולו

ית שהצגנו כאן לגבי מבנה המשלים היא לבחון את מבחר המבנים האפשרי בהתאם הגישה הניתוח

. כאשר כפי שראינו ניתן למצוא דוגמה הולמת עבור כל אפשרות מבנית, בארית- Xלתיאוריה ה

הן עבור המקרה , בארי-Xבכך משלים התצוגה מהווה מקרה פרדיגמטי עבור הניתוח ה

העובדה שריבוי האפשרויות הוצג במידה רבה כתוצאה . והן עבור הסטיות ממודל זה, הנורמטיבי

ממחישה שוב את ההתבססות , של מימושי הדרישות הלקסיקליות של סוגים שונים של גרעינים

  .התיאורטית על הפריטים הלקסיקליים כנקודת המוצא הניתוחית

  

  ודל של קוךהמ 6.2

אלטרנטיבה הקלאסית סעיף זה יעסוק בניתוח מבני של מודל צורני שמציג בעיני את ה

גם , הדיון במודל זה הוא בעל השלכות היסטוריות ותיאורטיות. החשובה ביותר למודל הנורמטיבי

עיקר הדיון ייסב באופן טבעי , עם זאת. באר- Xמבלי להתייחס להיבט הקשור בהבנת תיאורית 

 המבנה בארי שלו מול- Xסביב ההתמודדות של תיאוריה זו עם המודל וההבדלים בין המבנה ה

היא הסוגיה של גרעיני תצוגה , סוגיה משנית העולה מן הדיון. המקביל של המודל הנורמטיבי

הכינוי שנבחר . ושתידון בהמשך הסעיף, שיש לה השלכות משל עצמה, המתחילים על סולם היעד

משום שהדוגמה המפורסמת ביותר , "המודל הקוכי"או " המודל של קוך"לתיאור המודל הוא 

ומשום שקוך מנסח אותו , מציגה אותו) שכבר הוצגה בפרקים קודמים( קוך מספרו של
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אנו נראה יצירות (ודאי שמדובר במודל שקוך תיאר אותו ולא חיברו ,  עם זאת389.מילולית

ואין הנחה כי התיאוריה של קוך השפיעה על , )התואמות את המודל שחוברו לפני ספרו של קוך

עקרונות המודל קיימים בעליל גם אצל תיאורטיקנים , ךיותר מכ. מלחינים לכתוב בצורה זו

מכיוון שבעבודה ). וראה להלן, בהתאמה, 1968חורגין , 1992לסטר (כמו ריפל או גליאצי , אחרים

מחווה " המודל הקוכי"יש לראות לפיכך בכינוי , 18-זו אין התמקדות בתיאוריה של המאה ה

  .פתחות ההיסטורית של המודלולא טענה בדבר ההת, לדוגמה המפורסמת של קוך

   

  גת המודלהצ 6.2.1

כבר עסקנו , אותו מבנה בן שמונה תיבות המורחב לשלושים ושתיים, של קוך" פריודה"ב

שעסקה רבות בדוגמא , הראייה המוסיקולוגית המסורתית. בפרק על הלקסיקון המוסיקלי

כראיה לכך , ה הגלום בהקרי על הרעיון של רדוקציה והרחבעישמה את הדגש ה, התיאורטית הזו

על הבעייתיות של גישה זו עמדנו כבר . לראות את התצוגה כולה כהרחבה של פראזה בודדת שניתן

שהרי אצל קוך גם הגירסה המצומצמת וגם הגירסה המורחבת הן בגדר פריודות , בדיון הקודם

 כאן לגבי קוך ישה שאנסה להציגגה. אזות עיקריותרפ המורכבות מארבע) במובנו של קוך(מלאות 

אינו , המעבר מאלמנט מצומצם לאלמנט מורחב: זו מנקודת ראות אחרת תבחר להתבונן בדוגמה

אלא ממודל אל ) כלומר מהרובד המורפולוגי אל הרובד התחבירי(מעבר מרובד אחד למשנהו 

ה והמבנ,  של צורת הסונטהניבמבנה של שמונה התיבות קוך מציג מודל מב, לפי ראייה זו. מימושו

את המודל המבני יכול היה קוך להציג . הבן שלושים ושתיים התיבות מממש אותו לתצוגה מלא

אך כתיבתו בתווים מאפשרת יצירת מודל , )כפי שמן הסתם היה מתבצע היום(בצורה סכימטית 

) תוך שימוש בטכניקות ההרחבה העומדות במרכז עבודתו(המאפשר בקלות יחסית , מפורט יותר

  . ודל לשלב המימוששלב הממ רלעבו

                                                 

389
אלא שהתייחסות זו שונה מהגישה , "Koch's Model" מתייחסת אף היא אל 1982כותרת המאמר של סיסמן  

ולא במבנה הצורני של הפראזה כמודל , כמודל להרחבות אפשריות, סיסמן דנה בדוגמה של קוך. המוצגת כאן

כמו גם את מורכבות היחס בין מודל , "מודל"הבדל סמנטי זה ממחיש את האסוציאציות השונות של המילה . לתצוגה

הכוונה היא , בהקשר הנוכחי. מקום בעבודה הנוכחית לעסוק במלוא המשמעויות של המושגכמובן שאין די . ומימושו

) אם הוא עשוי כהלכה(המודל אמור להכיל . כלומר מודל מיניאטורי של מבנה ממשי, במובנו הארכיטקטוני" מודל"ל

ממש כשם שלא  (אך ודאי שהוא אינו משמש מבנה כזה בעצמו, את הפרטים המשמעותיים הקיימים במבנה הכולל

של " ניפוח"אם כי ניתן לראות את המבנה הכולל כ). תיתכן תצוגה כה קצרה מצומצמת כמו זו המוצגת אצל קוך

  .לא זו הנקודה החשובה ביחסים ביניהם, המודל המיניאטורי
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 הרעיונות הליניאריים שפגשנו בסונטות של ין המודל הקוכי ניתן לתאר כשילוב בתא

נטייה היוצרת מבנים בעלי חלוקה ,  הקלאסית יותר לאיזון ולסימטריההסקרלטי ובין הנטיי

, חלק שני, הכתוב כולו בטוניקה, חלק ראשון: התצוגה מחולקת לארבעה חלקים. פנימית בינארית

המתחיל על הדומיננטה ומוליך לאתנח , חלק שלישי, דומיננטי חנהמתחיל בטוניקה ומוליך לאת

 כפי שקוך עצמו מתאר זאת 390.וחלק אחרון הכתוב כולו בטוניקה, דומיננטה של הדומיננטההעל 

הראשון כתוב בעיקרו בטוניקה , המבנה משקף חלוקה לשני חלקים עיקריים, )213, 1983בייקר (

 כאשר המודולציה המכינה את סולם היעד מתקיימת בחלקו 391,)הדומיננטה(לם היעד והשני בסו

 ראוי לשים לב כי קוך מפצל את הרצף הטרנזיטיבי ולא רואה בו רכיב אחד 392.השלישי של המודל

ניתוח הדומה מאוד לדרך בה התמודדנו עם יחסי ליניאריות והיררכיות בסונטות של (במבנה 

גישה זו אינה . חדיו את חלקו העיקרי של הגשר עם הנושא בסולם היעדוכי הוא מחבר י) סקרלטי

, )המחברת את הגשר אל הנושא הפותח(תואמת את התפישה המקובלת כיום לחלוקת התצוגה 

בסעיף , ודיון מפורט בכך יתקיים בהמשך, בארי- Xאם כי היא מתיישבת לחלוטין עם הניתוח ה

  .המוקדש לארטיקולציה הפנימית בתצוגה

יתוח של המבנה הזה על פי המודלים הרגילים של צורת הסונטה עשוי להציג את החלק נה

 שאואת האחרון כנו, את השלישי כנושא השני, את השני כגשר, הראשון כנושא הראשון

, עם זאת. מתחיל בדומיננטה סיבה העיקרית לכך היא העובדה שהחלק השלישי ה393.המסיים

שי אינה לימטרתו של החלק הש. יר כמה ניתוח זה בעייתימבה, ולא במימושו, מבט במודל עצמו

אלא להכין את הדומיננטה של ) זאת נעשה בחלק האחרון(להציג את הדומיננטה כטוניקה החדשה 

 הופעת הדומיננטה בהקשר 394.וחלק זה הוא טרנזיטיבי לחלוטין בדוגמה הקוכית, הדומיננטה

                                                 

390
, 1992לסטר (שלסטר מציין שקוך הושפע ממנו עמוקות , מבנה טונלי זהה קיים גם בדוגמה המקדימה של ריפל 

הדוגמה של ריפל מונעת , בניגוד למקרה של קוך. שמדובר במודל מוקדם יחסית של צורת הסונטה, זו עדות לכך). 267

  .כפי שנעשה לגבי קוך, ולכן קשה יותר לראות בה מעין הצרנה של מודל צורני, יותר ממבנה של פראזה בודדת

391
 This first period thus"):רת השוליים הבאהכפי שיעשה גם בהע( מן הראוי גם להביא את הדברים במקורם  

divides into two sections, namely, one in which the main key prevails, and one in which the key of the 

fifth prevails") שם, שם.(  

392
  "The third, however, modulates towards the key of the fifth") ב). שם, שם"the third" מתייחס קוך אל 

אך הבדל זה , "towards" במקום "to"מעיר כי עדיף היה לתרגם ) 3ש "ה, 279, ,1989(וינטר . חלקו השלישי של המודל

    . אינו משמעותי לענייננו
  . תוחהפשכבר עסקנו בו בהקשר של הפריודה ה, של מוצרט, 403. ק, וגמא ניתוחו של קפלין את הסונטה לכינורלד393

394
. ניתן להסיק כי הגשר במודל הקוכי נחלק לשני חלקים, התואם גם את המודל הנורמטיבי, במקרה הפשוט ביותר 

כמקרה שבו המעבר אל הדומיננטה של הדומיננטה עובר דרך אתנח , חלקי מופיע למשל אצל קפלין-תיאור של גשר דו

, המציג אפשרות של הוספת איבר נוסף לגשר, תיאור קלאסי של צורת הסונטה מופיע גם אצל גלאציוב, דומיננטי רגיל
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, והיא מעידה על חשיבה ליניארית, לק השנינטי שבו הסתיים החנהזה בעליל קשורה לאתנח הדומי

 המודל הקוכי הולם את היותו קשור לש מאפיין זה. שכמוה פגשנו בסונטות רבות של סקרלטי

כשהדיכוטומיה הברורה בין הנושאים מגובשת , לשלב מוקדם יותר של התפתחות צורת הסונטה

וגמה הקוכית אפשרות זו של אם כי בד.  המסייםאומודגש המעבר בין הנושא הפותח והנוש, פחות

אנו נראה כי במימושי המודל קיימים , אינה מתקבלת על הדעת" נושא שני"הפראזה השלישית כ

ניתן לראות בהם ראיה , ויותר משהללו יעידו על אי רלוונטיות למודל, בהחלט מצבים כאלו

  .לבעייתיות ההתאמה למודל הנורמטיבי

וזהה למצב האופייני בסונטות של , למדיארי היא ברורה ב- Xאמת המודל למבנה התה

 ,קצוות המבנה).  של מימושוEx. 5.21.2, בארי של המודל-X מציגה ניתוח Ex. 5.21.1(סקרלטי 

). מגדיר ומשלים בהתאמה(ראויים להיתפש כארגומנטים , מציגים נושאים סגורים בסולמותיהםה

ם בעלי אופי ה, ין שני הסולמותהמהווים את הרצף הליניארי ב, החלקים האמצעיים, לעומת זאת

צריך להיתפש לפיכך כגרעין , שאינו נוטש את סולם הטוניקה, הראשון מביניהם. יותר" גרעיני"

כאשר החלק הראשון , כגרעין התצוגה כולה, האחראי לביסוס טונליות היעד, השניו, רהמגדי

-Xנה המבה. משלימווהחלק המסיים את , )גרעין-במבנה של מגדיר(והשני מהווים את מגדירו 

אלא גם מבהיר את המבנה הבינארי של , ארי לא רק מתייחס לתפקודם של כל אחד מהחלקיםב

הראשון הוא : שהטונליות יוצרת ביניהם הבחנה ברורה, ת לשני חלקיםלקהתצוגה מתח. התצוגה

. אלוישנם שני הבדלים מהותיים בין שני חלקים , עם זאת. בעל זיקה לטוניקה והשני לדומיננטה

, בעוד בחלק השני הדומיננטה זוכה לביסוס רק באמצעיתו, ראשון כתוב כולו על הטוניקהההחלק 

הבדל זה מתבטא בכך שהחלק הראשון מעוצב כצירוף . מיננטהודהעם ההגעה לדומיננטה של 

החלוקה של התצוגה מבטאת בכך במדויק את החלוקה ). `Eהרכיב (והשני כרכיב בלבד ) מגדיר(

הבדל . כפי שפגשנו אותה גם בצורה הבינארית הפשוטה, אריב- X צירוף להבסיסית שהבינארית 

בצירוף ,  פשוט של הכנה דומיננטית ופתרונהחסשני בין שני החלקים הוא שבעוד השני מבטא י

ארי העניין מתבטא ביחס הסימטרי בין הגרעין ב- Xבניתוח ה. הראשון היחסים הם הפוכים

                                                                                                                                            

חורגין ). 192, 1968חורגין (אך הוא מציין כי איבר כזה מופיע רק ביצירות גדולות , לפני האיבר המבצע את המודולציה

יא מניחה שמדובר בתהליך הדומה למתרחש אך ה, מציינת כי תיאורו של גלאצי את האיבר הזה אינו ברור) 185, שם(

, לפיכך. כחלק מגשר דו חלקי, שם אכן ישנו מעבר מהטוניקה אל הדומיננטה,  של סימפוניית יופיטר24-36בתיבות 

אם כי התייחסות זו משקפת נקודת מבט מאוחרת , ניתן ככל הנראה לראות אצל גלאצי התייחסות דומה אל המודל

, שתמלא תפקיד משמעותי מאוד, נעדרת מהתייחסות זו האפשרות. אסיות הבשלות יותרהנוגעת ליצירות הקל, יותר

אך אפשרות זו אינה קיימת גם בדוגמה הקוכית , שבו האיבר המוליך לאתנח הדומיננטי הוא למעשה הגשר בשלמותו

  .עצמה
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הבדלים אלו זהים . מול אי הסימטריה של המגדיר) 'Eקדקוד ששניהם בניו של ה(והמשלים 

  .להבדלים בניתוח בין הפריודה הפתוחה והסגורה

ניתן להציע עוד מספר אפשרויות מבניות אלטרנטיביות עבור , בארי זה-Xיחד עם ניתוח 

 168יש , כזכור(ברור שאין טעם לבחון את כל האפשרויות המבניות התיאורטיות . מצבים דומים

מכיוון . אלא יש לבחון רק אלו הרלוונטיות להקשר המוסיקלי הנוכחי, )כאלו עבור ארבעה פריטים

לאו דווקא של התצוגה (יש לראות את אלו כארגומנטים , שהמודל נע בין הנושא הפותח והמסיים

, שני האיברים הנותרים משמשים חלק מרצף טרנזיטיבי. כלומר כמגדיר ומשלים בהתאמה, )כולה

לכן נותרות . או כלוואים, משמשים כגרעיני צירופים,  כפי שכבר ראינו במקרה של סקרלטי,ולכן

מה שהופך את , הראשונה לזהות את גרעין התצוגה עם הפריט השני: שתי אפשרויות נוספות

אמנם לזהות כמקודם את גרעין התצוגה עם הפריט , והשנייה, הפריט השלישי לגרעין המשלים

שתי אפשרויות אלו אינן תואמות . ולא כגרעין המגדיר,  האיבר השני כלוואיאך לנתח את, השלישי

לפיכך , ואין בהן גם את השילוב של חלוקה בינארית עם רצף טרנזיטיבי, את הגירסה שקוך מציג

וממילא דוגמאות מועטות יחסית ינותחו , לא ניתן לראות בהן את המימוש המבני של המודל

להתייחס לתצוגות הבנויות לפי האפשרויות הללו כאל תצוגות ניתן יהיה , עם זאת. לפיהן

  . או שמממשות אותו בצורה חלקית, המתייחסות אל המודל

שהרי ,  השנייה בהבנת המודל היא הפער בין המודל ובין מימושויתקודה המשמעותנה

את תהליכי המעבר . אלא גם את הרחבתו לתצוגה שלמה, קוך מספק לא רק את המבנה המצומצם

, הרחבות פנימיות של פריטים לקסיקליים: ימושו ניתן לחלק לשלוש קטגוריותמבין המודל ובין 

תוספת , למשל, לקטגוריה הראשונה שייכים. והוספת חומר ברמה התחבירית, חזרות על פריטים

בין אם על אלמנט פותח בפריט , חזרות פנימיות;  המאריכה את הפריט הפותח5תיבה  בsuffix-ה

כמו בתיבה , והכנסת חומר כאינטרפולציה; )24-26כמו בתיבות (או על קדנצה ) 6-7 תבוכמו בתי(

באה לידי ביטוי בחזרת האיבר השלישי של המודל , ריט שלם פחזרת, הקטגוריה השנייה. 13

כאשר כמובן החזרה , 14-23ואחר כך , 11-13אשר מופעיו הם בתיבות , )כלומר גרעין התצוגה(

הקטגוריה השלישית באה לידי ביטוי . אם כי נשמר המבנה הטונלי, ותרי השנייה מורחבת הרבה

 27-32תיבות , ול בשתי התיבות המקוריותפיט מציגות 24-27בעוד תיבות : בעיצוב המשלים

 מציגות 31-32ותיבות , י' הן בעלות אופי פסז27-31כאשר תיבות , מהוות הכנסה של חומר חדש

ניתן לראות כי קוך ממיר את הנושא הבודד שתפקד , ךלפיכ, ארב-Xבמושגי . נושא מסיים

- עם גרעין קדנציאלי ומשלים פוסט, גרעין ומשלים, ארי הבנוי כמגדירב-Xבצירוף , כמשלים

לומר קטגוריה של נושא כ, NP-המשלים הפך מ,  לב כי בתהליך ההמרהיםכדאי לש. קדנציאלי
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ש בגרעין קדנציאלי יוצרת צירוף השימו, עם זאת. מקורי הוא מגדירו הNP-הש, VP-ל, בודד

, במובן של הרחבה שהצגנו בניתוח מגדיר התצוגה אצל סקרלטי, שהוא הרחבה של המגדיר

  .ושציינו כי היא מאפיינת צירופי משלים בעלי גרעין קדנציאלי

שלוש , לדוגמא. ה הקוכיבתן בהחלט לטעון כנגד האיכות המוסיקלית של תהליך ההרחינ

ה המרת הקדנצה בנושא הפותח ממצב טרצה למצב אוקטבה אינ) 1(ת הן  כי נקודות שניתן להעלו

ואמנם נראה בהמשך כי הסיום הפתוח מאפיין , שכן פתיחות הנושא במקור הולמת יותר, הגיונית

כשהרחבת , המהחזרה על גרעין התצוגה אינה במקו) 2. (מאוד מימושים מוסיקליים של המודל

ומביאה להגעה מוקדמת מאוד לאתנח על הדומיננטה של , מאודהחזרה השנייה היא ודאי מוגזמת 

חזרות וריאטיביות על גרעינים מאפיינות יותר חזרות על , מציאות המוסיקליתב. ההדומיננט

, יםיהמשלים במודל הינו בעל אופי של נושא מס) 3. (ולא על גרעין התצוגה כולה, גרעין המשלים

ולא נושא בעל , קדנציאלי" נושא שני"יוצר מצב של , םמימושו כמגדיר המשלי. ולא של נושא שני

הן , פחות משהן מעידות על החשיבות התיאורטית של המודל,  ההערות הללו.ישתוכן תמטי ממ

  .מעידות על כושרו של קוך כמלחין

המעבר בין המודל למימושו מעיד במידה רבה על המותר והאסור במסגרת חוקי ,  זאתםע

X-קוך כמעט שאינו ) על שני פריטיו(את המגדיר . נה בין גרעינים וצירופיםובעיקר על ההבח, ארב

ניתן להסביר זאת בכך שהמגדיר מהווה צירוף מורכב . מלבד שינויים ברמה המורפולוגית, המשנ

התייחסות זו אל המגדיר תתחזק בפרקים . וסיף לו פריטיםלהולכן אין טעם , כבר במודל המקורי

אלא , הגרעין והמשלים לא רק מורחבים פנימית, לעומת זאת. תוחהבהם הוא ייבנה כפריודה פ

אין , לפיכך, אר הגרעין חייב להיות פריט לקסיקליב- Xעל פי חוקי . םמתרחבים למספר פריטי

, בה נוקט קוך היא דרך החזרה הוריאטיביתך והדר, אפשרות להרחיב את הפריט הבודד לצירוף

, לעומת זאת.  ר למעשה מדובר באירוע תחבירי אחדכאש, כלומר שכפול הפריט הבודד לשניים

כאשר מוצג , ה להרחבה התחבירית המשמעותית ביותרכוהוא הזו, המשלים נתפש כצירוף סגור

עזר בלוואים בתהליך המימוש  נחשוב לציין את העובדה כי קוך אינו, בנוסף. ארי שלםב-Xצירוף 

יתן היה להרחיב את החלק השלישי על ידי למרות שנ, )ובכך הוא נבדל מאוד מגישתו של סקרלטי(

מיעוט לוואים היה אחד מהעקרונות שעמדו לנגד עינינו בהגדרת המודל . תוספת לוואים לגרעין

מה שעשוי להעיד , הוא תקף במידה רבה גם למודל האלטרנטיבי, וכפי שניתן לראות, הנורמטיבי

  ).תי מהסונטות של סקרלטיכהבדל משמעו, שוב(על מרכזיותו בתפישת צורת הסונטה בכלל 

ניתן לראות כי למעשה אנו מתמודדים עם , עוד לפני שניגש לדון בדוגמאות המפורטות

ה את המודל על סמך רהמגדי, הראשונה היא הרמה העיצובית. שלוש רמות של הצגת המודל
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שהמבנה הקדנציאלי של כל , כלומר ארבע פראזות עיקריות: המבנה הטונלי ועיצוב הפראזות

שבו משייכים כל אחת מהפראזות , הרמה השנייה היא רמת הניתוח הסכימטי. ת מהן ידועהאח

" גשר"ה" נושא הראשון"כחלק מה, אל הגדרתה במסגרת הסכימות המקובלות של צורת הנושא

. בארי של המודל- Xבהתאם לניתוח ה, והשלישית היא הרמה המבנית". נושא השני"או ה

האם כל מבנה של ארבע פראזות ייחשב , מות מגדירה את המודלניתן לתהות איזו מהר, עקרונית

או אולי רק מודל , מגיע רק בפראזה האחרונה" הנושא השני"או שמא רק כזה שבו , למודל קוכי

, מכיוון שכפי שנראה, זו אינה שאלה פשוטה. 5.21.1שישמר את המבנה ההיררכי במוצג בדוגמה 

 ביותר קיימת בין הרמה מידת התאום הגדולה,  עם זאת.תלות בין הרמות השונות- יש מידה של אי

בעוד סכימות שונות של צורת הסונטה יכולות להיות מותאמות , העיצובית והרמה המבנית

הנכון ביותר יהיה לראות את המודל במימושו המלא , לכן. למימושים שונים של אותו המודל

כאשר נעשה שימוש באחת , או כמימוש חלקי(מימוש של הרמה העיצובית והמבנית כ

אך ללא תלות בהגדרות המותאמות של צורת הסונטה , )האלטרנטיבות הצורניות שהוצגו לעיל

בהמשך ). ולא את האלטרנטיבה שלו, שממילא הולמות יותר את המודל הנורמטיבי(הסכימטית 

צובית של המודל אך ישל תצוגות הסוטות מהתכנית הע, הסעיף נדון בהרחבה במקרה ההפוך

  .שבראשם קיום של גרעין תצוגה המתחיל על סולם היעד, משמרות את אותם עקרונות מבניים

כלומר , נקודה משמעותית אחרונה היא התפקיד שיש במודל לאתנח הדומיננטי הרגיל

I:HC .ר הפראזה השלישית מציגה כאש, אתנח כזה מוצג במסגרת המודל בסיום הפראזה השנייה

ובהתאם לסגנון הקלאסי המוקדם (אם כי בדוגמה הקוכית . אתנח על הדומיננטה של הדומיננטה

בדוגמאות הקלאסיות אתנחים אלו עשויים , אין עיצוב ממשי של צזורות) שעל פיו היא מעוצבת

במקרים , בפרט. כפי שיידון במפורש בפרק על הצזורה המדיאלית, להתרגם לצזורות ממשיות

מתקבלת לרוב צזורה , )ולא הרביעי(מתחיל בחלקו השלישי של המודל " הנושא השני"שבהם 

אם כי וינטר טוען , "bifocal close"כלומר המצב שכונה על ידי וינטר , מדיאלית באתנח דומיננטי

היא למעשה מגולמת במודל עצמו , שקוך אינו מתייחס למעשה לאפשרות זה של עיצוב תצוגה

מכיוון שבדוגמה הקוכית המודולציה המעשית לעבר הדומיננטה ). 278-280, 1989נטר וי(

 קוך אכן לא רואה באתנח הדומיננטי נקודת 395,מתבצעת למעשה רק בחלקו השלישי של המודל

                                                 

395
 בחלקו השלישי של ולפיהם המודולציה לסולם הדומיננטה מתבצעת, וינטר נעזר כאן בדברי קוך שצוטטו לעיל 

  ).279, 1989וינטר (המודל 
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הרואה את נקודת היעד האמיתית במשלים , בארי- Xוהניתוח ה, מעבר לקראת סולם היעד

  .מסכים עם קביעה זו, התצוגה

  

  מושים של המודלמי 6.2.2

עניין למה שהופך את המודל הקוכי מאנקדוטה מעניינת בתולדות התיאוריה , מוראכ

מהותי בהבנת צורת הסונטה היא העובדה שמודל זה אכן בא לידי ביטוי ביצירות מוסיקליות 

, הן מוקדמות יחסית, כמו אלו שנביא מסונטות מוקדמות של היידן,  חלק מהדוגמאות396.רבות

אולם דוגמאות רבות המתייחסות למודל שייכות , מאות שאליו התכוון קוךגאה שזה סוג הדוונר

נבחן את מימוש המודל ביצירות , בשלב ראשון. עד לבטהובן ושוברט, גם לסגנון הקלאסי המאוחר

אצל כל אחד משלושת המלחינים הקלאסיים הגדולים ניתן למצוא מימושים . מוקדמות יחסית

, ואנו נבחן זאת לאור הסונטות המוקדמות של היידן, וקדם יחסית של יצירתושל המודל בשלב מ

ניתן לטעון כי מדובר בתקופת זמן מוקדמת בהתפתחות , אם במקרה של היידן. מוצרט ובטהובן

הרי שאצל מוצרט וודאי אצל בטהובן הדבר , שאליה כיוון קוך את דוגמאותיו, הסגנון הקלאסי

עשוי להעיד על כך , ות הרלוונטיות למודל ביצירות מוקדמות יחסיתריכוז הדוגמא. פחות הגיוני

  . שהיה נהוג בהוראת הקומפוזיציה של התקופה, שמדובר במודל דידקטי

הסונטות המוקדמות של היידן למקלדת יכולות לשמש ככר פורה למדי למציאת דוגמאות 

, )XVI:2) Ex. 5.22דוגמאות בולטות למימוש המודל הן הסונטות . למימוש המודל הקוכי

XVI:6)Ex. 5.23( ,XVI:13) Ex. 5.24( ,ו-XVI:14) Ex. 5.25 .( בשלוש מבין הסונטות)13. מס ,

 פריודה זו היא בת  XVI:6כאשר בסונטה , מעצב היידן את המגדיר כפריודה פתוחה) 6- ו14

מה שהופך את האפשרות לראות את הפריט , )שתיים לכל פריט, ארבע תיבות(מימדים מינימליים 

למרות שתחילת הפריט השלישי היא , תלעומת זא. לאבסורדית" גשר"השני כגרעין התצוגה או כ

 כבר מופיעה דומיננטה ברורה של רה 6החל מתיבה (ולא כדומיננטה של סול , ור'על סולם רה מז

והוא מבסס מאוד , פריט זה הוא ארוך הרבה יותר מהפריטים שהוצגו במסגרת המגדיר). ור'מז

-  ו8-10תיבות (זאת עוד יותר כולל שתי סיומות ארוכות המדגישות , ור'את הדומיננטה של רה מז
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ניתוח עצי . ובייחוד בהקשר של הפריודה הפתוחה, דוגמאות העוסקות במודל הוצגו כבר בסעיף שעסק בפריודות 

הוצגו במהלך , 403. והפרק הפותח של הסונטה ק, Op. 55\5הפרק המסיים של הרביעייה , מלא של שתי תצוגות כאלו

  .הסעיף
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האם הוא שייך עדיין לגשר , פוטנציאל האמביוולנטיות לגבי גרעין התצוגה,  יותר מכך397).11-12

ההתחלה מציגה , מצד אחד. מתממש כאן בשיא עוצמתו, "אמיתית"או שהצגת סולם היעד היא 

אך , )31תיבה (מספיק כדי לפתוח עימו את המחזר , ור בצורה יציבה מאוד'את סולם רה מז

אף ) 8תיבה (ור זוכה לביסוס משמעותי ביותר ובסיומת הראשונה 'הדומיננטה של רה מז, מאידך

יחס הפוך בין מימדי גרעין המגדיר ובין מימדי גרעין . זוכה לטוניקליזציה חזקה מאוד בעצמה

 ואף ,בסונטה זו גרעין המגדיר מבסס אתנח דומיננטי משמעותי: XVI:2התצוגה מוצג בסונטה 

התבנית הטונלית הבסיסית נשמרת , עם זאת. בעוד גרעין התצוגה הוא קצר יחסית, חוזר פעמיים

ודאי ,  הוא משמעותי27-30ור בתיבות 'והביסוס של הדומיננטה של פה מז, גם בסונטה זו

  .בהתחשב במימדים הקצרים של הפריט ושל התצוגה כולה

 היא הקרובה ביותר לרוחו של XVI:13מבין ארבע הסונטות , מבחינת ההתייחסות למודל

, ובתהליכי ההרחבה הפנימיים, ניתן להבחין בה בשמירה הקפדנית על מבנה ארבע הפראזות. קוך

הממחישות בפרקטיקה את הטכניקות אותן ניסח קוך , כמו הוספות חומר או חזרות פנימיות

הוא בשימוש , בדל המשמעותי ביותר בין סונטה זו ובין המודל הקוכי המקוריהה. בתיאוריה

וזאת לאחר הרחבה ארוכה , )22-23תיבות (בקדנצה מלאה לסולם הדומיננטה בסוף גרעין התצוגה 

סטייה זו מהמודל , כפי שנראה. תחת להגיע לאתנח דומיננטי מלא בסוף הפריט, של דומיננטה זו

כאשר , יותר מהגעה מחודשת לאתנח דומיננטי, ים בפועל של המודלהקוכי אופיינית למימוש

  .לעתים הגעה לאתנח  מקדימה קדנצה אותנטית מלאה

משום שאצל , השימוש בפריודה פתוחה מהווה שינוי עיצובי ביחס למודל הקוכי המקורי

 זו יכולה להיות דוגמה להמחשת. קוך לא היה קשר תמטי ברור בין שני האיברים הראשונים

הכרוך בריבוי מוטיבים וצזורות ביחס לסגנון , טענתו של רטנר כי קוך שייך יותר לסגנון הגאלאנטי

השימוש בפריודות פתוחות לא רק שמצמצם את החומר התמטי אלא גם מצדיק . הקלאסי הבשל

ללא , שכן ראינו סוג זה של פריודה, עוד יותר את ראיית שני האיברים הראשונים כמהווים צירוף

, עם זאת. כסוג אוטונומי של צורה המקביל לפריודה הסימטרית הסגורה, ים הממשיך אותהמשל

 בניגוד NPומציג אותו כשייך לקטגוריה , השימוש בפריודה פתוחה מצמצם את הנפח של המגדיר

חשוב לציין כי עצם הזיקה .  המאפיינת מגדירים מורכבים בסונטות מאוחרות יותרMPלקטגוריה 

, לכשעצמה אינה פוסלת את ראיית האיבר השני כגרעין התצוגה, י האיבריםהתמטית בין שנ

                                                 

397
וייצרו בתוכו , הפריטים ישתייכו למשלים, במקרה זה. אפשרות אחרת היא לנתח סיומות אלו כפריטים עצמאיים 

  . K. 216למשל בניתוח הסונטה , באופן דומה למקרים שכבר פגשנו אצל סקרלטי, שרשרת גרעינים
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אלא גם הסימטריה הברורה בין , לא רק הקשר התמטי, עם זאת. ודוגמאות לכך נראה בסעיף הבא

ובייחוד אי הפיכת הקדנצה הפתוחה בסוף , ללא כל הרחבות של החלק השני, שני איברי הפריודה

ממחישים כי ההתרחשות היא עדיין במסגרת צירוף בעל , ממשהאיבר השני לנקודת עוגב של 

  .כלומר כחלק ממגדיר התצוגה, קטגוריה פשוטה יחסית

מדגימות את האפשרות שמתקיימת כבר ) XVI:2-ו, XVI:14 ,XVI:6(שלוש מהסונטות 

למשלים , XVI:2- ובXVI:14-ב. בארית במסגרת המשלים-Xשל מורכבות מבנית , במודל המקורי

אך , גם מגדיר המשלים הוא נושא קדנציאלי פשוט, כמו אצל קוך. יש מבנה טרנארי מעניין למדי

בשתי ,  לעומת זאת398. תוך שינוי במרקםXVI:14-ב, םנושא זה חוזר גם כמשלים המשלי

אלא הוא מציג הכנה מחודשת של , הסונטות גרעין המשלים איננו קודטה קדנציאלית סתמית

התוצאה היא אמביוולנטיות מסוימת לגבי . מחוזקת על ידי אקורד איטלקי, אתנח דומיננטי

או לאחר גרעין ) יר מהמשליםועם מגד(האם לאחר גרעין התצוגה , נקודת ההגעה המשמעותית

זו אמביוולנטיות שכבר פגשנו בלא ). כלומר עם הנושא המסיים, ועם משלים המשלים(המשלים 

ומשקפת את הדילמה בין תצוגה המשכית ובין פיסוק ברור בסוף גרעין , מעט סונטות של סקרלטי

, ה היררכיתובין חשיב) המדגישה את הנושא המסיים(וכן בין חשיבה ליניארית , התצוגה

ושבפיתוח שלה (שהיא הארוכה מבין הדוגמאות , XVI:2-ב. המדגישה את הצירופיות של המשלים

אך המימדים הזעירים מתחלפים בנושאים מפותחים , המבנה הטרנארי נשמר, )דנו בפרק הקודם

בניגוד . 44-47כולל מגדיר המורחב על ידי סיומת קדנציאלית לא שגרתית בתיבות , הרבה יותר

אלא בין המגדיר , הקשר התמטי קיים לא בין המגדיר למשלים, שתי הדוגמאות הקודמותל

  .באמצעות הקבלת הקדנצות של שני הפריטים, לגרעין

מציגות שלל דוגמאות ) 1780אלו שחוברו לפני (הסונטות המוקדמות לפסנתר של מוצרט 

אינן מרחיבות אותו רובן ככולן שומרות על מבנה ארבע הפראזות ו, למימוש המודל הקוכי

שבו המגדיר מעוצב , 282. כדוגמאות ניתן לציין את הפרק המסיים של הסונטה ק. במיוחד

שבו גרעין , 279. את הפרק הפותח של ק; )Ex. 5.26(והגרעין הוא גשרי למדי , כפריודה פתוחה

אם כי זה כולל סטייה טונלית בתחילתו המחלישה את ההצגה של , התצוגה מציג מעין נושא שני

המומר בקדנצה אותנטית , בסופו) V:HC(והגעה מחודשת אל אתנח דומיננטי , סולם הדומיננטה

)Ex. 5.27( ;נושא שני"שבו כבר הגרעין מהווה לחלוטין , 281. את הפרק הפותח של הסונטה ק "

                                                 

398
עתיד להפוך אצל מוצרט לאידיומטי דווקא במסגרת גרעין , מעניין שנושא זה מממש מהלך הרמוני שכפי שנראה 

וחזרה על כך , תוך הגבהה של צליל הטוניקה החדש, תחילת הפריט בהזזה הרמונית אל הדרגה השנייה: התצוגה

  .2-7-1-1#מהלך באס של , כלומר. הנפתרת לטוניקה
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אך עדיין יש לו אופי טרנזיטיבי המצדיק את ראייתו כגרעין , מבחינת טרמינולוגית צורת הסונטה

)Ex. 5.28( ;אוד מבחינה שבו ארבע הפראזות מפותחות מ, 284. ואת המקרה המעניין ביותר של ק

כוללים חיזוק האתנח הדומיננטי על ) גרעין המגדיר וגרעין התצוגה(ושני הגרעינים , מורפולוגית

בכל המקרים נשמרים האלמנטים העיצוביים של המודל ). Ex. 5.29(ידי אקורדים גיאוגרפיים 

או , תלמעט הנטייה לסיים את הגרעין בקדנצה אותנטי, כולל מצבי הסיום של הפריטים, המקורי

מקרים ). 284. ק- כפי שמתרחש ב(לחילופין להמשיך את נקודת העוגב הדומיננטית אחרי האתנח 

אם כי , )Ex. 5.30 (283. ק-ו) Ex. 5.31 (280. חריגים מהווים הפרקים הראשונים של הסונטות ק

ובייחוד , בשני מקרים אלו. גם הם מגלים זיקה ברורה למודל העיצובי ולאירגון בארבעה חלקים

, למרות ההגעה רק לאתנח דומיננטי, האיבר השני ראוי להיות מנותח כגרעין התצוגה, 283. ק-ב

- מהווה גרעין מולטי283. שבמקרה של ק, בעוד האיבר שאחריו מנותח כגרעין המשלים

ההיגיון בעיצוב כזה של תצוגה הוסבר בפרק . שהוא יציב בהרבה מהאיבר הקודם, יונליפונקצ

  .בסעיף שדן בסונטינות, הקודם

הרי שהעדות להיותו של המודל הקוכי , אם מביטים ביצירותיו המוקדמות של בטהובן

 יותר ניכרת אפילו, והלם יצירות פשוטות יחסית, שנלמד על ידי מלחינים צעירים, מודל דידקטי

פה , ור' מזbבמי (Woo 47, שלוש הסונטות המוקדמות שלו לפסנתר. מאשר במקרה של מוצרט

כאשר (מקיימות זיקה ברורה אל המודל הקוכי , 13שחוברו לפני שהיה בן , )ור'ורה מז, מינור

ואליהן , )הסעיף הבא-סונטה בפה מינור דומה לקטגוריה של סונטות מינוריות שיידונו בתתה

 Woo, ור'שהחשובה מביניהן היא רביעיית הפסנתר בדו מז, מצטרפות יצירות מוקדמות נוספות

 זו יצירה, Op. 2\3לסונטה ) תוך נקודות דמיון צורניות רבות(שעתידה לשמש בסיס תמטי , 3\36

, מכיוון שמדובר על דוגמאות מוקדמות מאוד. 15כלומר בהיות המלחין בן , 1785חוברה בשנת 

דוגמה מאוחרת יחסית מהווה הסונטה . לא מובא ניתוח עצי שלהן כאן, שאין בהן חידוש תיאורטי

, )Op. 2(שחוברה זמן קצר אחרי האוסף הראשון של שלוש סונטות לפסנתר , Op. 6, לארבע ידיים

מכיוון שהחומר המוסיקלי של סונטה זו איננו מעמיק . והיא בעלת אופי פשוט הרבה יותר מהן

לא ) םכולל צירוף משלים שכולו פריטים קדנציאליי(ומאופיין בפריטים קצרים מאוד , במיוחד

, של גרעין התצוגה במחזר" שדרוג יורד"אך היא מציגה עניין מסוים בתהליך של , נתעמק בה

תופעה זו ניכרת . בעוד גרעין המגדיר עובר תהליך ברור של התגרענות, שהופך שם לגרעין המשלים

ן והיא תידו, )למחזר Ex. 5.32.2, לתצוגה, Ex. 5.32.1(באופן ברור למדי בעצים של סונטה זו 

  .576. בהקשר של הסונטה ק, באופן מפורט יותר בהמשך הסעיף
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אוסף , בעוד יצירות מוקדמות אלו מגלות התייחסות ישירה למדי אל המודל הקוכי

שתי הסונטות הראשונות באוסף . מגלה כבר טיפול מתוחכם הרבה יותר, הסונטות הבשל הראשון

או בחלוקת התצוגה לארבע , מטפלות בעקרונות הלינאריים של המודל, Op. 2\1 ,Op. 2\2 ,זה

מציגה מימוש , Op. 2\3בעוד  , אך תוך סטיות מהתכנית הטונלית או המבנית של המודל, פראזות

 .רטו'תוך אימוץ מימדי ענק הקרובים לפרק קונצ, של המודל כפשוטו

Op. 2\1 , בפה מינור)Ex. 5.33( , מתייחסת למודל בשימוש ברעיון הליניארי של תחילת

ומן הדומיננטה , תנועה אל הדומיננטה(ומבחינת המבנה הטונלי שלה , איבר כפי שקודמו הסתיים

, נטהינ הדומעל) או הגרעין(במקרה הזה התחלת הגשר , עם זאת). אל הדומיננטה של סולם היעד

שכן מדובר בטונליות יעד שונה , אינה יכולה להתפרש כתחילת הנושא השני, תוך מינוריזציה שלה

יג פריט אחד מצוהוא , בטהובן מוותר על פיצול המגדיר למגדיר וגרעין, בחינה מבנית מ399.לחלוטין

כאשר , משלים בתוך המשלים-יוצר מבנה של גרעין ,ולעומת זאת, המסתיים באתנח דומיננטי

שהוצג , מבנה המשלים של סונטה. ור'ז מbהגרעין ממשיך את נקודת העוגב על הדומיננטה של לה

כאשר הוא בנוי ממבנה , אף הוא פועל בהתאם לעקרונות של רצף טרנזיטיבי, כבר בסעיף הקודם

  .שבו הגרעין נפתח בהרחבת נקודת העוגב, משלים-של גרעין

התצוגה ל באמצעות פיצו, גם ניתן לראות התייחסות למודל) Op. 2\2) Ex. 5.34-ב

ן אם כי הוא בכל זאת מנותח כגרעי(וההתחלה החלשה של האיבר השלישי , לארבעה איברים

איבר זה מתחיל בדומיננטה מינורית ומוליך לאתנח חריף על  ).ולא כגרעין התצוגה, המשלים

בטהובן במקרה , עם זאת. מודל המקורי בV\Vמחליף את האתנח על ה, VII\Vספטאקורד של 

על ידי כך , שבו החלק השלישי נתפש כגרעין התצוגה, הזה חותר תחת המבנה שהמודל מציע

, יןנילא מעוצב כגשר לכל דבר ועא, יע לאתנח דומיננטי בסולם המוצאשהחלק השני אינו מג

בטהובן חורג ,  שצוינה לעיל283. בדומה לדוגמא של ק, לומרכ. V:HCהמסתיים באתנח של 

ם מתבטאת אך הפעם החריגה ג, מהמודל המבני בכך שהוא מקנה את תפקיד הגרעין לחלק השני

ועיצובו בהתאם לנדרש מגרעין תצוגה של סונטה , בויתור על האיפיון הטונלי של האיבר השני

  .בהיקף מלא

                                                 
ושאף הוא , שם הסולם המשני הוא דו מינור, ם כי ייתכן כי בטהובן רומז לטונליות הנושא השני בפרק המסיים א399

פרק זה משלב שני עקרונות הסוטים מהמודל הקוכי . מציית לעיקרון הקוכי הבסיסי של גרעין המתחיל על סולם היעד

והגעה מוקדמת לאתנח על הדומיננטה של סולם , )ם העיצוב הבינארי במודל המקוריבמקו(עיצוב טרנארי : הבסיסי

כמו גם ניתוח של הפרק , הסעיף הבא יציג דוגמאות נוספות לחריגות כאלו מן המודל. המקדימה את הגרעין, היעד

  . עצמו
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ולמרות התייחסות , בעוד שתי הסונטות הראשונות נותרות במימדים מצומצמים יחסית

 מבצעת את התהליך ההפוך של מימוש מלא של Op. 2\3, למודל אינן מממשות אותו לחלוטין

כולל התנועה ,  ארבעת חלקי המודלEx. 5.35.(400(תוך הרחבתו למימדים נרחבים , המודל הקוכי

קיימים ) ור'ולא במז, תחיל בדומיננטה המינוריתאם כי החלק השלישי מ(הטונלית המדויקת 

 401.רטו'אך הם מפותחים מאוד ומציגים חומר שיש לו זיקה ברורה לפרקי קונצ, כולם בסונטה

כלומר חלקו , המשלים: עיקר המורכבות הצורנית קיים בשני החלקים האחרונים של המודל

חלקו השלישי . ר בסעיף הקודםשנידון כב, בארי מלא ומפותח- Xהוא צירוף , האחרון של המודל

כאשר חלק זה , מכיל מורכבות מסוג אחר, שאמור להיות מאוכלס על ידי הגרעין בלבד, של המודל

המבוסס על נושא , הלוואים מציגים חומר תמטי דומה: ניתן לפירוק אפשרי לשני לוואים ולגרעין

גרעין ושני לוואים הוא בעייתי הפירוק ל. בעוד הגרעין מתחיל לפי גישה זו בלה מינור, מודולטורי

גשר (האופייני לגשרים הקלאסיים , וניתן לטעון כי מדובר בפריט מורכב בעל מבנה משולש, מעט

אך עדיין , )Op. 10\3קיים בסונטה , שבו בעליל אין להפריד את תחילת הגשר לפריט עצמאי, דומה

שכלל , השימוש בלוואים אצל סקרלטי) למשל(ובין , קשה להתעלם מהדמיון בין התהליך הזה

מציג , בעייתי ככל שיהיה, פירוק זה. הצגה דומה של חומר קצר תוך חזרה עליו בטרנספוזיציה

לפי הגישה :  מעניין במיוחד את התהליכים הטונליים המתרחשים עד לביסוס סולם היעדבאור

כחלק ממהלך , הטוניקה מתרחבת עד לאקורד הגרמני בסיום החלק השלישי, השנקרית המקובלת

בניתוח לפי המודל הקוכי ישנה זיקה בין הטונליות של סול מינור ובין ; של שיכול קולות כרומטי

תחילת וסיום , ובחינה של המהלך ההרמוני בין המגדיר; ית של סולם היעדהטונליות העתיד

כל שלושת התיאורים הטונליים הללו . I-ii-V/V-Vיוצרת מהלך דיאטוני של , הגרעין והמשלים

את העובדה שההגעה לסולם : בארי- Xהיבטים שונים של המבנה התמטי ה) בהתאמה(מאירים 

ואת ; הגרעין והמשלים, הכולל את הלוואים, `Eלקדקוד את הרכיבות מתחת ; היעד היא במשלים

עיצוב "אם השיח הרגיל הוא בין , לפיכך. הגרעין והמשלים, החשיבות הפונקציונלית של המגדיר

                                                 

400
) 153, 1972( ניומן ,לדוגמה: פרק זה מהווה נקודת מפגש של מרבית הגישות האפשריות לניתוח המודל הקוכי 

באופן , רואים בו חלק מהגשר) 7ש "ה, 4-5, 1997(קמיאן וואגנר , רואה בנושא בסול מינור את תחילת הנושא השני

מציגים נושא ) 148-149, 1997(בעוד דארסי והפקוסקי , התואם את התפישה השנקרית של שיכול קולות כרומטי בגשר

לא רק שרואה בנושא , למשל, ניומן. S-מדיאלית אך אינו ניתן להגדרה כהמגיע לאחר הצזורה ה, TMB-זה כדוגמה ל

ומציין את ההפסקה , אלא שהוא אף משייך אותו לקטגוריה של נושא שני מינורי, זה את תחילת הנושא השני

  ).ת ההרמוניה של סוף הגשר בה הנושא השני ממשיך אOp. 7-להבדיל מ(המשמעותית לפניו 

401
ומצטטים שתי , רטנטיות האפשריות על פרק זה'מציינים את ההשפעות הקונצ) 7ש "ה, 4-5, 1997(קמיאן וואגנר  

המייחס , ינטרושל ו,  של מוצרט467. רטו ק'את ההשפעה לקונצ) כמוהם(המייחס ,  של דרבקין–התייחסויות לכך 

  .595. רטו ק'זאת לקונצ
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ביניהן (הרי שדוגמה זו מציגה מצב של רמות עיצוב טונליות שונות , "מבנה טונלי"אל מול " תמטי

בנה תמטי מורכב שממנו ניתן להסיק את השיקולים אל מול מ, !)מבנה הולכת הקולות השנקרי

  .הטונליים

בין בהתפתחות הסגנונית , הדוגמאות שהובאו עד כה השתייכו ברובן לשלב מוקדם יחסית

, עם זאת. ובין אם בהתפתחות האישית של מלחינים כדוגמת מוצרט או בטהובן, הקלאסית כולה

אי אפשר לייחס , ולפיכך, ובשלות הרבה יותרהמודל הקוכי בא לידי ביטוי גם ביצירות מאוחרות 

יש מקום לפיכך לבחון את מימוש המודל גם . לו רק משמעות כמודל ארכאי או דידקטי בלבד

   402.בפרקים מאוחרים יחסית

הוא , שאינו מציג למעשה שוני מהותי ממרבית הדוגמאות שכבר פגשנו, מקרה ראשון

מבנה ). drum roll) "Ex. 5.36.1",  מאת היידן103. התצוגה של הפרק הראשון של הסימפוניה מס

האירגון עצמו משלב מספר . ארבע הפראזות ברור למדי ותואם את מימושי המודל שפגשנו עד כה

קיים פער בין החלוקה הבינארית של התצוגה לשתי , כמו במודל המקורי:  פגשנואלמנטים שכבר

הבאה לידי ביטוי במיקום הצזורה המדיאלית במרכז התצוגה בין הפראזה , פראזות ושתי פראזות

שמציגה את נקודת היעד העיקרית כנושא , ובין הרעיון של המשכיות ליניארית, השנייה לשלישית

אלא גם בכך , שג לא רק בכך שהנושא המסיים הוא פריודי ומציג חומר חדשרעיון זה מו. המסיים

גם בפרק זה ישנה . בייחוד מבחינה דינמית, ששני הפריטים המרכזיים דומים למדי באופיים

ותחת זאת ישנה , הימנעות מאתנח מלא על הדומיננטה של הדומיננטה בסיום גרעין התצוגה

, אטה הריתמית ודחיית הפיתרון אל תחילת הפריט הבאאם כי הה, קדנצה מלאה אל הדומיננטה

ועוד (כמו במספר מקרים שראינו ,  בנוסף403.נותנים לקדנצה זו מעט מן התחושה של האתנח

כאשר בתחילת הפריט יש , תחילת גרעין התצוגה על הדומיננטה משתהה מעט, אצל מוצרט) נראה

  .ךשמתוקנת כמעט מיידית בהמש, סטייה טונלית אל דו מינור

שנפגוש אותו גם , עיצוב התצוגה מדגים שימוש במודל ברעיון של תצוגה מונותימטית

המונותימטיות מתבטאת בשיתוף , במקרה הזה. למעט אצל בטהובן, במרבית הדוגמאות הבאות

                                                 

402
, 1956רטנר  (1760-1780בחינה זו סותרת את קביעתו של רטנר שהמודל הקוכי תואם יצירות שחוברו בסביבות  

שניתן , קא למודל הצורניאך לאו דוו, ייתכן שהדבר נכון יותר לגבי השימוש בטכניקות ההרחבה הקוכיות). 451

כמו גם מלחין מאוחר אך פחות חשוב , ואפילו שוברט, בטהובן, למצוא דוגמאות עבורו אצל היידן ומוצרט המאוחרים

  .כמו קולהאו

403
בפרקים  (102. מס-ו, 99. והוא קיים למשל גם בסימפוניות מס, עיצוב זה של הקדנצה ניתן להצגה כאידיום היידני 

, מבחינה רטורית ניתן אולי לראות בו מעין מימוש של הצזורה המדיאלית).  בהתאמה79, 70תיבות , הראשונים

אך מכיוון שמדובר בכל זאת בקדנצה ללא הרחבה משמעותית של , בהתאם להגדרה שנספק לצזורה זו בפרק הבא

  . לו כצזורות באופן מפורשהעדפתי שלא להגדיר את הקדנצות הל, הדומיננטה
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המתפקד , בעוד הנושא המסיים, ובין גרעין התצוגה כולה) מגדיר המגדיר(חומר בין הנושא הפותח 

זוהי אסטרטגיה אחרת לחלוטין לטיפול בתצוגה . מציג חומר חדש ועצמאי, כמשלים התצוגה

שבה חזרת החומר הפותח שימשה כמגדיר , המונותימטית מזו שראינו במודל הנורמטיבי

השוואת המקרה הנוכחי עם דוגמה נורמטיבית מתוך סימפוניה של היידן , עם זאת. המשלים

ממחישה את ההבדל בין תפקוד , )שהוצג בסעיף הקודם, 100. הפרק הפותח של סימפוניה מס(

ובין הנושא , שמקדימה אותו הכנה טרנזיטיבית מלאה, בין נושא פריודי ויציב: החומר החוזר

והן מבחינה טונלית והן מבחינה דינאמית מגלה ,  חלקיתשמגיע אחרי הכנה טונלית, הנוכחי

, זוהי עוד ראיה לכך שלא התוכן התימטי של האיברים הוא הקובע. תכונות טרנזיטיביות למדי

  . אלא בראש ובראשונה המבנה הפנימי שלהם

 מדגימה בפשטותה את המסרים הסותרים שיש במודל 103. התצוגה של הסימפוניה מס

דהיינו (תיאור זה יציג את הפראזה השלישית . מסורתי של התצוגה-הקוכי לגבי התיאור הסכימטי

,  כנושא מסיים)המשלים(ואת הפראזה הרביעית , כנושא שני בתצוגה מונותמטית) גרעין התצוגה

תיאור , יתר על כן. אך יתקשה מול הנטייה לראות את הנושא השני כיציב יותר מן הנושא המסיים

שם מתרחש תהליך ברור של , זה של הצורה לא יוכל להתמודד כהלכה עם המתרחש במחזר

שבו מתאחדים גרעין המגדיר וגרעין התצוגה המקוריים לכדי פריט אחד המשמש , התגרענות

מה שמבטא במושגי צורת הסונטה הרגילים תהליך של השמטת , )Ex. 5.36.2(ן המחזר כגרעי

, 1968(הבסיסי כפי שהוצג על ידי קון " עיקרון הסונטה"אירוע המפר את , הנושא השני מהמחזר

76-78.(404   

ובצורה ,  ייצגה מימוש של המודל הקוכי בגירסתו המיניאטורית103. אם הסימפוניה מס

, )בארי מלא-Xשם מתפצל המשלים לצירוף (מצומצמת אפילו יותר מאשר בדוגמא המקורית 

מהווה דוגמא להתאמת ) Ex. 5.37(של מוצרט , 504. ק, "פראג"הפרק הראשון של סימפונית 

דוגמה (שנותח בסעיף הקודם , תוך יצירת משלים בהיקף מלא, המודל למימדים הסימפוניים

החלוקה העקרונית לארבעת חלקי המודל , עם זאת).  של בטהובןOp. 2\3-ה ראינו כבר בדומ

                                                 

404
כאשר חלקו השני של הנושא המסיים הפריודי נפרץ , בעיה אחרת הקיימת במחזר היא היותו בלתי סגור לחלוטין 

ומכילה גם חומר תמטי המבוסס עליו שהופיע במקורו בגרעין , הנפתחת בחזרת המבוא האיטי, ומוליך אל הקודה

-ניתוח המחזר מתייחס לתהליך פריצה זה כתהליך פוסט. ם של התצוגהואת תיבות הסיו, )ונעדר מהמחזר(התצוגה 

אפשרות אחרת היא לראות את המתרחש כאינטרפולציה בשטח (ואינו כולל את הקודה כחלק מהמחזר , תחבירי

). אך אפשרות זו היא מאוד בלתי סבירה בעיני, 188-220בין תיבות " מוכנס"כאשר החומר הנוסף , הנושא המסיים

כפי שגם קון עצמו טוען , במסגרת הקודה" עיקרון הסונטה"יטוט של חומר מהתצוגה מהווה מימוש של עצם הצ

  ).77, 1968קון (שמתרחש לעתים 



- 280 -  

גם כאן ברור הרצף .  שניתן לראות בניתוח העציכפי, וללא סטיות משמעותיות, שרירה וקיימת

וזאת למרות שהנושא שמוצג בגרעין התצוגה , ההמשכי בין גרעין המגדיר ובין גרעין התצוגה

שאינן (ור 'כאשר קדנצות ללה מז, ללא כל החלשה טונלית, מבסס בהחלט את סולם הדומיננטה

התחושה . 82 והן בתיבה 79ה קיימות הן בתיב) מספקות ליצירת תחושה של הגעת פריט חדש

והרבה יותר על אמצעים , מבוססת פחות על אמצעים טונליים, הטרנזיטיבית שהוא מעניק

שם הוא , גם במקרה הזה פריט זה מבטא את אופיו הטרנזיטיבי במחזר. דינאמיים ומרקמיים

רעין ההתגרענות במקרה הזה אינה כוללת שימוש בג. מהווה חלק בלתי ניתן להפרדה מן הגשר

שאין לו מקביל " מאחר מודולטורי"אלא בעיצוב גרעין המחזר מעוצב כמעין , המגדיר המקורי

, 216-244גרעין המחזר מופיע בתיבות (ושמתחבר לחומר שבסוף גרעין התצוגה , בתצוגה עצמה

  ).הוא אינו מנותח בפירוט, מכיוון ששאר המחזר דומה למדי לתצוגה

המשותפת הייתה הטרנזיטיביות המובהקת של גרעין אם בשתי הדוגמאות הללו הנקודה 

הדוגמא הבאה מציגה אפשרות , שבאה לידי ביטוי בעיקר באיחודו עם הגשר במחזר, התצוגה

הפרקים המסיימים של , המדובר על התצוגה בשני פרקי רונדו. טיפול שונה באותם המרכיבים

 Ex. 5.39.1 (575. ושל הרביעייה ק)  למחזרEx. 5.38.2, לתצוגה Ex. 5.38.1 (576. הסונטה ק

נתייחס בטקסט , מכיוון שמדובר במקרים כמעט זהים. של מוצרט)  למחזרEx. 5.39.2, לתצוגה

 מבחינת מבנה 405.שתי הדוגמאותאם כי מצורף ניתוח עצי מפורט עבור , 576. רק לדוגמא של ק

 בכך שהוא מציג גירסה פשוטה למדי 103.  דומה לסימפוניה מס576. ק, ארבע הפראזות של המודל

, פראזה שנייה, )1-16תיבות (הבנויה כפריודה סימטרית , אשונהפראזה ר: של ארבע פראזות אלו

המוליכה מהדומיננטה לאתנח על , פראזה שלישית, )16-25תיבות (המוליכה לאתנח דומיננטי 

ור מתרחשת 'כאשר הרחבת הדומיננטה של לה מז, 26-50תיבות (הדומיננטה של הדומיננטה 

רה של האתנח הדומיננטי בקדנצה מלאה בלה יש המ, אך כמו במקרים הקודמים, 34-40בתיבות 

 והן 576. ק-הן ב). 50-58תיבות (הבנויה כנושא מסיים פריודי , ור'ופראזה מסיימת בלה מז, )ור'מז

כאשר נראה שמתבצע פיתרון מוקדם ,  קיימת בעיית פיצול בתוך הפראזה השלישית575. ק-ב

מדובר בעיני , אך בשני המקרים) יה ברביעי40 בסונטה מול תיבה 44תיבה (לסולם הדומיננטה 

 הפראזה הרביעית היא פשוטה אפילו יותר 575. ק-ב. בתהליך המתרחש במסגרת אותו הפריט

  .משום ששם הנושא כולו מוצג על גבי נקודת עוגב בטונליות החדשה, מהמקום המקביל בסונטה

                                                 

405
והן , הן בדמיון צורני, הן מבחינת נסיבות החיבור המשותפות, שני הפרקים הללו מקיימים זיקה ברורה זה לזה 

כמו גם לתפקיד שהם ממלאים בהקשר הכולל של הרונדו , השנייםלהשוואה מפורטת בין . בפרטים עדינים יותר

  .52-53, 1998נוה ' ר, המוצרטי והתייחסותו לצורת הסונטה
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יבים לנתח מחי, כמו גם ההיגיון הפנימי של הסונטה, המובהקות של ההתייחסות למודל

כלומר לראות בפראזה השלישית את גרעין , אותה באותה הדרך שבה נהגנו במרבית הפרקים

המתבססים על הטיעון הטונלי שלפיו הגיוני יותר לראות , מעבר לנימוקים הכלליים. התצוגה

בייחוד לאור העובדה שישנה הגעה משמעותית מאוד , בפראזה השנייה את מגדיר המגדיר בלבד

ניתן להוסיף גם את חוסר היציבות הכללי , ור בתוך הפראזה השלישית'ה של לה מזלדומיננט

שמנצלת את הכרומטיות המקורית של הנושא הפותח כדי לעצב נושא שנקודת , הקיים בה

מדובר בהחלט בדוגמא , לכן. האחיזה הטונלית שלו בטוניקה החדשה היא חלשה מאוד

   406.סיבה לא לנתחה בהתאםואין ,  של מימוש המודל הקוכיתפרדיגמאטי

. הפער בין דוגמא זו ובין הדוגמאות הקודמות נמצא ביחס בין התצוגה למחזר, כאמור

מכיוון שאין מדובר בפרק , יש להעיר שאין כלל הסכמה לגבי מהותו, לפני שנדון במחזר עצמו

וכמו במקרים רבים אצל , אלא בפרק רונדו המשלב צורת סונטה, בצורת סונטה סטנדרטית

שלוש . נוצרת בו בעייתיות צורנית שהביאה לגיבוש מספר מודלים צורניים לגביו, מוצרט

של הרפריין " השמטה"תוך , 117-149האפשרויות העיקריות הן לראות את המחזר בתיבות 

ובכך , אפשרות שנייה היא להמשיך את המחזר עד סוף הפרק, רונדו-השלישי של צורה הסונטה

, בה אני תומך, ואפשרות שלישית, )reversed recapitulation" (ופךמחזר מה"להציג מבנה של 

מה שיוצר מבנה בינארי של צורת ) 149עד תיבה  (65היא לראות את המחזר כמתחיל בתיבה 

בניגוד לשתי ,  כאמור407.כאשר המחזר מכיל בתוכו פיתוח פנימי משמעותי, סונטה ללא פיתוח

במחזר להצגת הפראזה השלישית מתחיל את דווקא המקום המקביל , הדוגמאות הקודמות

) או אפילו את נקודת תחילת המחזר לפי הניתוחים האחרים(נקודת ההקבלה בין התצוגה למחזר 

המחזר כולל כאמור פיתוח פנימי , עם זאת". נושא השני"מה שמחזק את הגישה שמדובר ב

הפראזה , ראשית: תצוגהויוצר שני שינויים עיקריים ביחס ל, שאינו קיים בתצוגה, אינטנסיבי

מוליכה לא לאתנח דומיננטי בטוניקה אלא לאתנח על , לאחר הצגת הרפריין בטוניקה, השנייה

נוסף פריט חדש המבוסס על החומר התמטי של גרעין התצוגה , ושנית, ור'הדומיננטה של פה מז

ל המחזר מחייב ההיגיון הפנימי ש). 95-116תיבות (ור 'ור אל הדומיננטה של רה מז'ושנע מפה מז

                                                 

406
טבלה , 123, 1994(הוא דאווריו , מנתח שאכן רואה בפראזה השלישית ביטוי של גשר ולא את תחילת הנושא השני 

. אך דומיננטה זו אינה זוכה לביסוס נאות, וצא מן הדומיננטהי" גשר"כי אמנם ה) 23ש "ה, שם(דאווריו מציין ). 4.4

 תואם מאוד את החלוקה "transition" ויצירת קטגוריה נפרדת ל"first group"גם השיוך שלו של גרעין המגדיר אל ה

  .באופן חריג לגישה המסורתית, וכפי שנראה בהמשך הפרק, בארי-Xשל התצוגה על פי הניתוח ה

407
גאלאנד , 1990שמוצגת בספרות בעיקר על ידי גאלאנד (הסיבות להסכמתי עם הגישה השלישית ו, הגישות הללו 

  .46-49, 1998מוצגות בנוה , כמו גם התייחסות מפורטת למאפייניהם של פרקי רונדו בינאריים כאלה, )1995
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שכן הוא ללא ספק מבצע את המהלך הטרנזיטיבי המשמעותי , לנתח פריט זה כגרעין המחזר

חזקה יותר מהדרך בה עושה , ור'ומבסס בצורה החזקה ביותר את הטונליות של רה מז, ביותר

.  שעל סמך ההקבלה לתצוגה היה אמור לשמש כגרעין המחזר, 117-141זאת הפריט בתיבות 

ולו בגלל העובדה שמדובר לכאורה , חרת היא לראות בפריט החדש חומר לוואיאפשרות א

אולם גישה זו היא תוצאה של ראיית המחזר כמניפולציה של , בתוספת של חומר למבנה המקורי

ניתוח הפריט , אם מביטים במחזר כצירוף שאינו תלוי בתצוגה. ולא כצירוף עצמאי, התצוגה

ולמרות , כדאי לשים לב שלמרות השינויים הטונליים. יותרהחדש כגרעין הוא הגיוני הרבה 

אין סיבה לסטות מראייתו , ור' מכין את הטונליות של פה מז80-94שלכאורה הפריט בתיבות 

  .שהסטייה הטונלית שבו היא תוצאה אפשרית של הדרישות של גרעין המחזר כולו, כגרעין המגדיר

גרעין התצוגה מול : ונה לפריט זהההמשמעות של ניתוח זה היא האצלה של תפקיד ש

של התופעה שציינו את קיומה , אם כי מורכבת יותר, זוהי דוגמא נוספת. גרעין המשלים במחזר

, וגהשבה המחזר מציג מבנה אחר מהמבנה בתצ, של בטהובן, Op. 6, כבר בסונטה לארבע ידיים

חשוב לראות כי אין זהו הניתוח , עם זאת. וששינוי מבני זה הוא תוצאה של מאפייני המודל הקוכי

נדרש מאמץ קומפוזיטורי שכלל הרחבה , ושבשני המקרים כדי ליצור את השינוי הזה, הטבעי

לדרגה השישית המונמכת אצל (וגם סטיות טונליות חריפות למדי , ניכרת של החומר במחזר

המורכבות של , Op. 6בניגוד למקרה של ).  ולדרגה השלישית המונמכת אצל מוצרט,בטהובן

מה שמביא , Eהמקביל במחזר לגרעין התצוגה מצדיקה את ראייתו גם במחזר כשייך לקטגוריה 

ולחריגות שלו ממחזר רגיל של צורת , בכך ניתן ביטוי למורחבות המחזר. EPלמשלים מקטגוריה 

  .מחזר המסוימת הקיימת בהגעה למשליםכמו גם לתחושת ה, סונטה

של גרעין התצוגה " שדרוג היורד"שממחיש באופן מאלף את עניין ה, מקרה דומה למדי

 .Ex(בתצוגה . 576. ק, מתרחש בפרק הפותח של אותה הסונטה, לעמדת גרעין המשלים במחזר

והוא מורכב מפריט טרנזיטיבי המהווה , יל האזור על סולם היעד מתח28החל מתיבה ) 5.40.1

המכילה בעליל את הנושא , פריודה סימטרית, )28-41תיבות (חזרה מונותמטית על הנושא הפותח 

, מבחינת איפיון האיברים). 53-58תיבות (ונושא מסיים קצר ) 42-53תיבות (העיקרי בסולם היעד 

ואת הנושא המסיים כמשלים , ריודי כמגדיר המשליםאין ספק שיש להגדיר את הנושא הפ

. ללא גרעין המקשר ביניהם, מה שיוצר מצב חריג של מגדיר ומשלים המובאים ברצף, המשלים

ראוי להיחשב כגרעין התצוגה על , מעין נושא שני מונותימטי, האירוע הטרנזיטיבי המקדים אותם

, המוליך למעין צזורה שנייה, הדומיננטהשכן הוא מציג חומר לא יציב על (סמך המודל הקוכי 

פרק זה מציג לפיכך מצב . ולא כגרעין המשלים, )ולאחר גשר המסתיים באתנח דומיננטי בלבד



- 283 -  

בדרך שבה הוגדרה . למרות ששני הארגומנטים נוכחים, חריג של צירוף משלים נטול גרעין לכאורה

תוך , לנסות לספק הסבר שכזהאולם ניתן , לא ניתן לספק הסבר לתופעה זו, התיאוריה כאן

מצירוף ) head movement" (תזוזת גרעין"ובייחוד של , היעזרות בעיקרון הגנרטיבי של תזוזה

 ניתן לטעון כי הפריט המתפקד כגרעין התצוגה שייך 408.פנימי לגרעין צירוף משמעותי יותר

עמדת גרעין אך הוא הוזז ל, דבר המתאפשר עקב היותו בסולם הדומיננטי, במקורו למשלים

התוצאה היא מגדיר , מכיוון שהעמדה המקורית נותרת ריקה. התצוגה מתוך צורך בגרעין כזה

  409.ומשלים המובאים ברצף

וכדרך מלאכותית לחלץ את , השימוש בתזוזות עשוי להיראות כאמצעי ספקולטיבי

 לאשר עשויה בהחלט) Ex. 5.40.2(התבוננות במחזר , עם זאת. התיאוריה ממקרה החורג ממנה

ובכך להסביר את ההיגיון בראיית , את ההנחה כי מקורו של גרעין התצוגה היה כגרעין המשלים

-Xסדר האיברים במחזר הולם לחלוטין את המבנה ה. מבנה התצוגה כנובע מתהליך של תזוזה

-138תיבות (הפריט הטרנזיטיבי כגרעין , )122-137תיבות (הנושא הפריודי כמגדיר : בארי הרגיל

כאשר בסיום המגדיר מתרחש תהליך פריצה , )155-160תיבות (והנושא המסיים כמשלים , )155

תהליך הפריצה מתבצע בחזרה (מהסוג שכבר פגשנו במספר דוגמאות אצל בטהובן או מוצרט 

החזרה הראשונה מציגה פריודה סימטרית . חזרה שלא קיימת בתצוגה, השנייה של הפריודה

ההסבר לאי התזוזה נעוץ בתופעה של התגרענות ).  בתצוגהמצומצמת ביחס למופע, ופשוטה

כאשר גרעין המחזר מורכב למעשה מחלקים ששימשו בתצוגה לעיצוב , המתרחשת במחזר זה

ומכיוון שההגעה לאותו אתנח דומיננטי , )107-121תיבות (בתוספת פיתוח פנימי עז למדי , המגדיר

, רה זה אין צורך בתזוזת גרעין המשליםבמק. מספקת מבחינה טונלית לביסוס הגעת המשלים

היחס בין התצוגה למחזר , במלים אחרות. ולכן זו אינה מתבצעת, שכן קיים כבר גרעין מחזר שלם

אלא שדווקא , כפי שהצגנו זאת בדוגמאות הקודמות" שדרוג יורד"אינו משקף דווקא תהליך של 

 הניתוח ממחיש את מידת ,בכל מקרה. המחזר ממחיש את המצב הבסיסי יותר של האיברים

                                                 

408
המצב זהה , חינה מבניתמב. I-המסומן לעתים קרובות כ, אל גרעין המשפט) V(תזוזה אופיינית כזו היא של הפועל  

תזוזת "בסוג אחר של תזוזה המכונה (אם כי במקרים הללו בדרך כלל גם נושא הצירוף מוזז , לסיטואציה הנוכחית

  .148-152, 1997למשל קוליקאבר ' ר, )SPEC, IP( לעמדת )SPEC, VP(מעמדת " ארגומנט

409
ניתן לזהות את , במקרה הזה. כלשהי) trace" (עיקבה"בדרך כלל נהוג לטעון כי תזוזה כזו מותירה אחריה  

טענה זו . עתידה לתפקד בסיום גרעין המשלים במחזר, שכפי שנראה, העיקבה בקדנצה המסיימת את מגדיר המשלים

המביא תצוגה זו כדוגמה לעיקרון שלו של קדנצה מורחבת המאפיינת את חטיבת הנושא השני , מחוזקת על ידי קפלין

בעוד בסונטה הזו , קדנצה מורחבת זו בדרך כלל מאפיינת את גרעין המשלים, כפי שראינו). 222-227, 1987קפלין (

  .הקדנצה מגיעה בסיום איבר פריודי האופייני יותר למגדיר המשלים
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בדמות קיומו , על עצם קיומו של דמיון. הדמיון הקיימת בין הפרק הראשון והאחרון של סונטה זו

קל להצביע גם ללא תיאוריה , וגשר המוליך רק אל הדומיננטה, מונותמטי חלש" נושא שני"של 

, ים עמוקים יותראך השימוש בתיאוריה מאפשר להצביע גם על מאפיינים צורני. היררכית כבדה

והמסביר את תפקודו השונה של הפריט המשמש , ועל התהליך המתרחש בין התצוגה למחזר

  .כגרעין התצוגה

 428. נביא את הפרק האיטי מתוך הרביעייה ק, כדוגמה נוספת לשימוש בשל במודל קוכי

משום שלא , זה יכול להיחשב כמימוש המעניין ביותר של המודלמקרה  Ex. 5.41.(410(של מוצרט 

אלא שעקרונות אלו באים לידי ביטוי בעוד , רק שהתצוגה כולה מעוצבת על פי העקרונות הקוכיים

יחס למודל הקוכי מתבטאת בראש ובראשונה בכך שנשמר מבנה ה. מספר רמות במהלך התצוגה

 מחוזק על ידי כך שהמשלים נפתח לא על שאף, ארבעת החלקים והרצף הליניארי ביניהם

 םע. ליה הגענו בסוף הגרעיןשאחדשה אלא ממשיך את הדומיננטה של הדומיננטה ההטוניקה 

המשלים מעוצב לכשעצמו במבנה , ראשית: הפרק מתייחס למודל הקוכי בשתי רמות נוספות, זאת

החריג (יין את השימוש ובייחוד ראוי לצ, )גם של התצוגה כולה, ולפיכך(ארי של המודל ב- Xה

 הרמה השנייה נוצרת על ידי חיבור הפראזה. משליםהבפריודה פתוחה כמגדיר ) מאוד בנושא שני

מה שיוצר , אל שלוש קודמותיה) שמסתיימת בקדנצה מלאה לדומיננטה(ראשונה של המשלים ה

תמש במקרה הזה מוצרט מש, כלומר. את רצף ארבעת החלקים של המודל הקוכי כמעט בשלמותו

ומנצל אותו ) נושא קדנציאלי כמגדיר המשלים(במאפיין הבעייתי ביותר של הדוגמה הקוכית 

  .ליצירת סימטרית מעניינת במיוחד

והסונטה , )Ex. 5.42( של היידן 99. הסימפוניה מס, שתי הדוגמאות האחרונות שנציג

Op. 90 של בטהובן )Ex. 5.43( ,אך מממשות את , מציגות אמנם התייחסות ברורה למודל

ובה האיבר השני של המודל מתפקד , שלא הוצגה עד כה, האלטרנטיבה המבנית השנייה שלו

סס  הניתוח מתב99. במקרה של הסימפוניה מס. בעוד האיבר השלישי הוא גרעין התצוגה, כלוואי

, Eמה שמשייך אותו לקטגוריה , הנוהג לחלוטין כפריט קוכי, על אופיו של האיבר השלישי בתצוגה

, בשינויים הטונליים בתוכו, מדובר הן באופיו הבלתי רגוע. ולא ראוי למקמו כחלק מהמשלים

ובייחוד בקדנצה בה הוא מסתיים שראינו אותה כמעין אידיום היידני בסימפוניות מקבילות 

אך בהתחשב בעובדה , הפריט שלפניו אמנם עשוי היה לשמש כגשר בתצוגה אחרת.  הגרעיןבסיום

                                                 
כמדגים התייחסויות לפריודה הפתוחה הן במגדיר התצוגה והן , יודותפרתייחסות לפרק זה היתה גם בפרק על  ה410

  .במגדיר המשלים
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לאתנח על ) כגרעין תצוגה(משום שהוא נע , ראוי לנתחו כלוואי, שיש מועמד הולם יותר לגרעין

כאשר הצזורה החלשה למדי הולמת את לוואיותו ומחלישה אותו , הדומיננטה של סולם היעד

בסונטה :  השיקול לבחירת הגרעין הוא שיקול היררכי יותרOp. 90 בסונטה .ביחס לגרעין הממשי

אם כי נקודת הפיסוק המשמעותית ביותר (זו אין צזורות ברורות ואין חלוקה ברורה לרכיבים 

אך עוצמת ההגעה אל סולם הדומיננטה היא משמעותית בהרבה , )היא לאחר סיום הנושא הפותח

שבסופו שתי תיבות בפורטיסימו ) הדומיננטה המינוריתהנפתח על (לאחר הפריט השלישי 

אך עושה , שאמנם מבצע את המודולציה, ולא לאחר הפריט השני, המציגות ספטאקורד דומיננטי

מדגימות , למרות שהציגו מצב צורני חריג, שתי הדוגמאות הללו. זאת ללא כל קדנצה משמעותית

כפי (עין על סמך תכונותיו הלקסיקליות זיהוי הגר: שניים מהעקרונות החשובים של העבודה

  ).Op. 90-כפי שמתרחש ב(וניתוח המבנה כתוצאה של היררכיה בין גרעינים ) 99. מס-שמתרחש ב

  

  עינים המתחילים על סולם היעדגר 6.2.3

מהתכונות החשובות של המודל הקוכי היא העובדה שגרעין התצוגה במודל זה מתחיל על 

עובדה זו לכשעצמה ראויה לעמוד . ורי הרגיל'ננטה במקרה המזכלומר על הדומי, סולם היעד

מיוחד ר את תפישת צורת הסונטה באו במרכז דיון נפרד מהמודל וממימושיו משום שהיא מאירה

ניתן , בעוד בהקשר הנוכחי הסוגיה מוצגת כתוצאה של הדיון במודל הקוכי. ושונה מהמקובל

גם אם המודל . כמקרה פרטי של התגשמותהולראות את המודל , להביט בה מהכיוון ההפוך

כפי . שרות אחתפמדובר רק בא, מהווה את אחד המצבים המשמעותיים לעיצוב הגרעין בצורה כזו

רעינים המתחילים על סולם היעד אפשריים גם במצבים טונליים אחרים מבמודל ג, דשנראה מיי

מרות שחלק מהדוגמאות שיוצגו ל, עם זאת. וגם כאשר אירגון הפראזות בתצוגה הוא שונה, הקוכי

כמבנה של ארבעה , כפי שהגדרנו אותו עד כה" מודל הקוכי"סעיף זה יכילו זיקה מועטה ל-בתת

" הקוכית"עדיין נראה בהן חלק מהתופעה , בעל היגיון היררכי וליניארי מסוים, חלקים

  .כאלטרנטיבה למודל הנורמטיבי

והיא היכן למקם את גרעין , בסיסיתקרים שבהם מדובר מערבים לרוב בעיית הכרעה מה

לאחר אתנח ה ראשונה של סולם היעד מגיעההמקרה הנפוץ ביותר הוא כאשר ההופעה . התצוגה

שאחריה מופיע הנושא , על הדומיננטה) שלעתים קרובות משולב בהופעת הצזורה המדיאלית(

 היא האם לראות הבעיה. ושמוליך בדרך כזו או אחרת אל הדומיננטה של סולם זה, בסולם היעד

ורה ואת הופעת סולם זמשום שהיא מקדימה צ, בהגעה לאתנח הדומיננטי את גרעין התצוגה
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שכן הביסוס המהותי של סולם היעד על ידי , ו לראות כגרעין את הנושא שבא אחריהא, היעד

 שכן בו, יש להעיר כי בעיה זו מובהקת במיוחד במינור. ההגעה לדומיננטה שלו עדיין לא התרחש

ד עבמקרה שזהו סולם הי, ורי'קשה יותר לראות את האתנח הדומיננטי כהכנת המקביל המז

בדוגמאות מתוך הסונטות ).  ביותר לתופעה תהיינה במינורתורהדוגמאות הברו, ואמנם(

. ק(כשרק בשני מקרים , דנו בבעיית ההכרעה, בהן עסקנו בסעיף הקודם, המוקדמות של מוצרט

יש להעיר כי . ההכרעה נפלה לטובת ראיית הגרעין כנושא המוליך לאתנח דומיננטי) 283. ק-ו280

, יים אחרים היוצרים את אותה הבעיהלנוייתכנו גם מצבים ט, נפוץהבה בעת שמדובר במקרה 

ה לאתנח על הדומיננטה של סולם היעד לפני הגרעין או שהגרעין אינו שהקיצוניים בהם הם הגע

דוגמאות המממשות את המקרים הקיצוניים . מגיע לדומיננטה של סולם היעד אלא לאתנח אחר

  .סעיף זה-הללו יוצגו בסיום תת

  

  :שה פרמטריםוכרעה בין האפשרויות מתבססת על שלהה

  

כאשר . ם את הצגת סולם היעד של האירוע הטרנזיטיבי המקדימהדת העוצמי •

הגעה לאתנח דומיננטי בלבד שהיא עדיין במסגרת , ובפרט(אירוע זה הוא חלש 

ראוי יותר לראותו , או מקושר עדיין לנושא הפותח, קצר מדי, )הסולם המקורי

כפי שראינו את , ולחילופין כלוואי, מאשר כגרעין התצוגה כולה, כגרעין המגדיר

הסיום הקדנציאלי של כל , בפרט. הסעיף הקודם-שתי הדוגמאות בסיום תת

כאשר הגעה לאתנח על , פריט מהווה שיקול משמעותי בהכרעה מיהו הגרעין

הדומיננטה של סולם היעד נתפשת כטרנזיטיבית יותר מהגעה לאתנח דומיננטי 

411.מה גם שזו הדרך ההגיונית יותר לבסס את סולם היעד, רגיל
 

התפישה כי מדובר בגרעין . ו מוצג סולם היעדהנושא בל דת הטרנזיטיביות שמי •

ולכן אי יציבות של נושא , מניחה שאין מדובר עדיין ביעד הרטורי של התצוגה

מכיוון שכלל , מעבר לכך. עשויה לבטא כי עדיין לא התבצעה הגעה ליעד זה

ניתן לצפות , האצבע לזיהוי הגרעין הוא שמדובר בפריט הפחות יציב בצירוף

                                                 

411
כאשר מידת הטרנזיטיביות , נה זו בין המצבים הקדנציאליים משקפת את הגישה ההיררכית של עבודה זוהבח 

עשויות להתקבל מסקנות שונות תוך , כמו זו המוצגת על ידי קפלין, בגישה לא היררכית. קובעת את זהות הגרעין

ר לביסוס של הדומיננטה של סולם ומאוחר יות, את המצב הבסיסי של הגעה לאתנח דומיננטי. שימוש באותו המידע

כאשר הגשר מזוהה , קפלין רואה כמצב בו ההגעה המשמעותית יותר מתרחשת במסגרת חטיבת הנושא המנוגד, היעד

  ). 127, 1998קפלין (עם הסיום באתנח דומיננטי 
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אמצעי טונלי ברור להחלשה כזו .  מבוסס לחלוטיןוני שעדיין אגה של נושאצלה

מה שהופך אותו , הוא החלשת סולם היעד על חשבון הדומיננטה העתידית שלו

לחלק מקדנצת עזר בסולם , או למצער(בסולם החדש " לכאורה-טוניקה"למעין 

ת ראיית האזור אשאינן שוללות , ייתכנו גם אפשרויות אחרות, עם זאת). זה

אפשרויות כאלה יכולות להיות הצגת הסולם . חדש החל מהגרעיןה יטונלה

או , סטייה טונלית מהירה, )בקולות עליונים בלבד, למשל(החדש בצורה חלשה 

כאשר ישנו ביסוס חזק של , בכל מקרה. אפילו החלפתו בטונליות אחרת

את תחושת  הדבר יחזק מאוד, הדומיננטה של סולם היעד בסוף הנושא

  .  ולשיות הגרעינ

כאשר נושא זה קצר . דת השלמות של הנושא המגיע לאחר המועמד לגרעיןמי •

הדבר מחליש את התפישה כי סולם היעד , ביחס לתצוגה כולה, ובלתי מספק

המבוססת על מגדיר ומשלים " תצוגה המשכית"למעט במודל של , מוצג בגרעין

, ת זאתומלע. וגהשטחה של התצ וגרעין ארוך התופס את מרבית, קצרים מאוד

כפי שלמשל ראינו , ארי שלםב-Xמגיע צירוף , כאשר לאחר הצגת סולם היעד

  .הדבר מחזק את גרעיניות ההצגה, במימוש המודל הקוכי על ידי קוך עצמו

  

והמקרה ,  פרמטרים שונים שהם עשויים להתנגש זה עם זה ולסתור זה את זהשלעם בט

כמו למשל הגעה חזקה לדומיננטה , רות בין הפרמטריםבמקרים של סתי. הנוכחי אינו יוצא דופן

או כאשר סולם היעד מוצג , של סולם היעד המתרחשת מוקדם מדי וללא ביסוס תמטי מספק

רי הצגה זו מגיע צירוף שלם וסגור הראוי להיות מנותח חאשאבל כ, מת ומבוססתדבצורה מוק

באין . רכיה הפנימית בתצוגהיש להכריע מי מביניהם משמעותי יותר לקביעת ההיר, כמשלים

מבלי שהטוניקה , ברירת המחדל שנסתמך עליה כאן היא שהגעה לאתנח דומיננטי, הכרעה ברורה

המוקדמת ביותר לאתנח על  העבעוד שההג,  המגדירןאופיינית יותר לגרעי, ננטשה עדיין

 הללו הוא ההיגיון מאחורי ברירות המחדל. הדומיננטה של סולם היעד מציינת את סוף הגרעין

ויוצא מתוך נקודת ההנחה שהבסיס הצורני של התצוגה הוא הקדנצות אליהם , כמובן טונלי
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, )ל קוךש וובפרט בכתבי (18- ה הנחה המבוססת היטב בתיאוריה של המאה, מגיעים הנושאים

  412.ושהפכה להיות מרכזית מאוד בהבנה המודרנית של צורת הסונטה

  

קיים ,  כלומר כבעלת גרעין המתחיל על סולם היעד,"קוכית"גם לאחר שאפיינו תצוגה כ

תצוגה כזו יכולה להיות . עדיין ספקטרום של אפשרויות לגבי הבנת המשמעות של איפיון זה

  :שייכת לאחת מהקטגוריות הבאות

  

כהמשך , תחילת הגרעין על סולם היעד היא חלק מהמהלך הכולל של הגשר •

צגת הדומיננטה בבירור לא  ה,במקרים כאלו. יןעליניארי של מה שקדם לגר

דוגמאות קיצוניות לקטגוריה זו ניתן . תיחשב להגעה סטרוקטורלית לסולם היעד

לראות במקרים בהם המעבר דרך סולם היעד מתבצע עדיין במסגרת פריט 

 של Op. 14\2בפרק הראשון של הסונטה , ור'כמו למשל במז, לקסיקלי אחד

). Ex. 5.19 (XVI:34 ,  היידןלבסונטה במי מינור ש, ובמינור, )Ex. 5.5(בטהובן 

קפלין " (חלקי-גשר דו"ם מציגים סיטואציה שזכתה לכינוי פריטיי-המקרים הדו

ובהם שני הפריטים מתפקדים לרוב כגרעין המגדיר וגרעין , )135-138, 1998

-בעוד במקרים הקיצוניים הפריט הבודד מציג גרעין תצוגה מולטי, התצוגה

במקום מגדיר מורכב יותר מקטגוריה , NPהדורש מגדיר מקטגוריה (פונקציונלי 

MP( .חלק זה עדיין אמור להיות מוגדר , במושגי תורתם של דארסי והפוקוסקי

 .TR-כ

ות את דמצב זה ניתן למב. ילת הגרעין מתפקדת כמעין תחליף לנושא גשרתח •

, האפשרויות הטונליות לתחילת הגרעין כנעות בין הטוניקה ובין סולם היעד

ה מגלה התייחסות הטונליות במקרה הז. ויכולות לכלול גם מצבי ביניים שונים

דוגמה מובהקת . אך עדיין אין מדובר בביסוס מלא שלו, ברורה לסולם היעד

                                                 

412
לטובת , נטהשלמעשה נוטש את דרך ההצגה המסורתית של צורת הסו, 2001דוגמה עדכנית לגישה זו מציג קפלין  

שמציגה מושג של , 1996דוגמה אחרת מוצגת על ידי ברגר . איפיון התצוגה באמצעות רצף של מצבים קדנציאליים

"punctuation form" ,כפי שברגר כותבת. של צורה הנקבעת על פי הקדנצות השונות במהלך הפרק :"Since the 

function of cadences is to provide the sense of closure, it is natural to consider them among the factors 

articulating musical form. It is perhaps more surprising to realize that cadences can not only articulate 

but also integrate form.")  וצרות המקרה של המודל הקוכי אכן מציג מבנה שבו ארבע קדנצות י). 240, 1996ברגר

  .אינטגרציה של ארבע איברים לצורה שלמה אחת
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 של 467. רטו ק' הקונצלש וגה הסולניתצלמקרה כזה היא הנושא בסול מינור בת

יות אך הצגת הטונל, אמנם מדובר בנושא שלאחר אתנח דומיננטי. מוצרט

והיא ניתנת , החדשה אינה נשמעת כחלק ממהלך טרנזיטיבי ליניארי גרידא

 503. רטי ק'כמו בקונצ, להקבלה לתצוגות אחרות שבהן מופיעה טונליות ביניים

כאשר חלק , מייצרים את מרבית בעיות ההכרעהמקרים אלו . 595. או ק

עשויים לראות את הגרעין כשייך ) בייחוד בגישות המסורתיות יותר(מהמנתחים 

. בעוד גישות אחרות ייראו בהם עדיין חלק מהגשר, לחטיבת הנושאים השנייה

עבור ( של דארסי והפוקוסקי TMB-מרבית המקרים של שימוש במושג ה

 . ישויכו מן הסתם לקטגוריה זו, )לם היעדפריטים המתחילים על סו

ובפרט אין , במושגים המסורתיים, רעין שייך לחלוטין לחטיבת הנושא השניהג •

ת לסולם ימחלוקת על כך שהטונליות שמוצגת בתחילתו מבטאת הגעה אמית

-Xשלגביו הניתוח ה, זהו כמובן המקרה המעניין ביותר. ד מבחינה טונליתיעה

. דוגמא המובהקת ביותר עבור מקרה זה תהיה הסונטה קה. ארי דרוש במיוחדב

 על פי הגישה S-חלק זה יוגדר כ. הסעיף-שבה נדון בסוף תת,  של מוצרט330

  .TMB-לא כ, הסכימטית

  

ט את פרמכילות ב כל הדוגמאות שנידונו בסעיף הקודם של מימוש המודל הקוכי, מוראכ

הדוגמאות המוקדמות של היידן ושל מוצרט מתחלקות בעליל . העיקרון של גרעין על סולם היעד

, 282.  או הפרק המסיים של קXVI:2בסונטות , למשל, כאשר, בין הקטגוריה הראשונה לשלישית

גרעין על ה, 281. או ק, XVI:13בעוד בסונטות , גרעין הוא בעליל חלק מהמהלך הגשריה

ק הפר, לעומת זאת.  של מושג זהיתות המסורתנהדומיננטה מהווה את הנושא השני על פי הפרש

אם כי בה ניתן לראות ( של בטהובן Op. 2\3או , "פראג"סימפוניית , 576. הראשון של הסונטה ק

שבה אין לראות , מהווים דוגמאות לקטגוריה השנייה, )את הצגת סולם היעד בלוואי ולא בגרעין

עדיין הצגתו במסגרת הגרעין היא משמעותית אך , את הצגת סולם היעד כהגעה העיקרית אליו

  .מבחינה רטורית ואיננה חומר טרנזיטיבי טהור

יכולים להיבדל , במסגרת הפורמלית של המודל של קוךא יקרון שלעמושים של הי מ

וזאת מעבר להבדלים הכרוכים , מהמודל מבחינת האירגון המבני או מבחינת האירגון הטונלי

הבדלים שניתן היה (שינוי מהותי בפרופורציות הפנימיות בין החלקים באירגון פראזות שונה או ב

הבדלים ).  של בטהובןOp. 2\3 ואל מוצרט ש" פראג"לראותם כבר בדוגמאות כמו סימפוניית 
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אם כי , מה שיוצר מבנה טרנארי יותר, באירגון המבני עשויים לכלול ויתור על גרעין המגדיר

הבדלים באירגון הטונלי . ין הנושא הפותח ובין הגרעיןעשויים להיכלל בו לוואים מגשרים ב

על ידי הכנסת סולמות ביניים או שינוי במצבים , יתבטאו בעיקר בויתור על הרצף הטרנזיטיבי

ואז גם כאשר , ל המשמעותי ביותר נוצר כאשר התופעה מתרחשת במינורדבהה. אלייםיהקדנצ

 הטרנזיטיבי והקשר המיידי בין סיום גרעין נעדר ממנו הרצף, נשמר המבנה הקיים במודל של קוך

ורי בולטת הרבה 'ההתחלה על סולם המקביל המז, וכתוצאה מכך, המגדיר ותחילת גרעין התצוגה

  413.יותר

 של 183. ק, 25. רים בולטים בסולם מינורי הם הפרק הראשון של הסימפוניה מסקמ

, Ex. 5.16 (Op. 76\2, של היידן" הקווינטות"הפרק הראשון של רביעיית , )Ex. 5.44 (מוצרט

 .Opהפרק השני של הרביעייה , ובמבנה מצומצם יותר, )ניתוח המשלים כבר הוצג בסעיף הקודם

ההבדל ). Ex. 5.46( של מוצרט 280.  והפרק השני של הסונטה ק414,)Ex. 5.45( של היידן 6\50

, תחילת הגרעין בסולם זה, ורי'העיקרי הוא כאמור בכך שכאשר סולם היעד הוא המקביל המז

לא לדבר על קדנצה אותנטית כמו ברביעיית הקוינטות או ש(לאחר אתנח דומיננטי בסיום המגדיר 

כמו במקרים המקבילים בסולם , 183. במקרה של ק. אינה יוצרת קשר ישיר עימו, )280. ק

כשאף ניתן להצביע , ולאחריו מגיע נושא יציב הרבה יותר, הגרעין הוא טרנזיטיבי למדי, ורי'המז

ניתן לראות , במלים אחרות. אריב-Xח על חטיבת משלים מלאה המאורגנת לכשעצמה באור

: ו כל הקריטריונים שצוינו בתחילת הסעיף מתקיימים בלא סתירותשבבמימוש דוגמה זו מקרה 

למרות תחילתו , הגרעין, ודאי שלא ניתן לראות באתנח הדומיננטי הכנה לקראת סולם היעד

אם כי עמדנו על  (וקיימת חטיבת משלים נפרדת ומלאה, הוא טרנזיטיבי למדי, בסולם היעד

  ).הצמצום בחלק מפריטיה

שיש בהן מעבר , כל הדוגמאות לעיל עשויות להיות מנותחות כצורות סונטה ללא גשר

ניתוח כזה , באריים המותאמים למודל הנורמטיבי- Xבמושגים ה. מיידי מהנושא הראשון לשני

. ו במידת האפשרשימוש שכבר הצהרנו על כך שמוטב להימנע ממנ, משמעו שימוש בגרעין ריק

                                                 

413
ראוי לראות בפרקים המינוריים הללו מימוש של המודל הקוכי בגירסתו , ייתכן שלמרות אובדן הרצף הליניארי 

קוך עצמו מביא דוגמה לטיפול בסולם המינורי . ורי'הם מקבילים למקרה המז, משום שמכל בחינה אחרת, המינורית

מתייחס לדוגמה זו כאל מקרה יחיד של ) 279-280, 1989(וינטר ). 372' דוג, 214, 1983בייקר (זו התואמת גישה 

אין כאן התייחסות מהותית שונה לאתנח , אך בהתחשב בהקשר הכולל של דבריו של קוך, ביפוקאליות אצל קוך

  . ורי'הדומיננטי מאשר במקרה המז

414
, מבנה המשלים ברביעיית הקווינטות. וצג בסעיף שעסק בפריודותהדמיון של רביעייה זו לרביעיית הקווינטות ה 

  .נותח בנפרד בפרק על מבנה המשלים, שהוא מורכב ליחסית למרבית הדוגמאות המוצגות בסעיף זה



- 291 -  

הנושא הראשון נסגר היטב , לכאורה:  היא המובהקת ביותר לדילמה זו280. הדוגמה של ק

, ורי'ומייד אחר כך מתחיל נושא במקביל המז, )Op. 76\2-כמו גם ב(בקדנצה מלאה לטוניקה 

ת גם השימוש בפרמטה ובחצי תיבת הפסקה עשוי לחזק א. הנמשך כמעט עד סוף התצוגה

ולא באף אחד , 280. ק-לא ב, אין לדעתי מקום לפרשנות זו, עם זאת. הפרשנות של גרעין ריק

מעבר לכלל האצבע העקרוני שלפיו רצוי להימנע מגרעין ריק ולהעדיף . מהמקרים האחרים

תפישת האיבר השני כגרעין התצוגה , בארי הבסיסי-Xבמקרים של מבנים טרנאריים את המבנה ה

כאשר יש הימנעות , ובדה שהוא מוצג ברובו על גבי נקודת עוגב דומיננטיתמתחזקת לאור הע

). 21תיבה (במצב יסודי עד אחרי הקדנצה העיקרית ) ור' מזbלה(מהבאת הטוניקה של סולם היעד 

יש מידה של החלשה טונלית המצדיקה , בפריט זה" דומיננטית"גם אם אין אווירה , לפיכך

דוגמה זו מציגה מבנה תצוגה טרנארי שהניתוח הטבעי , קרה בכל מ415.לראותו כגרעין התצוגה

 .בארי מלא- Xשלו ראוי שיהיה כמבנה 

ת אחרת לעצב תצוגה בה הגרעין מתחיל על סולם היעד היא להשתמש בלוואי רושפהא

מצב זה רלוונטי בייחוד כאשר נוצר פער טונלי בין תחילת . המגשר על הפער בין המגדיר והגרעין

כאשר , ור'או במז) כדוגמת הדוגמאות הקודמות(או במקרים מינוריים , ום המגדירהגרעין ובין סי

לא תמיד הלוואי ממלא תפקיד גשרי כזה , עם זאת. נצה מלאה לטוניקהדקב מסתיים רהמגדי

ולעתים נוכחותו דווקא , )לא תמיד יש צורך בלוואי גשרי שכזה, וכפי שראינו בדוגמאות הקודמות(

דוגמאות מובהקות לשימוש כזה בלוואים ניתן למצוא בפרקים . לימעמיקה את הפער הטונ

של , )בהתאמה, Ex. 5.48 ,Ex. 5.47(ל מוצרט ש 457. ק- ו333. קהראשונים של הסונטות 

מקרה , Ex. 5.53( של שוברט 99.  והטריו אופ416,)Ex. 5.17( של בטהובן Op. 10\2הסונטה 

  ). מעניין במיוחד זה ינותח בסוף הסעיף

, כלומר המגדיר, הנושא הראשון.  היא המובהקת ביותר457. ק, ין הדוגמאות הללובמ

מסתיים בקדנצה מלאה בטוניקה כשאחריו מתחיל מהלך קצר וחטוף על אותה התמטיקה המוליך 

                                                 

415
אולם הסבר אחר לתהליך , ור' מזbניתן כמובן לראות את הגרעין כולו כמבטא הרחבה של הדומיננטה של לה 

 bרה -)9-14תיבות  (bמי -)1-8תיבות  (פה רצון מוצרטי להרחיב בבאס את הטטראכורד הטונלי שבו עשוי להיות

ומורחב בצורה גלויה הרבה , 2-3בתיבות , בקול העליון, טטראכורד זה מופיע בנושא הפותח). 17תיבה  (דו -)16תיבה (

ברור שהאקורד , רשנות זוגם בפ). 43-46הרחבת הטטראכורד מתרחשת בתיבות , 43-57תיבות (יותר בגרעין המחזר 

מה שמצדיק את ראייתו כלא מבטא את ההגעה האמיתית לסולם ,  מקבל משמעות חולפת7ור בתיבה ' מזbשל לה

  . היעד

416
שכן החריגות העיקרית שבה , אך השימוש בלוואי יידון בסעיף הבא, המשלים בתצוגה זו נותח כבר בסעיף הקודם 

  .נוגעת לסוגיית הצזורה המדיאלית
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, לכאורה מדובר במצב של מעין פריודה מודולטורית. ור'ז מל מי במולשמיידית לדומיננטה 

אולם , ארב-Xעשויה להיתפש כנושא ראשון וגשר במונחים מסורתיים ומגדיר וגרעין במונחי ה

כמו גם , חוסר הסימטריה בין שני האיברים. לפי אף אחת מהתפישות, ברור שאין זה המצב

או , אינה מאפשרת לקבע אותם במסגרת פריודית, דיעה לסולם העהחולשה הברורה של ההג

הפריט הבא ממלא את כל , לעומת זאת. דת המעבר לסולם היעדלראות במודולציה את נקו

ור הוא מוליך לאתנח דומיננטי 'לאחר התחלה במי במול מז: התנאים של גרעין על סולם היעד

,  ממלאות לפיכך תפקיד לוואי19-22יבות  ת417.לא כמשליםמארי ב-Xשאחריו מגיע צירוף , מלא

אי לשים לב שהתצוגה עצמה מסתיימת בלוואי כד. כמגשרות בין סיום המגדיר ותחילת הגרעין

בעל תפקיד הפוך של גישור בין סולם היעד ובין , )שאף הוא מציג את הנושא הפותח בחיקוי(דומה 

ובו ברור עוד יותר שהגרעין המתחיל על ,  דומה למדי333. המקרה של ק .החזרה לטוניקה

בעייתיות מסוימת של דוגמה זו היא האם . טה שייך לחלוטין לגשר ואינו מציג נושא חדשהדומיננ

או שמא לראות בהם פריט ) 15-22תיבות (ובין הגרעין ) 11-14תיבות (ראוי להפריד בין הלוואי 

ולו בשל , אני מאמין שיש מקום לפצל לשני פריטים, מבלי להיכנס לדיון מעמיק בעניין זה. אחד

 בפרק 15-16 תתיבו(ברור בין תחילת הגרעין ובין תחילת המשלים בפרק השלישי הדמיון ה

ניתן להעלות טיעונים הקשורים ליחסים , מעבר לכך).  בפרק השלישי24-28הראשון מול תיבות 

  .שחורגים ממסגרת הדיון הנוכחי, מטריים בין הנושא הפותח והחלק הטרנזיטיבי- ההיפר

היא על ידי הגעה אל הדומיננטה , הטונלי הליניאריהאפשרות השלישית לחרוג מהרצף 

התוצאה היא שבין סיום המגדיר ובין תחילת הגרעין נוצר . של סולם היעד כבר בסיום המגדיר

. אם כי אין ליחס זה משמעות מבנית מבחינת ההיררכיה התמטית, טוניקה-יחס של דומיננטה

שתי . בהקשרים שונים, ות של סקרלטיעיצוב זה אינו בלתי מוכר שכן פגשנו אותו במספר סונט

. קיימות בפרק השני של הסונטה ק) שניתוחים עציים שלהן מצורפים(דוגמאות פשוטות יחסית 

אך את , )Ex. 5.50( של בטהובן Op. 2\1ובפרק הסיום של הסונטה , )Ex. 5.49( של מוצרט 533

                                                 

417
) Ex. 11.14, 329-343, 1998קדוואלדר וגאנייה ; Ex. 13, 194, 1999סורפה (חות שני ניתוחים שנקריים לפ 

ור אינה מבטאת את ההגעה ' מזbכאשר ההגעה הראשונית למי, מנתחים את התצוגה בהתאם לגישה זו

 של Op. 163החמישיה לניתוח , כפי שנראה, ניתוח הדומה(ונתפשת עדיין כחלק מהרחבת הטוניקה , הסטרוקטורלית

,  התצוגה כתובה כבר בסולם היעד23החל מתיבה , "עיצוב הטונלי"בעוד סורפה טוען שבמסגרת ה, עם זאת). שוברט

, לם היעדכלומר הטעיה מוצרטית בדבר ההגעה לסו, "tonal deception"קדוואלדר וגאנייה רואים בהגעה המוקדמת 

אך ראיית , בארי תואם גישה טונלית זו-Xהניתוח ה, Op. 2\3כמו במקרה של . שאינה מקיימת זיקה עתידית איתו

תחילת הגרעין כמבטאת את רכיבות הגרעין והמשלים קרובה יותר לראייתו של סורפה ומעניקה משמעות טונליות 

  .מבנית לבחירה הטונלית
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ובה , )Ex. 5.51( של מוצרט 303. הדוגמה המעניינת ביותר מציב הפרק הראשון של הסונטה ק

ומשלב אמצעי מיוחד של שילוב המבוא , סונטה ללא פיתוחת פרק זה כתוב למעשה בצור. נתמקד

אם כי אמצעי זה אינו בלתי שגרתי עבור . הן בתצוגה והן במחזר, האיטי במחזורי צורת הסונטה

, השילוב שלו עם המודל הקוכי ועם תפקוד הנושא השני כגרעין, מתדהתקופה הקלאסית המוק

כיוון שההגעה היחידה לאתנח על  מ418. את הפרק לניסוי מתוחכם למדי של מוצרטהופך

תוח הקונבנציונלי של התצוגה ניה, יו'בסוף האדאג, 18הדומיננטה של הדומיננטה מגיעה בתיבה 

וחטיבת ; 19-55תיבות , נושא שני; 11-18תיבות , רשג; 1-10תיבות , נושא ראשון: הוא ברור למדי

הנושא : בעייתיות ניתוח זה היא ברורה כבר משיקולי פרופורציה. 55-79ת תיבו, נושאי סיום

והוא , מעמד מבואי ספאלא שחלק זה תו, הראשון והגשר לא רק שמרוכזים יחדיו בחלק האיטי

יה מקשים על צידוק הניתוח צאבל לא רק שיקולי הפרופור. מהווה חלק קצר מאוד מהפרק

רחוק מלהתאים לתפקיד של נושא יציב " הנושא השני"אליהם נוספת העובדה ש. הקונבנציונלי

הנושא מתחיל בסטייה טונלית ללה מינור , 279. כמו במקרה של הסונטה ק. בסולם המשני

היגיון שהנחה העל פי . והמשכו הוא לחלוטין בעל אופי טרנזיטיבי, )ור'נת מיידית לסול מזקותשמ(

שבהתאם למודל , יש לראות את הנושא הזה כגרעין התצוגה, אותנו לכל אורך הסעיף הנוכחי

מה שהופך את , יו אל המגדיר'ניתוח זה משייך את חלק האדאג. הקוכי מתחיל על סולם היעד

ומאידך למגדיר רקורסיבי המציג מעין תצוגה , המגדיר מחד למעין מבוא להתרחשות הממשית

ומכיוון שהגרעין , המשלים הוא קצר מאוד. רים המקבילים אצל סקרלטיכמו במק, ללא משלים

בארי -Xלמרות המבנה ה, נשמר לו האופי של נושא מסיים קדנציאלי, מתפקד גם כנושא שני

ומהווים דוגמה קיצונית (המושג על ידי שימוש בשני פריטים קדנציאליים קצרים מאוד 

המהווים את , )פי שהגדרנו זאת בסעיף הקודםכ, לאסטרטגיה השנייה עיצוב משלים נורמטיבי

  .גרעין ומשלים הצירוף

השילוב של . הוא גם הפריט המעניין ביותר בתצוגה, העומד ממילא במרכז הדיון, הגרעין

 המודל הקוכי מביא לכך שבגרעין זה שילוב ייחודי של עםהאינטגרציה של המבוא האיטי יחד 

תפקיד הנושא השני נקבע כמובן . בעת ובעונה אחת" ינושא שנ"ו"  ראשוןאנוש", "גשר"תפקידי 

הגשריות נובעת מאופיו הטרנזיטיבי של הנושא , בעקבות הזיקה הטונלית לסולם הדומיננטה

                                                 
 ראויות לבחינה מעמיקה מבחינת המשחק הבלתי פוסק של מוצרט 301-306. ת לכינור ופסנתר קושש הסונט, כלל כ418

מכיל שני , 302. הפרק השני של הסונטה ק, יין ביותרהמקרה שהוא אולי המענ. בצורת הסונטה ובצורות אחרות

נוה ( בלתי שגרתית תשא השני בטונליונוושאחד מהם אף כולל הגעה ל, תהליכים בצורת הסונטה המתנגשים זה בזה

עדיין , דה במרכז של חדשנותם והניסיוניות שבהםתוך העמ, מחקר מעמיק של כלל הפרקים באוסף זה). 34-35, 1998

  .לא נערך למיטב ידיעתי
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יע מהדינמיות של גמ והאופי של נושא ראשון, בתחילתו) אם כי הרגעי(ומטשטוש סולם היעד 

תוך ,  בלבד19-31מפוזיציה את תיבות  לתלמיד קוםלו היינו נותני, למעשה. תחילת החלק המהיר

ועם הנחיה להשלים את הקטע לתצוגה , ידיעה כי מדובר בקטע אלגרו המגיע לאחר מבוא איטי

לא בה תפקיד של ממ שהקטע הנידון, ור'סביר להניח שהתוצאה הייתה תצוגה בסול מז, שלמה

זאת למרות שהגענו ו, לת הדרךיאת התחושה כי מדובר עדיין בתח. נושא ראשון המתפתח לגשר

, מוצרט מבסס על ידי ההדגשה המאוד משמעותית של הטוניקה במהלך הנושא, כבר לסולם היעד

מוצרט מבצע כאן , מידה מסוימת ב419.ור הזוכה לטוניקליזציה'כדרגה רביעית בסולם סול מז

 המקרה השוברטי(ר שכור הטוניקה ברגע האחרון של סוף הגאזשל , מהלך המיוחס יותר לשוברט

משמעות , טוניקה-גם אם מדובר כאן בעליל בפסאודו). יידון בסעיף על תצוגה תלת סולמית

  . ההבלטה במקרה הזה היא להמחיש כי עדיין לא הגענו אל סולם היעד

 .Opר ושלישיית הפסנת,  של מוצרט330.  הסונטה ק–נדון בשתי מקרים נוספים , לסיום

 בשני מקרים אלו ניתן לראות את המימוש הרדיקלי ביותר של העיקרון שהוצג – של שוברט 99

הדוגמה הראשונה תמחיש ריחוק מקסימלי מהתפישה . בשני אופנים שונים לחלוטין, כאן

ג מצב שבו הצגת סולם היעד על תחילת והשנייה תצי, הבסיסית של הגרעין כאלמנט טרנזיטיבי

בשני המקרים לא ניתן להתייחס . הגרעין מאפשרת לפריט זה להסתיים בצורה חריגה ביותר

,  היא נורמטיבית לחלוטין במבנה שהיא מציגה330. שכן ק, לדוגמאות כאל חלק מהמודל הקוכי

, בכך. מודל הנורמטיביוהטריו השוברטי הוא אידיוסינקרטי הן ביחס למודל הקוכי והן ביחס ל

והוא פתיחת הגרעין בסולם , דוגמאות אלו משמרות למעשה רק עיקרון אחד של המודל הקוכי

  .היעד

הנושא הראשון . מציג עוד מצב של צורת סונטה ללא גשר) Ex. 5.52 (330. המקרה של ק

כאשר , 19והחטיבה על הדומיננטה מתחילה כבר בתיבה ) 16ה תיב(מגיע לקדנצה אותנטית מלאה 

שאינו , בין שני הנושאים מגשר מעבר מהיר לאתנח דומיננטי. לדעתי מדובר בדומיננטה אמיתית

ברור . ומשנה את מצבו הקדנציאלי, אלא בסיומת המצטרפת לנושא הפותח, מוצג בפריט נפרד

אין בתצוגה שום : בי לא אפשרית לגבי תצוגה זוכאלמנט טרנזיטי" גרעין"לחלוטין שהתפישה של 

ואין שום מרווח בין הנושא הראשון והשני שמצדיק שימוש , פריט שניתן להגדירו כטרנזיטיבי

ראיית הנושא הפותח כגרעין התצוגה יוצרת חוסר פרופורציה בין חטיבת , מעבר לכך. בגרעין ריק

                                                 

גם , דומה לרוב הדוגמאות במאמר זהב. 1987כפי שהוגדר על ידי וגנר , tonic referenceדגשה זו היא גם בגדר  ה419

חס הן למנגינה  מתיי49- ו45העולה בתיבות ' כאשר הארפג, ור הטוניקאי מכיל רפרנס מוטיבי לנושא הפותחככאן האז

  .והן לליווי בתיבה הפותחת
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אלא , טונליות היעד בצורה משביעת רצוןשלא רק שאינו מכין את , משלים עצומה ובין הגרעין

ולא , בארי-Xלא מבחינת ההיגיון ה. הוא גם ממלא תפקיד של נושא ראשון וגשר בעת ובעונה אחת

  .יש היגיון בניתוח כזה, מבחינת תרגומו למונחי צורת הסונטה המסורתיים

והפעם אף ללא , בארי-Xהבנת מבנה התצוגה מתבהרת אם מנסים לאתר את המבנה ה

בארי הנורמטיבי של תצוגת צורת הסונטה מורכב - Xהמבנה ה. יוע של אמצעים טונלייםס

, מגדיר(והמשלים המורכב משלושה איברים , גרעין התצוגה, מגדיר התצוגה: מחמישה איברים

ברור כי את הנושא הפותח יש . 330. קל מאוד להשליך מבנה זה על התצוגה של ק). גרעין ומשלים

בארי - X מורכבת בעליל ממבנה 34-58החטיבה המגיעה בתיבות , בנוסף. לזהות כמגדיר התצוגה

שתי קביעות אלו מתארות את התצוגה למעט פריט . שנידון לעיל בסעיף על מבנה המשלים, מלא

חד מהצירופים נושא זה אינו יכול להיות משויך לאף א. 19-33הנושא המוצג בתיבות : אחד

משום שיש לה כבר מבנה (ולא החטיבה המסיימת , )מסיבות טונליות(לא הנושא הפותח , האחרים

X-מה גם , ולכן המסקנה הטבעית היא שהוא ממלא את תפקיד גרעין התצוגה כולה, )בארי שלם

 מאשר Eשהולמת יותר את הקטגוריה (למרות מורכבות מורפולוגית רבה , שמדובר בפריט בודד

, קביעת הגרעין היא לא על פי מידת הטרנזיטיביות שלו, במקרה זה). ת הקטגוריות הנושאיותא

שיקול , אלא על פי העובדה שהוא נותר כפריט היחיד שאינו ניתן לשיוך לצירוף מינימלי יותר

המתרחש במחזר מאשר במידה מסוימת . שהיווה את אחד משלושת השיקולים לקביעת הגרעין

שכן במחזר הפריט המקביל מתחיל לא על הטוניקה אלא ממשיך באופן רגעי , יטאת גרעיניות הפר

ומאששת את ההנחה כי אין מדובר , ובכך מקנה לו אופי דומיננטי מסוים, את האתנח הדומיננטי

   420.בארי- Xבמובן שמושג זה של הגעה מגולם על ידי המשלים ה, לסולם היעד" הגעה"ב

שבו ברור לחלוטין כי התחלת הגרעין על , מציב מקרה מנוגד) Op. 99) Ex. 5.53הטריו 

אך שהפרק סוטה בו לחלוטין מן התכנית , הדומיננטה איננה מבטאת הגעה לסולם הדומיננטה

: העניין העיקרי בפרק זה הוא טונלי. הטונלית וממבנה הפראזות המקורי של המודל הקוכי

כאשר גרעין המגדיר וגרעין התצוגה מוליכים ,  נמנע מהגעה לאתנחים דומיננטיים שגרתייםשוברט

תחילת הגרעין , לפיכך). ור בהתאמה'ור ולה מז'רה מז( של הטוניקה והדומיננטה #IIIאל הדרגה 

ראוי , מבחינה מבנית. יותר מהאתנח בסיום הפריט, על הדומיננטה מהווה רמז והכנה לסולם היעד

כאשר גרעין המגדיר וגרעין ,  לציין את היחס הרקורסיבי בין מבנה המגדיר ומבנה התצוגהבייחוד

                                                 

420
שבמחזר יש לחזור " שוכח"שלרגע , וינטר מייחס אירוע זה במחזר בעיקר לטקטיקה הומוריסטית של מוצרט 

  ).321, 1989וינטר (לטוניקה ולא להמשיך על הדומיננטה 
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את ההקבלה מחזק . וכאמור מסתיימים בצורה מקבילה, התצוגה בנויים מאותו החומר התמטי

לוואי . לוואי המקדים את גרעין התצוגה ומחקה את הנושא הפותח למעט בקדנצה שלו לדומיננטה

ה מתייחס לגרעין התצוגה באופן דומה ליחס בין הנושא הפותח ובין גרעין מגדירי ז- פסאודו

 של 333. קשה שלא לעמוד על הדמיון בין דוגמה זו ובין המקרה המקביל בסונטה ק. המגדיר

תח שהגיע קדנציאלית שגם בה הוצג לוואי המבוסס על הנושא הפו, )ור' מזbאף היא בסי(מוצרט 

משום שההפרדה בין הלוואי , הטריו השוברטי מציג מקרה קל יותר לניתוח. אל סולם הדומיננטה

מקשה לייחס לו ) הלקוחה מזו של הנושא הפותח(הפריודיות של הלוואי . ובין הגרעין היא ברורה

וגמה הזו ככל שהד.  מה גם שהחומר שמגיע אחריו הוא גרעיני הרבה יותר421,תפקיד גרעיני

היא ממחישה כי המושגים העומדים בבסיס המודל והגישה ההיררכית , מרוחקת מן המודל הקוכי

  .המשמשת בניתוחו רלוונטיים גם לפאזה המאוחרת ביותר של התקופה הקלאסית

  

  יכוםס 6.2.4

הצגה של מודל תיאורטי מתוך הכתבים : יון זה החל כבחינה של תופעה היסטוריתד

תוך , ם ומקומו בהתפתחות צורת הסונטהיבחינת מימושיו השונ, 18- מאה ההתיאורטיים של ה

ובאיזו הוא עמד , העלאת השאלה באיזו מידה מודל כזה אכן התקיים עוד לפני הצגתו בכתבי קוך

העובדה שמימוש המודל נפוץ מאוד אצל מוצרט המוקדם ואצל . לנגד עיני מלחיני התקופה

ערה כי מדובר במודל ששימש בתקופה זו ללימוד בהחלט מחזקת את ההש, בטהובן הנער

של ראיית הצורה , דיון זה מרחיק אותנו מהכיוון העיקרי אליו פונה עבודה זו. קומפוזיציה

ספרי התיאוריה למיניהם , בראייה זו. הקלאסית כתוצאה של תהליכים קוגניטיביים מוחלטים

  . ללשון למיניהןאמורים לשקף ראייה המקבילה לתפישת השפה על ידי אקדמיות

גם אם ניתן להתייחס אליו כאל , כי אכן המודל של קוך המשך הדיון הראה, עם זאת

איפיון הגרעין  –ההיבט העיקרי שלו . מציג רק חלק מסוים של התופעה, מודל תיאורטי פורמלי

והוא קיים גם ביצירות , שייך לרובד עמוק הרבה יותר של צורת הסונטה, כמתחיל על סולם היעד

, בעוד המודל הקוכי הכיל בתוכו, יתרה על כן. דורבות שההתייחסות שלהן למודל היא שולית מא

, בייחוד לדגש על הרצף הליניארי, גם התייחסות להיבטים אחרים, מלבד תפישה מבנית מסוימת

                                                 

421
של פריודיות ברמה שהצגנו אותה כאפשרות , מדובר בסוג פריודה שבה המאחר מתחיל על הדרגה השנייה 

בייחוד כאשר האיבר , עיצוב פריודי, עם זאת. כך שלכאורה אין מניעה לייחס לאיבר זה תפקיד גרעיני, הלקסיקלית

בין אם מדובר בפריט בודד או , נותן תחושה של שלמות ואי דרישה של ארגומנטים נוספים, מסתיים בקדנצה מלאה

  .בצירוף מורכב
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הרי שהעובדה שהמבנה הקיים במודל נשמר גם כאשר העקרונות הליניאריים הללו כבר לא היו 

טי הרבה יותר לתפישת צורת הסונטה נבארי הוא אינהר-X מעידה על כך כי המבנה ה,רלוונטיים

  .הם בולטים הרבה יותר, גם אם בבחינה ראשונית של המודל, מעקרונות אלו

ניתן היה להצביע על שלוש רמות של , במעבר בין המודל המקורי למימושיו, לפיכך

 ,שנית.  התיבות32 התיבות למבנה בן 8 בן מהמבנה, מימושו של קוך עצמו למודל, ראשית: מימוש

כלומר תצוגות שנבנו , המשמרים את המבנה הקוכי כלשונו, מימושים של מלחינים אחרים למודל

יצירות שמימשו את החלק המבני , ושלישית, מארבעה חלקים וששימרו על הרצף הליניארי

, ילו במימושו של קוך עצמוואפ, גם במימושים הישירים. אך זנחו את הפרמטרים האחרים, במודל

, והוא שינוי הקטגוריה הקיים לעתים קרובות במבנה המשלים, ניתן להצביע על הבדל חשוב

, של חטיבת משלים מורכבת VPאל קטגורית , המורכב מפריט נושאי בודד NPמצירוף מקטגוריה 

זו ממחישה נקודה . כשאצל קוך ניתן היה לזהות את המשלים המקורי במגדיר של המשלים החדש

כפי שהתהליך לעתים מוצג ,  מכני של הרחבת הפריטים המקורייםךכי מימוש המודל אינו תהלי

או , PTSKאת התוצאה הסופית גם לא ניתן לראות כיציקת משמעות בסכימה נוסח . בספרות

, הטענה הגנרטיבית הבסיסית היא כי כל משפט נוצר בתהליך משל עצמו. NP-E-NPלחילופין 

  .ירורבין המודל למימושו אכן ממחישים זאת בוהיחסים ב

התובנה השנייה העולה מן הדיון היא בדבר הבעייתיות הקיימת במושגים הקיימים של 

אם בפרק הקודם התייחסנו . ובייחוד בהבחנה בין הגשר והנושא השני, ניתוח צורת הסונטה

המשלים , שא הראשוןכך שהמגדיר מקביל לנו, באר כאל תרגום מונחי צורת הסונטה- Xלמושגי 

מקרים רבים . דוגמאות רבות בסעיף זה אינן עונות על ההקבלה הזו, גרעין לגשרהו, לנושא השני

, לפי הגדרתה המסורתית, של גרעין המתחיל על סולם היעד הציגו את חטיבת הנושא השני

ת נושא מה שבעצם יצר חטיב, המשלים או שהציג חומר נוסף, במקרים הללו. כמתחילה על הגרעין

קושי זה לתרגם את המושגים . או שכבר היה שייך לחלוטין לחטיבת המסיימת, שני נוספת

. ולא על גירסה שלו, המסורתיים מעיד על כך שמדובר על מודל אלטרנטיבי למודל הנורמטיבי

: לפחות שני איפיונים של המודל הקוכי חרגו גם מהעקרונות הבסיסיים של המודל הנורמטיבי

בעה חלקים במבנה בינארי אינה תואמת את החלוקה הסכימטית של המודל החלוקה לאר

כתוצאה מהפיצול הנוסף (שהוא טרנארי בעיקרו ומבוסס על מבנה של חמישה חלקים , הנורמטיבי

חורג מההנחה , בייחוד במקרים בהם איבר זה מציג נושא מבוסס, והדגש על הגרעין, )במשלים

  .כלומר המגדיר והמשלים, א על יחסי הארגומנטיםשהדגש הרטורי במודל הנורמטיבי הו
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בייחוד . חשוב לציין כי ביקורת זו כלפי הגישה המסורתית אינה ייחודית לעבודה זו

כמצבים שבהם , קיימת הנטייה לראות מקרים רבים מאלו שהוצגו כאן, בדיסציפלינה השנקרית

.  מהגשרק לראות אותו כחלשייך עדיין לחלק הטרנזיטיבי ולמעשה יש, כביכול" הנושא השני"

ושאחרי , ניתן היה לטעון כי הניתוחים שהובאו כאן רק נותנים ביסוס נוסף לעמדה זו, לכאורה

במקרים , עם זאת. תרגום הגרעין כשייך לחלק הטרנזיטיבי יחזור לתיקונו, תיקונים הולמים

התקיים העיקרון של גרעין ,  היא הדוגמא המובהקת330. כשהסונטה ק, קיצוניים אף יותר

. למרות שמדובר בביסוס הטונליות החדשה גם לפי תפישה שנקרית, המתחיל על סולם היעד

באותם (ישנו הבדל משמעותי מאוד בין הגישה השנקרית לטונליות הפותחת את הגרעין , בנוסף

. ובין הגישה של העבודה הנוכחית) יטיבימקרים בהם היא מזהה אותו כחלק מהתהליך הטרנז

ין הטונליות של תחילת הגרע,  היא לבטח המנותחת ביותרOp. 2\3והדוגמה של , במקרים כאלו

אקורד הטוניקה העתידית ינותח . למרות שמדובר באותה ההרמוניה, לא תקושר לטונליות היעד

הקישור בין פתיחת הגרעין ,  בעבודה זו422.כתמיכה קונסוננטית בצליל עובר, למשל, כאירוע חלש

" נושא שני"בין אם הגרעין מייצג ארוע טרנזיטיבי ובין אם הוא מייצג כבר , לטונליות המשלים

  . ומתקשר להיותם של הגרעין והמשלים חלק מרכיב אחד, הוא טבעי מאוד, ביצי

הולמת את האינטואיציה כי הגרעין , תפישת הגרעין כעומד במרכז החלק הטרנזיטיבי

בזמן . אי יציבותו מביאה לצורך בבחירת הארגומנטיםשו, הוא החלק הפחות יציב בצירוף

. היא מציגה רק חלק מן האפשרויות, ל מבנים רביםשאינטואיציה זו סייעה לנו רבות בניתוחים ש

שהקטגוריה שלו , הוא גרעין מסוג אחר לחלוטין,  מדגימים330. סוג הגרעין שמקרים כמו ק

אין לראות את מערכת . אך לאו דווקא על סמך שיקול של יציבות טונלית, נקבעת על פי מבנהו

אלא כיחסים רטוריים שהם , יציבות-ים בינו ובין הארגומנטים שלו כיחסים של אי יציבותהיחס

צריך לשים , סוימת לשיטהמ גם אם התופעה הזו מכניסה בעייתיות 423.קשים הרבה יותר להגדרה

שקיים גם כאשר הוא אינו תורם , לב לעובדה שהיא מדגישה את הכרחיותו ומשמעותו של הגרעין

זהו הניגוד של המצב הקיצוני של גרעינים . ואף מבסס אותה בראשיתו, יתלהתפתחות הטונל

                                                 

422
, ורי'היא מדוע נוצר לפיכך הבדל בין המקרה המינורי והמקרה המז,  לענות עליהשאלה שהטיעון השנקרי צריך 

בצורה התואמת את טונליות היעד , וסולם המדיאנטה במינור, ור'כשלרוב הגרעין נפתח על סולם הדומיננטה במז

  ).457. מול ק, Op. 2\3, למשל(

423
ולעתים הן עשויות להיראות , לא תמיד ברורות הדרישות הלקסיקליות של הגרעין, יש לזכור כי גם בלשון 

אך שונים מאוד , שדומים למדי מבחינה סמנטית, "told"- ו"said"ן הפעלים נביט למשל בהבדל בי. שרירותיות למדי

בעוד השני בוחר , כמשלים) CP(ההבדל העיקרי הוא שהראשון בוחר משפט טפל : מבחינת מבנה הארגומנטים

  ).NP(כמשלים צירוף שמני 
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כי מרבית הגרעינים אינם שייכים לאחד המצבים , עם זאת, יש לזכור. ריקים או מנוונים

גרעינים שמחד מציגים נושא מוסיקלי : אלא נמצאים קרוב יותר למרכז הספקטרום, הקיצוניים

ההתבססות על . ל האיפיון של גרעין התצוגה כטרנזיטיביומאידך אינם יציבים ועונים ע, שלם

, איפשרה לנו לצמצם את הדיון למעשה במאפיין עיקרי אחד של גרעין התצוגה, ההיבט הלקסיקלי

לדרך שבה , אולי המובהקת ביותר בעבודה כולה, זוהי דוגמה. והיא היותו מתחיל על סולם היעד

כך שתכונות הפרק נגזרות לא , סכימטיתהגישה הלקסיקלית למעשה מחליפה את הגישה ה

  .אלא הן תוצאה של השתקפות התכונות הלקסיקליות של הגרעין, מסכימה צורנית חיצונית

בארית -Xהדיון הממושך שהתנהל כאן ממחיש את העליונות של הטרמינולוגיה ה, לסיום

זמן ב. לפחות לגבי חלק מהקורפוס הקלאסי, על המושגים המסורתיים של צורת הסונטה

, לא היו בלתי רלוונטיים לפרקים המנותחים" נושא שני"ו" גשר", "נושא ראשון"שהמושגים של 

הגשר היווה מרכיב , לעתים קרובות. מושגים אלו לא שיקפו נכונה את מבנה הפרק במקרים רבים

מאשר חלקים בתצוגה שבאופן , פחות היררכיה בתהליך הטרנזיטיבי לקראת ביסוס סולם היעד

להמחשה אחרונה של . אך למעשה היוו את גרעין התצוגה, שויכו למסגרת הנושא השנימסורתי 

 306. ק, מובאים ניתוחים עציים לשני הפרקים הקיצוניים של הסונטה לכינור ופסנתר, נקודה זו

)Ex. 5.54 ,Ex. 5.55 .(אך מיישמים אותו , ורה אל המודל הקוכיפרקים אלו מגלים זיקה בר

תוך שימוש באידיום הקיים , בפרק הראשון הגרעין מהווה את תחילת הנושא השני: בצורה שונה

לצד ההבדל . חלקי- דובר בעליל על שלב בגשר דובעוד בפרק המסיים מ, 303. ק- ו279. ק-גם ב

ובכך ניתן להצביע על קשר , הם משתלבים במודל מבני זהה, המורפולוגי בין שני הפריטים הללו

קשר שהטרמינולוגיה , 576. הוצג בסונטה ק) ומורכב הרבה יותר, שקשר דומה לו(בין הפרקים 

  .ורתית תתקשה להצביע עליוהמס

  

   הארטיקולציה הפנימית בתצוגה6.3

  צזורה המדיאליתה 6.3.1

, נקודת האתנח המסמנת בדרך כלל את סוף הגשר בצורת הסונטה, צזורה המדיאליתה

). גם במחזר, ובאופן מקביל(היא מנקודות הפיסוק המשמעותיות ביותר בתצוגת צורת הסונטה 

והיא שלהבדיל , אצל סקרלטי xן הצזורה הקלאסית ובין הקרו בילעובדה אחת מקבילה בעלי
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 כפי 424.ולא בפריט שלם, כאן מדובר בנקודת ציון הנמצאת בין שני חלקים, משאר אברי התצוגה

בין אם אנו מסתמכים על הגדרתו הטונלית או , xזו אינה ההקבלה היחידה לקרו, שנראה

, מילא אצל סקרלטי xתפקיד שהקרו אותו התולמעשה הצזורה ממלאת בתצוגה א, התימטית

מהם , מהו התפקיד העקרוני של הצזורה בעיצוב התצוגה: ועולות בנוגע לה שאלות דומות מאוד

  .ואיך מתמודדים עם המצב של מספר צזורות שונות, המקומות האפשריים למיקומה

מרכזיותו של המושג להבנת צורת הסונטה הקלאסית מתבטאת בין השאר במאמר 

ושנסב בעיקרו סביב מושג זה , של דארסי והפוקוסקי" תורת הסונטה"מציג חלק ניכר מה, החשוב

סעיף זה לפיכך יתייחס בעיקרו למאמר זה ולהגדרותיהם של - תת425).1997דארסי והפוקוסקי (

בכך נפתח דיון שנושאו . דארסי והפוקוסקי למושג הצזורה ולתפקידו במסגרת התצוגה

דיון שהוא משמעותי במיוחד מכיוון שנושא , וגת צורת הסונטההארטיקולציה הפנימית בתוך תצ

-Xזה כולל לכאורה את הסתירה המשמעותית ביותר בין התיאוריה המסורתית ובין הניתוח ה

בסעיף הבא נדון באופן מקיף יותר בהשקפות התיאורטיות השונות לגבי החלוקה הפנימית . בארי

  .בארית ואת הבעייתיות בגישה המסורתית- X הוננסה להסביר את ההיגיון בגישה, של התצוגה

  

   הגדרת מושג הצזורה6.3.1.1

. יש להבהיר קודם למה אנו מתכוונים במונח זה, פני הדיון בשאלות העקרוניותל

, במאמרם של דארסי והפוקוסקי ניתן למצוא מספר אמירות שניתן לראות בהן הגדרה של המושג

, "חלקית- התצוגה הדו"בהקשר של , מאמרם נכתבבראשית . אך בצורה שאיננה נטולת סתירות

 The two-part exposition is characterized" 426:כלומר המקרה הנורמטיבי של תצוגה לפיהם

                                                 

424
בין אם מדובר בהתאמה בחומר , ניתן לטעון כי הביטוי לצזורה קיים כבר בסוף הפריט המקדים אותה, xכמו הקרו 

עדיין ההתייחסות לשני המושגים היא כאל גורם מפסק , למרות זאת. התמטי בסוף הפריט או במאפייני הקדנצה

  .ולא כאל חלק מאחד הפריטים, ברמה התחבירית

425
ר מאש, מאמר זה משתלב במגמה העדכנית להעניק לאירועים הקדנציאליים מעמד משמעותי יותר בניתוח הצורני 

, כפי שגם צוין במקומות אחרים בעבודה, דוגמאות אחרות. ושעבודה זו משתלבת ותומכת בה, לחומר התמטי עצמו

וקפלין , נקודות המבט בין העבודות הללו הן שונות למדי. 2004וקפלין , 2001קפלין , 1996ברגר , 1989הם רוטשטיין 

  ).95, 2004קפלין ; 12ש "ה, 199, 2001קפלין (אף מעיר על ההבדל בינו ובין גישתם של דארסי והפוקוסקי 

426
החלוקה . היא משמעותית להבנת גישתם של דארסי והפוקוסקי" חלקית-תלת"ו" חלקית-תצוגה דו"הבחנה זו בין  

ואת הנושא השני והנושאים , וכוללת את הנושא הראשון והגשר מחד, חלקית-הנורמטיבית של התצוגה לפיהם היא דו

משמעותי " בלוק"הכולל " תצוגה המשכית"תואמת יותר את המודל של " חלקית-תלת"צוגה ת. המסיימים מאידך

המבנה הנורמטיבי הוא בעיקרו : גישת עבודה זו היא במידה רבה הפוכה. בין נושא פותח ומסיים, במרכז הסונטה

כמו , נטיבות מבניותבעוד אלטר, )משלים-ואי הדגשת הרכיבות גרעין, גרעין ומשלים, עקב החלוקה למגדיר(טרנארי 

כפי שגם , הן בעיקרן בינאריות, )היא לאו דווקא פחותה" תצוגה המשכית"שהזיקה שלו לעיקרון של (המודל הקוכי 

  .נקודה זו תחודד בסעיף הבא. מוסבר על ידי קוך עצמו



- 301 -  

by a strong mid-expositional punctuation break, the medial caesura – most often 

articulating a half cadence – followed (almost invariably) by a rhetorical drop to 

piano marking the onset of a gentle, usually contrasting secondary-theme zone in the 

second key area")  הגדרה זו של הצזורה מבוססת בעיקר על ). 117, 1997דארסי והפוקוסקי

ופחות על פי , )גההיותה גורם המפסק בעוצמה את מרכז התצו(תכונותיה הארטיקולטיביות 

מיקום הצזורה כאתנח דומיננטי לפני האזור הטונלי . תכונותיה המוסיקליות או מיקומה המבני

עם זאת . אך לצד תכונות נוספות משמעותיות לא פחות, המשני מוצג אמנם כחלק מההגדרה

בהמשך מאמרם מציינים הכותבים כי צזורות במובן של הפסקות או חיתוכים קיימות במקרים 

הצזורה המסיימת את החלק הטרנזיטיבי ומחלקת , וכי הם מתעניינים במקרה מסוים אחד, רבים

 Our concern here is with the specifically":את התצוגה לשני האזורים הטונליים

privileged, generically stylized medial caesura: the brief, rhetorically reinforced 

break or gap, that serves to divide an exposition into two parts, tonic and dominant 

(or tonic and mediant, in most minor-key sonatas)…Since a medial caesura, by 

definition, marks the end-point of a TR within a two-part exposition, it must be built 

around a cadence: either a HC or a PAC"
ובייחוד במשפט הסיום , בהגדרה זו). 122, שם (427

הצזורה : הופך להיות המרכיב העיקרי, החלק שבהגדרה הראשונה היווה רק חלק ממנה, שלה

. המדיאלית היא האירוע המציין את סוף החלק הטרנזיטיבי והגעת האזור הטונלי המשני

שהם מציגים את המצבים החריגים שבהם היא בכך , הכותבים מודעים לבעייתיות של הגדרה זו

ובפרט , "medial caesura declined"כמו, המקרים הנידונים בהמשך מאמרם. אינה מתממשת

שמציגים מקרים של מיקום הצזורה המדיאלית לכאורה שלא ) trimodular block") TMB"ה

 היא כי מצבים אלו הם גישתם של הכותבים. מדגימים בעייתיות זו, לפני חטיבת הנושאים השנייה

, או לחילופין, כלומר מצבים של סטייה ושבירה של העקרונות הבסיסיים, בגדר דפורמציות

יש מקום לשקול האם תחת , עם זאת. על ידי הצגה של צזורה נוספת" שלילת הצזורה"מצבים של 

רו גם יש להגדיר את הצזורה המדיאלית באופן שבו יוסב, להגדיר חלק מהמצבים כדפורמציות

  .המצבים הללו

                                                 

427
, )120, שם( במאמר הנידון 1 הם חלק מרשימת המונחים הכוללת הנמצאת בטבלה PAC- וTR ,HCהמונחים  

  .כמקור לסימונים רבים, ושאוזכרה גם בפרק המבוא של עבודה זו
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צזורה : אנו נגדיר צזורה מדיאלית ברוחה של ההגדרה הראשונה שהובאה, לאור זאת

משמעותית יותר (נקודת פיסוק משמעותית המבוטאת על ידי נקודת עצירה ברורה מדיאלית היא 

לכאורה . ושאחריה קיים שינוי משמעותי במרקם ובזרימה המוסיקלית) מאתנח דומיננטי רגיל

ייתכנו . אולם זה אינו מצב הכרחי,  להסיק מכך כי בכל תצוגה קיימת צזורה אחת בדיוקניתן

או בתצוגה המשכית שאין בה כל ארטיקולציה , בהחלט מצבים של העדר מוחלט של צזורה

עיצוב כזה יאפיין בדרך (פנימית או כאשר החלוקות הפנימיות אינן זוכות לביטוי ארטיקולטיבי 

ייתכנו גם , לעומת זאת). לרוב בפרקי סונטינה או בפרקים איטיים, מאודכלל סונטות פשוטות 

כאשר קיימים מספר מקומות במהלך התצוגה בהם מתבצע פיסוק , מצבים של ריבוי צזורות

הם מעניינים במיוחד , יחד עם ההיררכיה הפנימית הקיימת בין הצזורות, מצבים אלו. משמעותי

ובכך מגדירה צזורה , "הצזורה המדיאלית"ההגדרה מדברת על משום כך אין . ויידונו בסוף הסעיף

כדאי לשים לב כי תפישה זו . מתוך הנחה שייתכנו כמה צזורות" צזורה מדיאלית"אלא על , יחידה

התפישה , בפרט: אינה רואה את הצזורה כממוקמת באמצע הפרק או כמחלקת אותו לשניים

אפשרות של שתי צזורות שאף אחת מהן המעודדת חלוקה טרנארית של התצוגה מעודדת את ה

  . אינה במרכזו הממשי של הפרק

משום שבהחלט ייתכנו רמות , ראוי לציין כי בהגדרת הצזורה קיים תחום אפור מסוים

ניתן לדון . כמו גם רמות שונות של שינוי מרקמי אחריהן, שונות של פיסוק ושל הבלטת הצזורה

. או בצזורה מלאה, צזורה מוחלשת או מטושטשת, לפיכך במצבים של העדר מוחלט של צזורה

גם . אלא הוא גם מאפשר בחינה של ההיררכיה בין הצזורות, גיוון זה לא רק מקשה על הניתוח

ולא על פי , לנקודה זו יש חשיבות גדולה להגדרת הצזורה על פי מאפייניה הארטיקולטיביים

ובין הגעה , בין אתנח דומיננטי(נקודת ההגעה הטונלית או מידת העוצמה הטונלית של האתנח 

לעתים קרובות דווקא הצזורה החלשה יותר , משום שכפי שנראה, )לדומיננטה של הדומיננטה

ולעתים הביסוס הממשי של סולם היעד יכול , מבחינה טונלית מהווה נקודת פיסוק חזקה יותר

  .להתבצע ללא צזורה כלל

 25. בפרק הפותח של הסימפוניה מסדוגמה לריבוי שכזה של צזורות ניתן למצוא למשל 

בתצוגה של פרק זה ניתן להצביע ). Ex. 5.44(שהוזכר במסגרת הסעיף הקודם , 183. ק, של מוצרט

באתנח , 12בתיבה : כל אחת מסתיימת באתנח דומיננטי, על שלוש נקודות פיסוק משמעותיות

לאחר ארבע תיבות של , 28בתיבה , אחריו מגיעה חזרת הנושא הפותח בסול מינורש, דומיננטי

ונותח (ור ' מזbאתנח דומיננטי תוך דימינואנדו חזק שאחריו מגיע נושא טרנזיטיבי המתחיל בסי

ור המקדימה נושא יציב בסולם ' מזbעל הדומיננטה של סי, 58ובתיבה , )כגרעין קוכי של התצוגה
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" צזורה"וספק אם יש טעם לראות בו ,  הוא בעליל החלש מבין השלושההאתנח הראשון. זה

שאינה משמעותית לתצוגה , ברור שמדובר בנקודת פיסוק פנימית, בכל מקרה. במסגרת דיון זה

האחת (מבין שתי הצזורות האחרות . ואינה מסמנת אירוע סטרוקטורלי בעל חשיבות, כולה

הראשונה היא המורחבת יותר והמשמעותית , )שליםוהשנייה את המ, מקדימה את גרעין התצוגה

. היא חלשה יותר, אם כי יכלה בהחלט לתפקד כצזורה מדיאלית מלאה במצב רגיל, והשנייה, יותר

, TMBהמקדים , יש לראות את האתנח השני כצזורה המדיאלית, בניתוחם של דארסי והפוקוסקי

צזורה נוספת זו לגישתם ). 149, שם, לראה למש (postmedial-caesuraוהמוביל למה שהם מכנים 

והחלוקה של הפרק צריכה להתבצע בדיעבד לאור הצזורה , שוללת את תקפות הצזורה הראשונה

  .השנייה

, אין צורך לציין כי מרביתן המוחלט של הצזורות מסתיימות בהגעה או לאתנח דומיננטי

יותר הוא כאשר הצזורה מקרה אפשרי נוסף ובעייתי . או לאתנח בדומיננטה של הדומיננטה

בדרך כלל אחרי הרחבה מסוימת של נקודת העוגב , מסתיימת בקדנצה אותנטית מלאה

וכלה בעיצוב שונה של , החל מסטייה טונלית אחרת,  וכן ייתכנו גם מצבים אחרים428,הדומיננטית

על מנת להמחיש את גמישותה של ההגדרה כדאי להתבונן במספר דוגמאות ,  עם זאת429.הקדנצה

הדוגמאות הללו לקוחות כולן מתוך . מציבות מקרים של צזורה מדיאלית בהקשר שונה מאודה

                                                 

428
הם מציינים מחד את הבעייתיות של ). 150-153, שם(סוג זה של צזורה נידון בנפרד על ידי דארסי והפוקוסקי  

י כפ, ואמנם(קדנציאלי -לחומר פוסט" S"והופך את ה, EEC-בייחוד כי הוא גוזל בעיניהם את תפקיד ה, עיצוב זה

, סוג כזה של קדנצה מעצב בעיקר את ההגעה לנושא המסיים, שראינו בסעיפים על המודל הקוכי ועל מבנה המשלים

בין גרעין , כפי שמתרחש לעתים במודל הקוכי, או, אם כי המעבר עשוי להיות מגרעין המשלים למשלים המשלים

אכן מהווה דוגמה ברורה לעיצוב כזה , 421. הפרק הפותח של הרביעייה ק, הדוגמה שהם מביאים). התצוגה והמשלים

. אין צורך בדיון פרטני בה, מכיוון שאין בעיצוב זה שוני מהותי מנקודת הראות של עבודה זו. של הצזורה המדיאלית

ת מומרת נקודת העוגב בסיום הגרעין ראינו כבר במסגרת הדיון במהלך הסעיף הקודם כי לעתים קרובו, יתר על כן

  .Ex. 5.56-ניתוח של תצוגה זו מופיע ב. הקוכי בקדנצה אותנטית מלאה

429
השייכת לאוסף ,  מאת קלמנטיOp. 36\3הוא בסונטינה , אחד המקרים המעניינים ביותר של צזורה על הטוניקה 

, )150, שם(בעיני דארסי והפוקוסקי . נעשה בה לדעתי שימוש בגרעין תצוגה ריקוש, הסונטינות שנידון בפרק הקודם

המאפיינת בעיקר יצירות קלות או פרקים , סוג כזה של צזורה מאפיין בעיקר מקרה קיצוני של צזורה נמוכת דרג

הוא בעייתי משום שלטענת , i:PACכדוגמה חריגה לצזורה על , ה בהקשר ז516. הציון של החמישייה ק. איטיים

וממילא אין בפרק כל תחושה של , )47ש "וכן ה, שם, שם(עדיין בסול מינור , 30מתחיל כבר בתיבה " S"הכותבים חלק 

 מבטא" S"הסימון ). 42תיבה (ורי 'ולא להגעה אחר כך לדומיננטה של המקביל המז, לא בקדנצה לטוניקה, צזורה

על סמך הבדלים בתוכן " הנושאים"בעוד שכיום מאוד לא נהוג לאפיין את הניגודיות בין , לפיכך ניגודיות תמטית

 ברור ABAניתוח התצוגה על פי החומר התמטי שבה מצביע על מבנה , וממילא, )215, 1987קפלין , למשל' ר(תמטי 

  .קוטבית-לוקה דוולא על ח, )עקב החזרה לחומר הפותח החל מגרעין המשלים(מאוד 
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מה שעשוי להעיד על כך שבאוסף זה בטהובן ניסה לבחון את ,  של בטהובןOp. 10שלוש הסונטות 

  .הגבולות האפשריים של מושג הצזורה והשלכותיו על עיצוב התצוגה

שניתן , בסונטה זו). Op. 10\3) Ex. 5.7ה דוגמה ראשונה היא הפרק הפותח של הסונט

ק הטרנזיטיבי החל, )247-248, 1988רוזן (להציג אותה כמקרה עוברי של התצוגה התלת סולמית 

 ההגעה לדומיננטה –ומסתיים למעשה ללא צזורה , בסי מינור" נושא גשר"מתחיל בהצגת 

, מבחינה פיסוקית. הטריל הקדנציאלי, ותוך שימוש באמצעי עיצובי אחר, מתבצעת ללא כל אתנח

, אכן מתבצעת הפסקה חזקה: 23יש לראות את הצזורה המדיאלית כמתרחשת דווקא בתיבה 

, אין מדובר באתנח דומיננטי, עם זאת. והמוליכה לשינוי מרקמי ברור, ל ידי פרמטההמובלטת ע

העצירה היא באוניסונו . ודאי שלא ביחס לסולמות המבטאים את הקוטביות הטונלית של התצוגה

ושבאופן רגעי מתפרש כדומיננטה של , שניתן לראותו כצליל הטרצה של הטוניקה, על הצליל פה

לא מבחינה טונלית ולא מבחינה מבנית הצזורה כאן עונה על הגדרתה כפי , לפיכך. סי מינור

היא ממלאת את התפקיד של , אולם מבחינת פיסוק התצוגה, שניתנה על דארסי והפוקוסקי

  430.הצזורה המדיאלית

, מבחינה מבנית. מציב מצב שונה למדי) Op. 10\2) Ex. 5.17המקרה של הסונטה 

והיא מציגה מצב שבו הגרעין המתחיל על , הסונטה שייכת בעליל לקטגוריה של המודל הקוכי

מדובר על הדרגה , במושגי דרגות(על הדומיננטה של לה מינור , הדומיננטה מגיע לאחר אתנח חריג

בתצוגה זו נוצר מצב של שתי ). דרגה חריגה למדי בהקשר הדיאטוני הקלאסי, ורית'השביעית המז

זהו . ור'על הדומיננטה של דו מז, והשנייה בסוף הגרעין, האחת על הטונליות החריגה, צזורות

ום להגיע לאחר  שבמקTMBומתקבל בו , למעשה מצב הפוך למצב שתואר בדוגמה הקודמת

ניתן , לחילופין. מצב שאינו מוגדר על ידי דארסי והפוקוסקי, מקדים אותו, הצזורה המדיאלית

                                                 

430
" נושא הגשר", לפי ראייה זו. TMBמביא מקרה זה כדוגמה לסיטואציה של ) 8ש "וכן ה, 94-95, 2002(הפוקוסקי  

. Sעל מנת להכין את המהלך המשכנע יותר לקראת החלק , מגיע לאחר מצב דפורמטיבי של צזורה מדיאלית

אין במעבר של סוף הגשר לנושא , ה שלמעט מבחינה טונליתהיא העובד, הבעייתיות בטיעון זה עבור הדוגמה הנוכחית

כך שקשה לקבל את קביעתו של הפוקוסקי כי , השני שום אלמנט ארטיקולטיבי המצדיק ראיית צזורה בחלק זה

כפי . "strategy of elaboration involving the production of apparent double medial caesuras"מדובר ב

, 1998(קפלין , בעוד מנתחים כדוגמת רוזן או טובי רואים בנושא זה אירוע עובר בדרך לנושא השני, ןשהפוקוסקי מציי

היא , בעייתית ככל שתהיה ראייה זו (!). "modulating subordinate theme"מביא נושא זה כדוגמה ל) 74ש "ה, 273

  .בודאי מחזקת את תפישת הצזורה שהוצגה כאן
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היא חזקה ומבוססת בהרבה " מדיאלית-הצזורה הפוסט"לראות את הסונטה כמייצגת מצב שבו 

431.מהצזורה המדיאלית
 

בסונטה זו ). Op. 10\1) Ex. 5.13, מקרה שלישי נמצא בפרק הפותח של אוסף סונטות זה

אך קשה לראות , )48-56תיבות (ור ' מזbקיים אמנם אתנח ברור בסוף הגשר על הדומיננטה של מי

שכן חסרים המאפיינים , שר אל הנושא השני נקודת ארטיקולציה משמעותיתבמעבר מהג

. כמו קיטוע ברור או שינוי מרקם ודינמיקה משמעותיים אחריה, הארטיקולטיביים של הצזורה

שאליו מגיעים , כאשר הצליל סול, מתקבלת תחושה הפוכה של חפיפה, במקום תחושה עצירה

,  לעומת זאת432. את תחילת הנושא השני56בטא בתיבה מ, 52במסגרת האתנח הדומיננטי בתיבה 

הן בהכנסת תיבת , הן מבחינת השינוי הדינמי, תחושת קיטוע מבוססת מושגת לפני תחילת הגשר

שניתן לראות בהן מעין מחווה , והן בקפיצות הדרמטיות בסיום הנושא הראשון, ההפסקה

דרת הצזורה כנקודת הפיסוק מנקודת הראות שהצגנו לגבי הג. אירונית לצזורה המסורתית

אין ספק שיש לראות במעבר מן הנושא הראשון לגשר את הצזורה , המשמעותית של התצוגה

  433.למרות סיום הנושא הראשון בטוניקה, המדיאלית

, שלוש דוגמאות אלו מסכמות באופן מיטבי את גבולות הגדרת הצזורה המדיאלית

, כמו גם את מגוון המקרים הנפוץ יותר, ת אלודוגמאו. וממחישות את העניין הרב שהמושג מכיל

את , גם אם העיצוב של הצזורות עצמו הוא חריג, כפי שנראה. באריים-Xיש להסביר במושגים ה

מסגרת זו גם תסביר את ההבדלים . הדוגמאות עצמן ניתן למקם במסגרת הגיונית ופשוטה למדי

                                                 

431
כשהם מציינים את , TMBמביאים תצוגה זו כדוגמה קיצונית למצב של ) 149-150, 1997(דארסי והפוקוסקי  

והעובדה , המצב הקדנציאלי החריג שלה, ההגעה המוקדמת של הצזורה הראשונה: המאפיינים החריגים של התצוגה

לא לחלק ו, זו בעיניהם דוגמה מובהקת לדפורמציה מכוונת של הנורמה". Sרטוריקת "שהנושא המגיע אחריה הוא 

המקרה , בארי-Xכי למרות שמקרים רבים של דפורמציה בראייתם מוסברים על ידי הניתוח ה, יש לציין. מהנורמה

והן מבחינת ההיררכיה , הן מבחינת מיקום הצזורות, !)באר-Xגם אם לא חורג מחוקי (של סונטה זו אכן יוצג כחריג 

  .אלא בשימוש חריג יחסית בלוואי, ההסבר לחריגות הוא כאמור לא בסטייה מהחוקים. ביניהן

תואם את הקו ההמשכי הזה בין , כפי שתואר בראשית הפרק, משלים-מבנה של גרעין, מבנה המשלים בסונטה זו432

וכפי שראינו עוד במקרה של סקרלטי , מה שיוצר מעין מבנה של תצוגה המשכית, גרעין התצוגה ובין המשלים

  . די רצף גרעיניםהמשכיות כזו לעתים קרובות נתמכת על י

433
ראוי לציין כי גם הפרקים האחרונים של אוסף הסונטות הזה מציגים עיצובים בלתי שגרתיים , לצד דוגמאות אלו 

לדעתי ללא שימוש בגרעין ,  מגיעה חטיבת הנושא השני לאחר אתנח דומיננטי ברור בטוניקהOp. 10\1-ב. של תצוגות

ללא כל ,  מעוצבת התצוגה בצורה המשכית לחלוטיןOp. 10\2-ב. אלא בגרעין ריק, קוכי המתחיל על סולם היעד

כאשר , מתבצע התהליך החריג ביותר) סונטה-היחיד שהוא פרק רונדו (Op. 10\3-וב, )וגם ללא נושא שני ברור(צזורה 

ותחת זאת , !)כלומר מתקיים כאן מצב של גרעין נטול משלים(לאחר אתנח דומיננטי ברור אין כלל הצגה של נושא שני 

  . לקראת הצגת הרפריין השניretransition 17מתחיל בתיבה 
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וכן את , לדומיננטה של הדומיננטהמול כזו המגיעה עד , בין צזורה המגיעה לאתנח דומיננטי

  .התופעות של דפורמציה המתוארת על ידי דארסי והפוקוסקי

  

   המשמעות המבנית של הצזורה6.3.1.2

מושגים המבטאים נקודת ,  אצל סקרלטיxבין הצזורה המדיאלית ובין הקרו, כפי שציינו

המצב הנורמטיבי של ,  ראשית434.קיימות נקודות דמיון לא מועטות, פיסוק מסוימת של התצוגה

, בארי- Xהפער בין הגרעין והמשלים מבחינת המבנה ה: מימוש שני המושגים הוא בעליל מקביל

, שנית. ונקודת ההגעה לאתנח על הדומיננטה של סולם היעד מבחינת העיצוב הטונלי של התצוגה

שורים ק, למרות שהגדרתם הפורמלית אינה מחייבת זאת, xהעובדה היא שהן הצזורה והן הקרו

אם , שלישית. ולעתים קרובות על הדומיננטה של סולם היעד, קשר ברור להגעה לאתנח דומיננטי

גם אחרי הצזורה המדיאלית מתקיים העיקרון שבבסיס הגדרת , בוחנים את מרבית המקרים

כפי שצוין בסעיף על המחזר בפרק הקודם ( ולפיו הרצף התמטי נשמר בין התצוגה והמחזר xהקרו

בעוד חטיבות הנושא השני לרוב אינן משתנות באופן , נויים במחזר הן לפני הצזורהעיקר השי

 והן הצזורה המדיאלית מעלים שאלות דומות של מיקומם xהן הקרו, ורביעית). משמעותי

כל נקודות הדמיון הללו . והאפשרות של מספר נקודות פיסוק משמעותיות, האפשרי בתצוגה

ועל משמעותו , דובר באלמנטים בעלי משמעות מבנית דומהעשויות להעלות את ההשערה כי מ

חשוב גם להצביע על ההבדלים בין שני ,  עם זאת435. עמדנו בשלב מוקדם יותרxהמבנית של הקרו

 אמנם xשני הבדלים משמעותיים הם שהקרו. שהופכים את השאלה ללא מובנת מאליה, המושגים

אזור הקיים (י תכונותיו של אזור תמטי שלם אך נקודה זו נקבעת על פ, מציין נקודת פיסוק אחת

נקבעת אך ורק על פי תכונותיה כיוצרת , הצזורה לעומת זאת).  ולא לפניוxתמיד לאחר הקרו

                                                 

434
במינוח הקירקפטריקי כדי לציין את ) 54ש "ה, 124, 2002(ניתן לציין את השימוש של הפוקוסקי , כךכהמחשה ל 

  .בהקשר של הרביעייה ההיידנית אותה הוא מנתח, נקודת ההקבלה בין התצוגה והמחזר בצורת הסונטה

435
מצעי עיצובי נוסף כדאי להתבונן בא, כדי להמחיש כי ההנחה שיש משמעות מבנית לצזורה איננה מובנת מאליה 

ניתן להניח כי אמצעי זה אמור לבוא בתיאום כלשהו עם , לכאורה. הטריל הקדנציאלי, האופייני לתצוגה הקלאסית

גם אם אכן קיימים מצבים , עם זאת. משלים-כשהשערה סבירה היא שהטריל מבטא יחסי גרעין, בארי-Xהמבנה ה

בין גרעין התצוגה : שוי להופיע בתצוגה הם מגוונים מאודהמקומות בהם הוא ע, רבים שבהם הטריל מבטא יחס זה

בסונטה , 304. ק, ינור ופסנתר של מוצרט במי מינורכמו בסונטה לכ(בין המגדיר לגרעין , )Op. 10\3-כמו ב(למשלים 

ואפילו , )333. ור ק' מזbכמו בסונטה בסי(משלים בתוך משלים ה, )550. ק, 40. או בסימפוניה מס, 310. ק, בלה מינור

, הטריל הקדנציאלי המשמעותי ביותר). 457. ק, כמו במחזר של הסונטה בדו מינור(במסגרת הלוואית של הקודה 

, בייחוד בסיום הפרק(או אפילו בין שני לוואים ,  מבטא בעיני מעבר מסוף המשלים ללוואי,רטו'המתקיים בפרקי קונצ

גם אם ניתן ליצור , המסקנה היא שקשה להגדיר כלל ברור לתפקיד הטריל הקדנציאלי). במעבר מהקדנצה הסולנית

  .קווים מנחים מסוימים
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 מציין בראש ובראשונה xהקרו, שנית. ולא על סמך זהות החומר המגיע אחריה, ארטיקולציה

במרבית הסונטות של סקרלטי גם אם (נקודת הקבלה בין החלק הראשון והשני בצורה הבינארית 

מיקום הצזורה המדיאלית אינו ). ניתן לחזות את מיקומו רק על פי התבוננות באחד החלקים

לעתים קרובות , ואם כי לחלק מהצזורות בתצוגה יש מקבילה במחזר, מושפע מהמתרחש במחזר

  . תופעות של התגרענות יוצרות מצב של אי הקבלה עבור חלק אחר מהמקרים

 אכן מצדיקות ראייתם xדעתי היא שההקבלות בין הצזורה והקרו, תחתונהבשורה ה

. דהיינו שגם הצזורה מבטאת את רכיבות האזור המגיע אחריה, כבעלי משמעות מבנית קרובה

משום שאז הצזורה לא רק מכינה אזור משמעותי , נקודה זו בולטת במיוחד במקרה הנורמטיבי

) דומיננטה של סולם היעד(נקודת ההגעה הטונלית אלא ש, )משלים התצוגה(מבחינה מבנית 

ניתן לטעון שפתיחות זו אינה , לכאורה. ולא סגירה של אזור קודם, מבטאת הכנה לקראת העתיד

אולם גם . קיימת כאשר הצזורה מוצבת במקומות אחרים ומסתיימת במצבים טונליים שונים

זורה שנותן תחושה של פתיחות נשמר בדרך כלל העיצוב הארטיקולטיבי של הצ, במקרים הללו

, הסעיף הבא-כפי שנראה בתת. גם בסיומים טונליים אחרים, ושל תחילת רצף אירועים חדש

ראייה זו של משמעות הצזורה אכן מאפשרת להסביר את מיקומה במקרים העשויים להיראות 

רבית בחינה של מ, בנוסף. וגם בהם היא אכן מצביעה על רכיבות האזור שאחריה, בעייתיים

המקרים של ריבוי צזורות תביא לאישוש נוסף של ההנחה שעיקר תפקיד הצזורה הוא בהדגשת 

  .רכיבות האזור שאחריה

) 183. כמו הצזורה הראשונה מתוך הסימפוניה ק(כאשר הצזורה חלשה במיוחד , עם זאת

מדובר על , ושבמידה שהיא מצביעה על רכיב כלשהו, את תפקיד מבניניתן לטעון כי היא אינה ממל

בהחלט ניתן לבחון מקרים , בנוסף. ולא בחלק מהותי של התצוגה, רכיב פנימי באחד הצירופים

גם מבטאת את הרכיבות של אזור , אלא בנוסף לתפקיד זה, שבהם הצזורה לא רק מצביעה קדימה

במקרים בהם הצזורה מופיעה .  היה היגיון לעשות זאתושלא, xתכונה שלא ייחסנו לקרו, קודם

 back-relatingשמבחינה טונלית מייצג , או אפילו באתנח דומיננטי, בקדנצה מלאה בטוניקה

dominant) ניתן לטעון שהעובדה ) להבדיל מדומיננטה המופיעה כאנטיסיפציה של סולם היעד

מגדירה כרכיב גם את האזור , מיםשהצזורה מופיעה בהקשר טונלי המתייחס לאירועים קוד

  .היא תואמת את המציאות המוסיקלית, אך כפי שנראה, מסקנה זו איננה הכרחית. הקודם
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   חלוקות התצוגה על פי הצזורה6.3.1.3

יש מקום , מהרגע שביססנו את ההנחה כי הצזורה המדיאלית מבטאת רכיבות, כאמור

. ואילו חלוקות של התצוגה נוצרות מכך, צעי זהלבחון בדיוק אילו רכיבים באים לידי ביטוי באמ

המצב הטונלי בו היא , ובעיקר(יש לבסס את הקשר בין הדרכים השונות לעצב את הצזורה , בנוסף

במסגרת סעיף זה נתמקד בשני המצבים . ובין החלוקה שאותה היא מבטאת) מסתיימת

, ובאפשרות שילובם יחדיו) ליםלפני הגרעין ולפני המש, כפי שנראה(האופייניים למיקום הצזורה 

 המצב 436.כפי שנהגנו בניתוח הסונטות של סקרלטי, ולא נעסוק במיקומים חריגים של הצזורות

הוא של צזורה המסתיימת באתנח על הדומיננטה של , שהוא המקרה הנורמטיבי ביותר, הראשון

וקמת בין באר הצזורה ממ- Xכאשר במושגי , ומקדימה את חטיבת הנושא השני, סולם היעד

כשאחריה יכול , במצב השני הצזורה ממוקמת לאחר אתנח דומיננטי רגיל. הגרעין והמשלים

הגעת נושאים בלתי יציבים בסולם , המשך החומר הטרנזיטיבי: להופיע מגוון רחב של אפשרויות

 התיאוריה המסורתית אמנם רואה 437.או אפילו הגעת נושאים יציבים בסולם היעד, היעד

, או מתיימרת לעשות זאת, ים הללו את הצזורה כמסיימת את האזור הטרנזיטיביבמרבית המקר

ברובם של המקרים , אולם כפי שראינו הן בניתוח המודל הנורמטיבי והן בניתוח המודל של קוך

, ואחריה מגיע אזור לוואי או גרעין התצוגה, ההגעה לאתנח דומיננטי מציינת את סוף המגדיר

  . ליכים טרנזיטיבייםשלרוב משקפים עדיין תה

 במצב הראשון הצזורה כאמור ממוקמת בתפר שבין הגרעין 438,בארי- Xמבחינת הניתוח ה

התוצאה היא שנקודת הפיסוק העיקרית מתרחשת במקום ההתרחשות העיקרי של . והמשלים

, במקרה זה. והוא הדגשת הרכיב הבא אחריה, והצזורה ממלאת את תפקידה העיקרי, התצוגה

כשמבחינת הרטוריקה של התצוגה זו נקודת היעד ,  ברכיב אלא בצירוף של ממשמדובר לא רק

                                                 

436
וההתמקדות במקרים , ידה או של ריבוי צזורותבין אם במצב של צזורה יח, אין בכך כדי לשלול מיקומים כאלו 

במקרה כמו של . ועקב העובדה ששתי הצזורות הנידונות הן המטופלות בספרות, העיקריים היא מסיבות של צמצום

ולא , )54תיבה (היא חייבת להגיע לאחר גרעין המשלים , אם ניתן לדבר על צזורה,  של בטהובןOp. 31\2הסונטה 

הציגו צזורה , )XV:30. הטריו הוב, למשל(מספר לא מועט של דוגמאות , בנוסף. באחד המקומות השגרתיים יותר

  .בנוסף לצזורות הנוספות הקיימות בפרק, לאחר גרעין המשלים

437
) 12ש "ה, 199 (2001קפלין . I:HCובפרט לצזורה מהסוג , דארסי והפוקוסקי מתייחסים כמובן לשני המצבים 

ראוי לציין גם את וינטר , יעה זוובניגוד לקב, עם זאת. מציין את עבודתם כיחידה שמדגישה אותה באופן משמעותי

  . שדן בתצוגות שהמאפיין העיקרי שלהן הוא שימוש בצזורה כזו1989

438
ולכן אין צורך בהצגה , דוגמאות לתצוגות המכילות את שני סוגי הצזורות הוצגו במהלך שני הפרקים האחרונים 

בסעיף על התצוגה מהוות גם שתי הדוגמאות העיקריות שנותחו בפרק הקודם . מפורשת של דוגמאות נוספות

 XV:30בטריו , I:HC-ו) Ex. 4.3 (332. בסונטה ק, V:HC: ולמיקומם האופייני, דוגמאות ברורות לשני סוגי הצזורות

)Ex. 4.4( ,בהמשך התצוגה, חלשה יותר, פתכשבדוגמה זו קיימת גם צזורה נוס.  
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הנובעת משלושת , הצזורה מבטאת את החלוקה הטרנארית של התצוגה, לפיכך. העיקרית שלה

ההיגיון שבה ניתן להסבר כנובע . ומחזקת בעיקר את הגעת המשלים, בארי- Xאיברי הצירוף ה

בהקבלה ליחסים בין המקדם והמאחר בפריודה , י העץמהיחסים הפונקציונליים בין מרכיב

, לעומת זאת, במצב השני. או שני אברי החלק השני בצורה הטרנארית הפשוטה, הסימטרית

כפי שקיים בין , "פיתרון- מתח"כך שהיא איננה מסמנת קשר של , הצזורה מגיעה לאחר המגדיר

וודאי שאין קשר כזה במקרה (גרעין שהרי אין קשר מבני ישיר בין המגדיר וה, הגרעין והמשלים

הכלל הבסיסי שלפיו הצזורה מגדירה את האזור שאחריה , עם זאת). שנוספים לוואים ביניהם

שכן האזור המגיע לאחר המגדיר מהווה את הרכיב הנוצר על ידי הקדקוד , כרכיב מתקיים גם כאן

E' ,קת את התצוגה לפי החלוקה הצזורה מפס, אם כן, במצב זה. בנו של השורש ואחיו של המגדיר

ומבטאת בכך , 'Eבארי למגדיר ולרכיב הנוצר על ידי הקדקוד - Xהבינארית הבסיסית של הצירוף ה

ניתוח זה מסביר חלקים רבים מהמאפיינים של . בארי-Xאת החלוקה הבינארית של הצירוף ה

הצזורה מגיעה משום ש, "אחורה"שמתייחס יותר , המצב הטונלי האופייני: מיקום זה של הצזורה

שנובע מהעדר הזיקה , הנתק האופייני בין הקדנצה ובין המתרחש אחריה, עם סיום המגדיר

וחוסר השלמות המאפיין לרוב את החלק שאחרי , המיידית בין סיום המגדיר ותחילת הגרעין

חוסר שלמות שנובע מכך , והעשוי להכיל שאריות של הגשר ואת חטיבת הנושא השני, הצזורה

הרכיבות של אזור זה אכן באה לידי ביטוי מוסיקלי , עם זאת. ברכיב ולא בצירוף שלםשמדובר 

 –שבהם הגורם המאחד הוא בראש ובראשונה טונלי , הן במקרים הקוכיים, במרבית המקרים

או ,  של בטהובןOp. 31\1כמו הסונטה , והן במקרים אחרים, אזור זה כתוב כולו על סולם היעד

שבהם תחושת הרכיבות מתבטאת בעיקר בעיצוב ההמשכי של החלק ,  של היידןXV:30הטריו 

  .הלאחר הצזור

מסבירה מדוע ייתכן המצב בו , העובדה שכל אחת מהצזורות מפסקת מקום אחר בתצוגה

כפי שראינו , או בתחליף שלו(צזורה ראשונה באתנח דומיננטי רגיל : שתי הצזורות נוכחות בפרק

 הדוגמאות לכך הן 439.וצזורה שנייה באתנח על הדומיננטה של סולם היעד) Op. 10\1במקרה של 

 או Op. 2\3טות הסונ, של מוצרט, 183. ק, 25. ובתוכן ניתן למנות את הסימפוניה מס, רבות למדי

Op. 31\1הטריו ,  של בטהובןXV:30או ק467. רטי ק'הפרקים הראשונים של הקונצ,  של היידן  .

                                                 

439
כדאי להוסיף כי בצורה זו המצב השגרתי הוא ששני הגורמים , אם ציינו את ההקבלה לצורה הטרנארית הפשוטה 

אם כי חלש יותר מהצזורה (המעבר מהגרעין למשלים מבוטא על ידי אתנח דומיננטי : המפסקים קיימים בצירוף

אין דמיון עיצובי בין גורמי , בניגוד למצב בתצוגה. מצעות קווי החזרהוהחלוקה הבינארית מבוטאת בא, )בתצוגה

, המבטאת את ההיררכיה התמטית, "עיצובית"אך עדיין ראינו כי דואליות זו יוצרת בעיות בין החלוקה ה, הפיסוק

  .ובין הניתוח הטונלי
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- Xנותחו , רטו'למעט פרקי הקונצ, כל הדוגמאות הללו(ודוגמאות רבות אחרות ,  של מוצרט503

משום שבהם ברור , רטי הם מעניינים במיוחד'המקרים של הקונצ). בארית במהלך העבודה

וכי צזורה זו מהווה אתנח לגיטימי לחלוטין , לחלוטין כי הגשר מסתיים רק עם הצזורה השנייה

המקרה מאיר העיניים ). ללא ספק היה מוגדר כצזורה המדיאלית לולא קדמה לו צזורה אחרתש(

אם כי ). Ex. 5.10(שהיא בעלת תצוגה נורמטיבית לחלוטין , Op. 31\1ביותר הוא של הסונטה 

ניתן עדיין להצביע בבירור על שתי , מבחינה ארטיקולטיבית נקודות הפיסוק אינן מודגשות מאוד

 45בתיבה , באתנח דומיננטי רגיל, צזורה ראשונה: המקבילות למקרים שהוצגו עד כה, צזורות

, ור'על הדומיננטה של סי מז, וצזורה שנייה, )לאחר הרחבת הדומיננטה במשך שבע תיבות(

ור בצזורה השנייה מובלט 'למרות שהאקורד של פה דיאז מז. 58בתיבה , המכינה את סולם היעד

ההבדל בין דוגמה זו ובין הדוגמאות . הצזורה הראשונה היא בעליל דרמטית ומפסקת יותר, למדי

 האירוע הטרנזיטיבי העיקרי הוא בתיבות ברור לחלוטין כי, הוא בכך שמבחינה טונלית, הקודמות

המתחיל בטוניקה ומוליך אל , לכל דבר ועניין" מאחר מודולטורי"משום שמדובר ב, 46-58

-Xהניתוח ה, במקרה הזה). ומנותח כמובן בהתאם כגרעין התצוגה(הדומיננטה של סולם היעד 

בעוד , )ח על הטוניקהכלומר השט(בארי הרואה את הצזורה הראשונה כמבטאת את סיום המגדיר 

וקשה , הוא ברור לחלוטין, הצזורה השנייה את סיום החלק הטרנזיטיבי המוליך אל טונליות היעד

: את הצזורה הראשונה כמסמנת את סוף המהלך הגשרי) לפחות בניתוח רטרוספקטיבי(לראות 

 של בטהובן Op. 31\3 או Op. 7בדומה לסונטות כמו , למעשה הוא רק מתחיל אחריה, נהפוך הוא

ע אחרי חטיבה פותחת ארוכה המגי" מאחר מודולטורי"בהן הגשר הוא קצרצר ואף הוא מעין 

  .יחסית

הצזורה , בכל המקרים שצוינו: יש להדגיש תכונה משמעותית של תופעת ריבוי הצזורות

, כל זאת. זו המסתיימת באתנח הדומיננטי, הזוכה להדגשה המשמעותית יותר היא הראשונה

מהצזורה ולהבדיל , למרות שהצזורה השנייה היא המשמעותית יותר מבחינת התפקיד הטונלית

על פי דארסי , כזכור(מסמנת את סוף הגשר והמעבר לטונליות של הנושא השני , הראשונה

הצזורה השנייה היא חולפת הרבה , בחלק מהדוגמאות). זהו תפקידה של הצזורה, והפוקוסקי

אולם גם במקרים שבהם , כשהאתנח מוחלש באופן יחסי למקרים בהם מופיעה צזורה אחת, יותר

עדיין בולטת ההיררכיה בין , Op. 2\3-רטי או ב'כמו בשני פרקי הקונצ, מחוזקותשתי הצזורות 

ומחוזק על ידי טוטי תזמורתי , האתנח הדומיננטי נמשך שמונה תיבות, למשל, 503. ק-ב. הצזורות

, ולעומת זאת האתנח על הדומיננטה של הדומיננטה נמשך ארבע תיבות בלבד, בדינמיקת פורטה

  . המחליש עוד יותר את הצזורה,  פסנתרניlead-inותוך שימוש ב, בתזמור דליל
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עבודתם של דארסי והפוקוסקי אינה מתעלמת מהסיטואציה של , לעילכפי שצוין כבר 

 440.אך התייחסות זו היא בעייתית למדי, ריבוי צזורות ולמעשה היא מעניקה לה מקום מרכזי

מעיד , Sהמגיעה לאחר חומר שבעליל אינו שייך לחלק , קיומה של הצזורה השנייה, לגישתם

. ג את הצזורה השנייה כצזורה האמיתיתבדיעבד על שלילתה של הצזורה הראשונה ומצי

 The first proposed MC (usually a I:HC as might be expected) comes to be": כדבריהם

functionally erased by subsequent events; the second is accepted as the real MC, the 

gesture that divides the exposition into two parts and initiates S.")  דארסי והפוקוסקי

ולא , צריכה להיות מוכרת כדפורמציה של הצורה, לפיכך,  הצזורה הראשונה441).145-146, 1997

: היא בעייתית מכמה בחינות, למרות ההיגיון שיש בה, ראייה זו. כחלק מן הצורה הנורמטיבית

 שמדובר באפשרות סבירה ראיית שילוב הצזורות כדפורמציה הוא בעייתי לאור העובדה, ראשית

העובדה ששתי , שנית. ושבמקרים רבים אינה מעוררת שום תחושת חריגה בפרק עצמו, ונפוצה

אינה תואמת את ההנחה כי ) V:HC והשנייה I:HCהראשונה (הצזורות הן לרוב מסוגים שונים 

. ותועדיף לנסות למצוא פיתרון המשלב את שתי הצזור, הצזורה השנייה שוללת את הראשונה

עשויה להעיד על כך כי עצם ההנחה , קיומן של שתי האפשרויות במסגרת פרק אחד, יותר מכך

ההנחה כי הצזורה השנייה היא , ושלישית. שיש להן תפקיד זהה באופן עקרוני אינה נכונה

אינה תואמת את העובדה האמפירית כי הצזורה הראשונה היא , המחלקת את התצוגה לשניים

גם כאשר (ולעתים קרובות הרצף שאחריה , בולטת ומבוססת יותר מהשנייהכמעט בכל המקרים 

-מקרה קיצוני כמו ב, יתר על כן. נשמע כרצף המשכי אחד) הוא כולל בתוכו את הצזורה השנייה

Op. 31\1לא רק שהצזורה הראשונה אינה מעניקה , כפי שציינו:  מחליש עוד יותר ראייה זו

למעשה המאזין חש את תחילת הגשר רק אחרי , תחושה של סוף גשר וציפיה להגעת הנושא השני

  .צזורה זו

זורות לא רק שאינה נסתרת בארית שהצגנו כלפי הצ- Xהתפישה ה, לעומת בעייתיות זו

מכיוון שלכל אחת . אלא אפילו תומכת בה, מהאפשרות של שתי צזורות באותה התצוגה

-Xוכל אחת מתרחשת במיקום שונה במסגרת הצירוף ה, מהאפשרויות תפקיד והיגיון פנימי שונה

                                                 

440
, "medial caesura declined"הסיטואציה של ריבוי צזורות מתקשר באופן ישיר למה שדארסי והפוקוסקי מכנים  

   ).138-150, 1997דארסי והפוקוסקי (שהוא למעשה האיבר המגיע בין שתי הצזורות , TMBובפרט לרעיון של 

441
אם כי במקרים של ריבוי : כבר הטרמינולוגיה בה משתמשים דארסי והפוקוסקי מעידה על בעייתיות גישתם 

, 149, למשל שם' ר ("postmedial caesura"היא מכונה אצלם , "אמיתית"צזורות הם רואים את הצזורה השנייה כ

  .  כפי שניתן היה לצפותMCולא , )Op. 10\2- והן ביחס לOp. 2\3-הן ביחס ל
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בנה במצב זה באים לידי ביטוי הן המ. אין סיבה שלא יתקיימו שתי הצזורות בו זמנית, בארי

-Xשמכיוון שהם נגזרים מתכונות שונות של הצירוף ה, הטרנארי והן המבנה הבינארי של התצוגה

גם ההיררכיה בין הצזורות תואמת לחלוטין את . אינם סותרים אלא משלימים זה את זה, בארי

שרואה את הצזורה הראשונה כאירוע , אם כי היא נוגדת את ההיגיון המסורתי, בארי- Xהניתוח ה

מכיוון שהצזורה היא בעיקרה אמצעי . כמו גם את ראייתם של דארסי והפוקוסקי,  הגשרבמרכז

כלומר , הגיוני שהשימוש בה יהיה לבטא את ההיררכיה המושרית ממבנה העץ, ארטיקולטיבי

, ההיררכיה בין הצזורות אינה מבטאת הבדלים פונקציונליים, מכיוון שכך. היררכיה של הכלה

אותם ,  ובין הרכיב הכולל את המשלים'Eן הרכיב שמתחת לקדקוד אלא את יחס ההכלה שבי

ממילא ישנו רק ,  כאשר קיימת צזורה אחת442.בהתאמה, מדגישות הצזורות הראשונה והשנייה

  . ורכיב זה יכול להיות כל אחד מהנזכרים לעיל, רכיב אחד המודגש על ידה

 ממחיש כי להיבט הפונקציונלי עשויה להיות משמעות Op. 10\2המקרה של , עם זאת

היא מדגישה רכיב שהוא בעל , כמו במקרה זה, כאשר הצזורה מגיעה לאחר לוואי: בכל זאת

המדגישה רכיב חשוב ,  ולכן היא הופכת למשנית אל מול הצזורה הבאה אחריה,חשיבות מועטה

. כמו של הסונטות ק(ובמקרים אחרים , הוא חריג Op. 10\2כי המקרה של , יש להעיר. הרבה יותר

חשוב להעיר כי מה . הבעיה נפתרת על ידי כך שאין כלל צזורה לאחר הלוואי) 333.  או ק457

צזורה המגיעה לאחר לוואי ומדגישה (פונקציונלי - לחריג הוא ההיבט המבניOp. 10\2שהופך את 

כרגיל באתנח כלומר העובדה שהצזורה אינה מסתיימת , ולא ההיבט העיצובי, )רכיב משני

שבו הצזורה הראשונה מסתיימת בקדנצה אותנטית , Op. 10\1במקרה המקביל של . דומיננטי

                                                 

442
 The sense of closure": שכותבת, 1996הרעיון של היררכיה בין מצבים קדנציאליים מוצג על ידי ברגר  

provided by cadences is a matter of degree: cadences can be stronger or weaker. Experience shows that 

the stronger the cadence, the longer the time span for which it may provide closure. This remarkable 

fact has far-reaching formal implications. A musical style that develops a hierarchy of cadences, in 

which the relative strength of cadences is clearly differentiated and graded, will acquire a capacity to 

organize its phases hierarchically. The strongest cadences will close the discourse as a whole, the 

weaker ones will close the parts of the discourse, the still weaker ones will close the parts of the parts, 

and so on. And in fact, this sort of of hierarchical organization of phrases is the hallmark of 

classical style.")  ישה המוצגת כאן ובין גישתה של ברגר הוא בכך ההבדל בין הג). ההדגשה שלי, 241, 1996ברגר

ככל שקדנצה היא פחות : בעוד שכאן מתבצע ההיפך, שהיא קובעת את ההיררכיה על סמך מידת הסגירה של הקדנצות

. מידת החשיבות ההיררכית שלה עולה, )טונלית או ארטיקולטיבית(ומבססת אתנח דומיננטי פתוח יותר , "סגורה"

   .בארי לאירועים הפתוחים והבלתי יציבים-Xשלכה של החשיבות שקיימת בניתוח ההבדל זה הוא כמובן ה
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והראשונה מודגשת , עדיין קיימת בבירור ההיררכיה בין הצזורות, מהנורמהלטוניקה ובכך חורגת 

  .בהרבה

מעיד כי הצזורה היא בראש , והמקרה של ריבוי צזורות בפרט, כלל העיסוק בצזורה

-Xשניתן לעשות בו שימוש כדי להבליט היבטים שונים של המבנה ה, ובראשונה אמצעי עיצובי

או , )חשיבותו של המשלים, למשל(ים להיות פונקציונליים היבטים אלו יכול. בארי של התצוגה

ההיררכיה הקיימת בין הצזורות מעידה על כך ). החלוקה הבינארית של הצירוף, למשל(מבניים 

אך העובדה שלעתים אין , שבשימוש באמצעי עיצובי זה היררכיית ההכלה באה לידי ביטוי מרכזי

אשר הצזורה ממוקמת במקום חלש פונקציונלית היא או שכ, כלל ביטוי עיצובי לחלוקה הבינארית

כמו , מעידה על כך שגם היררכיות אחרות נשקלות, גם מוצגת כחלשה ביחס לצזורה הבאה

הדבר מעיד , מעבר לשיקולים עצמם. ההיררכיה הנובעת מהיחסים הפונקציונליים בין האיברים

,  עליהם כבר בפרק המבואסתירות שהצבענו, על עצם הסתירות בין סוגי ההיררכיה השונים

ושנובעות מהפער בין החשיבות הפונקציונלית של הגרעין והמשלים מול המעמד המבני הנמוך 

למרות שדארסי והפוקוסקי ראויים לציון מיוחד על תשומת הלב שהם מקדישים , בנוסף. שלהם

ל הגישה בארי מגלה לדעתי עדיפות ברורה ע- Xהניתוח ה, למושג זה ועל ההבחנות שהם מבצעים

 היכולת להסביר מצבים שמוכרים -בשתי נקודות עיקריות . ליניארית שהם מציגים-הסכימטית

 - כמו גם להסביר את שילובן יחדיו , והיכולת להבדיל מבנית בין סוגי הצזורות, כדפורמציות

שאלה אחת שעוד נותרה . בארי נותן מענה טוב יותר מאשר הניתוחים הקודמים-Xהניתוח ה

כי הצזורה יוצרת ) כמו גם של תיאורטיקנים אחרים(יא טענתם של דארסי והפוקוסקי ה, לדיון

  . הסעיף הבא-לדיון בשאלה זו יוקדש תת. חלוקה בינארית של התצוגה

  

 התצוגה לפי הפרשנות המסורתית ולפי תלוקח 6.3.2

  באר-Xתיאוריית 

ה ובין מסקנות ההתנגשות המשמעותית ביותר בין הגישה הקלאסית לניתוח צורת הסונט

מקרים אחרים שבהם הוצג . התיאוריה הנוכחית היא בתפישת החלוקה הפנימית של התצוגה

כגון המקרים בהם גרעין (דלי טרמינולוגיה בניתנים ליישוב בקלות רבה הרבה יותר כה, הבדל

מו במיעוט כ(כתוצאה של סדרי עדיפויות שונים , )התצוגה נתפש כחלק מחטיבת הנושא השני

כמו ההתעלמות מגרעין , או פשוט כתוצאה של התעלמות לא מחויבת, )ות היחסי של הגשרהחשיב



- 314 -  

- Xסותרת על פניה את המסקנה ה רתיתוהפרשנות המס, במקרה הנוכחי, לעומת זאת. המשלים

  .מדובר לכאורה בראיה משמעותית כנגד התיאוריה, ובמקרה שהיא נכונה, תיבאר

מנתחים השונים קיים קונצנזוס רחב כי תצוגת בין ה: ת ניתן לנסח בפשטותקחלוהמת א

 החלק דבעו, חלק ראשון מאגד את הנושא הראשון והגשר: צורת הסונטה מתחלקת לשני חלקים

כמו אצל דארסי ( לעתים 443.כלומר חטיבת הנושאים השניה, השני מכיל את החטיבה בסולם היעד

לנושא שני ונושאים , ית חטיבה זו זוכה לחלוקה בינארםמובלטת העובדה שג) והפוקוסקי

שגרסתה , ת של צורת הסונטהיבאר-X טיעון זה מתנגש לכאורה עם התפישה ה444.מסיימים

ה המשלים מתלכד לחטיבת הנושא השני והגרעין מתלכד עם שב, הנורמטיבית והפשוטה ביותר

 השני דווקא אוהנוש גשרהבעוד , גורסת כי הנושא הראשון והגשר אינם מהווים רכיב, הגשר

ובכך להביא , תיבאר-X הזה אנסה לטעון בזכות התפישה היףסעב. וברים יחדיו לרכיב אחדמח

הטיעון יתחלק לשלושה .  של צורת הסונטהיהלמיטוט נקודת השקפה מרכזית מאוד בתיאור

 ת הטיעוןרהבה, שנית; התמודדות עם הטענות המסורתיות והצגת הבעיות שבהן, ראשית: חלקים

הדגמה של מקרים התומכים בעיני בבירור בנקודת הראות של , שיתושלי;  ותקפותויבאר- Xה

  . ושלגביהם הגשר וחטיבת הנושא השני מהווים רכיב אחד, עבודה זו

  

                                                 

443
שניסוחו לגבי תפקיד הגשר תואם במידה רבה את , הסכמה עם עיקרון זה קיימת אצל רטנר-דוגמה חריגה של אי 

 Once the tonic is established, the exposition enters the harmonic orbit of the": גישתה של העבודה הנוכחית

second key"...)  1995רטנר (בניתוחיו את הרביעיות של בטהובן , למשל, גישה זו מתבטאת בפועל). 223, 1980רטנר( ,

גישה . "shift to second key"שהגשר בו מוגדר כ, )ללא ציון היררכיה פנימית(שם התצוגה מורכבת ממבנה טרנארי 

גישה זו של רטנר . גרעין המוליך אל סולם היעד ובין המשלים המבסס סולם זהזו מעניקה סיבה הרמונית לקשר בין ה

כשייך כבר לחלק הדומיננטי ) הפראזה השלישית(תואמת את התייחסותו של קוך לאיבר הטרנזיטיבי במודל שלו 

 של סימפוניה שמציג את התצוגה, )Ex. 2.2, 34, 1991(ניתנת על ידי ובסטר , עבור מקרה פרטי, דוגמה נוספת. בסונטה

כאשר הארטיקולציה מאגדת את הגשר , וקבוצת נושאים שנייה, גשר, כמורכבת מקבוצת נושאים ראשונה" הפרידה"

למרות הקשר התמטי הקיים בין , אגב, ניתוח זה מתבצע. הומפרידה אותם מהראשונ, וקבוצת הנושאים השנייה

  .תידון בסעיף הבא, סולמית-מקרה מוקדם ומורכב של תצוגה תלת, התצוגה עצמה. הגשר והנושא הפותח

444
מציג , 122, 1997דארסי והפוקוסקי . תת הסעיף הקודם הוקדש בעיקרו להצגת גישתם של דארסי והפוקוסקי 

שמבהירה לחלוטין את תפישתם , P TR ' S C: בסכימה, ישתם לגבי החלוקה של התצוגהבאופן הברור ביותר את תפ

, בארית-Xמשום שבראייה ה, חצייה השני של חלוקה זו הוא בעייתי, ממילא. לגבי חלוקת התצוגה וחלוקת כל חלק

ושאים מסיימים כשהחלוקה הבינארית לנושא שני ונ, החלוקה האופיינית יותר למשלים היא טרנארית ולא בינארית

מביא לכך שלרוב החלוקה ,  של דארסי והפוקוסקיEEC-כי מושג ה, עם זאת, יש לציין. מתעלמת מגרעין המשלים

בניגוד ) למגדיר מול גרעין ומשלים(בארית של צירוף זה -Xהבינארית שלהם בתוך המשלים תואמת את החלוקה ה

  .למחלוקת הנידונה כאן על מבנה התצוגה כולה
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  נים להצדקת הגישה המסורתיתוטיעה 6.3.2.1

,  כיחידה אחתרבת ראיית הנושא הראשון והגשו לטםלהציג שלושה סוגי טיעוני יתןנ

שמעניין שהוא מועלה דווקא (הטיעון התמטי . והארטיקולטיבי, הטונלי, התמטישניתן לכנותם 

) consequent( לסוגייה של מאחר חסמתיי) י שנקריסטים מובהקים כדוגמת רוטשטיין"ע

 הטיעון 445.עיון של פריודהרת הבולכן מציג את הנושא הראשון והגשר כמעין הרח, לטוריומוד

על ידי הצגת האקורד הגיאוגרפי ,  הטוניקהכהרחבה של, כמעט עד סופו, הטונלי מציג את הגשר

טיעון ה. אה של שיכול קולות כרומטי של אקורד הטוניקהצכתו V/Vהמקדים את ההגעה ל

הממוקמת לרוב לפני , הארטיקולטיבי מציג את הצזורה המדיאלית כנקודת פיסוק קריטית

ולטיבי נידון הטיעון הארטיק.  את התצוגה לשני חלקיםתולפיכך מחלק, חטיבת הנושא השני

כוונתי לשלול  ביןא. ודארסי והפוקוסקי הם נציגים מובהקים שלו, בצורה מפורטת בסעיף הקודם

אלא לערער על תקפות המסקנה כי , חת מהעובדות שעליהן מתבססים הטיעונים השונים אאף לא

ו זנה קמס, במרבית המקרים, למעשה. מהעובדות הללו נובעת רכיבות הנושא הראשון והגשר

כמו אצל (ולעתים , ללא הסבר נוסף בדבר הקשר בין ההנחות והמסקנה, ובאת כמובנת מאליהמ

  . כמידע מוקדם שאינו דורש ביסוס) דארסי והפוקובסקי

כלומר שהמסקנה אינה נובעת , א הברורה ביותר לטיעון שפשוט אינו תקףגמדוה

מדת ההנחה כי דמיון תמטי בבסיס טיעון זה עו. הוא הטיעון בדבר המאחר המודולטורי, מההנחות

קנדוף במסגרת 'סוג כזה של היגיון שימש את לרדל וג. קריטריון לרכיבות כיכול לשמש

העובדות , תו למקרה הנוכחיוח איאבל לא רק שאין סיבה להנ, הקריטריונים שלהם להקבצה

עים ניתן להצביע על לא מעט מקרים שבהם קטעים בעלי זיקה תמטית מופי. בעליל סותרות אותו

אפשר , אם לקחת את הדוגמא המובהקת ביותר. ים שוניםיבושבעליל שייכים לרכ, זה לצד זה

ות ברום קעתיל, לציין את המקרה שבו תחילת הפיתוח מצטטת את הנושא המסיים של התצוגה

לא ייתכן , למרות שמדובר ברצף של אותו החומר התמטי. ללא שום חומר נוסף בין הציטוטים

 יותר 446.ין שניהם מפריד קו החזרה בשהרי, יזכורים כשייכים לאותו הרכיבלראות את שני הא

                                                 

445
כאשר הראשונה כוללת את , "second group"- ו"first group"ן מגדיר בכלליות את חלוקת התצוגה לרוטשטיי 

 A"הוא מציין כי , עם זאת. לאו דווקא כאשר יש זיקה תמטית בין החלקים הללו, הנושא הראשון והגשר

modulating consequent is frequently used to incorporate smoothly the motion to V of the new key". 

  )115, 1989רוטשטיין (

446
שבה הפיתוח כולו מבוסס על , )Op. 49\1) Ex. 4.24ניתן לראות זאת בפרק הראשון של הסונטה , באופן קיצוני 

וכולל שני איברים בעלי תוכן תמטי זהה ומנוגד לתוכן של המגדיר , פריטי-שהוא דו(התמטיקה המופיעה במשלים 
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אפילו מרוחקים מאוד , עצם העובדה שאותו חומר תמטי יכול להופיע במקומות שונים בפרק, מכך

ודאי שמקשה על הראייה שמציעה קיבוץ , )כנושא ראשון ונושא שני של התצוגה, לשלמ(זה ה מז

   .של חומרים כאלה לרכיב אחד

במקרה של הפריודה המודולטורית ניתן לתת תשובה , יללובה זו מתייחסת אל המקרה הכתשם א

 תודוישל פר ניתן להביט במקרים, עוד לפני שמנתחים צורת סונטה בשלה. קונקרטית יותר

, פריודות כאלו נידונו בפירוט בפרק על פריודות(פתוחות שבהן המאחר מוביל להצגת נושא חדש 

ת הללו את הנושא דוההיגיון התמטי והטונלי מחייב לראות בפריו). Ex. 2.4 ,Ex. 2.5למשל ' ר

שראתה , לא רק שהדבר התאים לכללי התיאוריה. החדש כחלק מהרכיב של המאחר המודולטורי

כאשר הנושא החדש ממלא את המקום החסר , משלים ול נטירוףצאת הפריודה הפתוחה רגילה כ

 לחלק את המבנה כך שהנושא המודולטורי ופתרונו ייכללו אלא שיש היגיון רב, של המשלים

הוא בסך , )במקרה שבו הגרעין מהווה מעין מאחר מודולטורי(המבנה של התצוגה . רכיב הבאותו

 לא ה זטעםוק מיבד, כזכור. תוך שימוש בקטגוריות אחרות, הכל הרחבה גדולה של עיקרון זה

בין , אלא כצירוף שלם המכיל בתוכו, רכיבהגדרנו פריודה כמקדם ומאחר השייכים לאותו ה

  447 .גם מקדם ומאחר, השאר

ובמקרה הזה תוך , הבעייתיות של הטיעון הטונלי היא שהוא מתייחס לרובד אחר ביצירה

טיעון זה מייחס את הגשר , לכאורה. סתירה לחלוקה הפנימית של התצוגה לפריטים לקסיקליים

אלא מגיעה רק , טוניקה אינה מקיפה את כל הגשראולם צריך לזכור שהרחבת ה, ןלנושא הראשו

ונלית הדומיננטה של טה חינמב, לעומת זאת. במידה שזה קיים, פירעד האקורד הגיאוג

מה שמחבר חלק , הדומיננטה נתפשת כמקדימה את ההגעה הראשית של הדומיננטה בנושא השני

- לטעון כי מבחינה טונליתלא יהיה זה נכון, לים אחרותבמ. זה של הגשר אל חטיבת הנושא השני

גרעין התצוגה במקרה בו אנו , כלומר(אלא שהגשר  ,שנקרית הגשר מסופח אל הנושא הראשון

יתר . לנושא הראשון והשני אל חטיבת הנושא השני פחמסוהאחד , מתפצל לשני חלקים) עוסקים

לקסיקליות מכיוון שעמדנו במספר מקומות על חשיבותה של הקדנצה לקביעת תכונותיו ה, על כן

                                                                                                                                            

קיבוץ שהוא חסר היגיון , הכולל את המשלים ואת הפיתוח" רכיב"תיצור , קיבוץ על פי זהות החומר התמטי). והגרעין

  . התצוגהבעליל ונסתר על ידי רכיבות

של , GBהקיים בתיאורית , ניתן להקביל לעיקרון הבלשני, את הדמיון התמטי הקיים בין הנושא הראשון והגשר 447

specifier-head agreement)  מבנית בין המגדיר " התאמה"קיימת מידה של , על פי עיקרון זה). 126-131, 1994הגמן

התאמה זו יוצרת זיקה ). יימת בגוף ובמספר בין הנושא והפועלניתן לראות התאמה זו בהתאמה הק, בעברית(והגרעין 

שעיסוק מעמיק יותר במושג בלשני זה ראוי , כמובן. שעל פי התיאוריה אינם חלק מרכיב אחד, בין שני האיברים

, הסבר אחר לקשר תמטי זה. שאינה מוצגת בעבודה זו, שיתבצע במסגרת תיאוריה כוללת יותר של קשרים תמטיים

  ).324ש "ה(הובא במהלך סקירת מבנה התצוגה בפרק הקודם , של האטן" מסומנות"במושג ההנעזר 
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בהחלט יכול להיחשב כמשמעותי יותר מהחלק , קצר ככל שיהיה, הרי שחלקו המסיים, של הפריט

,  שוההלאת הזיקה של הטוניקה לגשר ניתן להקביל למצב של צלי, מבחינה מסוימת. המוליך אליו

  .  חר אועה של אירשליטשבו אירוע נמתח אל תוך אזור 

 .הסעיף הקודם-התייחסנו כבר באריכות בתת, מדיאליתן הצזורה העוטי, יעון השלישיהטל א

מסקנה בסיסית , בר לדיון הממושך באפשרויות השונות שגלומות במושג הצזורה המדיאליתעמ

ובין ) הצזורה המדיאלית מגיעה לרוב בין הגרעין והמשלים(היא שגם כאן אין תקפות בין ההנחות 

 שום ספק שהצזורה המדיאלית יוצרת נקודת אין).  אחדיבהמגדיר והגרעין מהווים רכ(המסקנה 

אולם אין שום סיבה להניח כי משמעות נקודת הפיסוק היא חלוקת התצוגה , פיסוק חזקה מאוד

של צזורה המגיעה לאחר הגרעין רק  קרהבמ. בארי של מושג הרכיב- Xבמובן ה, םלשני רכיבי

, ם זאתע. די תכונות הצזורהואכן רכיבותו של חלק זה מובלטת על י, החלק שאחריה מהווה רכיב

הסיום הפתוח המאפיין את , לא רק שאין סיבה להניח שהחלק הקודם לצזורה מהווה רכיב

הוא " רכיב"ניתן לטעון כנגד ראייה זו כי המושג של . הצזורה במקרה זה מעיד על ההיפך הגמור

אם כי .  חלקיםכל חלוקה משמעותה חלוקה לשני, וכי בראייה פשוטה יותר, מושג פנים תיאורטי

שבו , בארי-Xהמשמעות היא כי לא ניתן לסתור באמצעותה את הניתוח ה, טענה זו היא לגיטימית

ושבהחלט ייתכן שצירוף יתחלק לחלק אחד , "חלוקה למחצה"ו" חלוקה"קיימים המושגים של 

  .ולחלק אחר שאיננו כזה, שמהווה רכיב

, אריתב-Xפשר לטעון כי הופרכה הגישה האי א, ללוהכיוון שנשללה תקפותן של שלוש הטענות מ

אי , עם זאת.  רכיב אחדדרבעוד המגדיר והגרעין אינם בג, ולפיה הגרעין והמשלים מהווים רכיב

. ולכן יש לבחון גם עדויות חיוביות התומכות בטיעון זה, הפרכה של טיעון איננה בגדר הוכחה שלו

ארי ב-Xתתאים את הטיעון הבצורה ש, שיש לנסח את הטיעון מחד, לפני שנעשה זאת

  . לטרמינולוגיה המסורתית

  

  יבאר-Xהטיעון ה צגתה 6.3.2.2

:  נוסחה לפי המושגים המסורתיים של צורת הסונטהזה שאנו עוסקים בה בסעיף השאלה

יש לזכור , ת של אירגון התצוגהיבאר-Xכדי להציג את התפישה ה. ונושא שני, גשר, נושא ראשון

ולא תמיד נזהה אותם , ו לשפה התיאורטית של עבודה זו אינו עקבילהלמושגים הל ום שכי התרג

גם אם במקרים רבים אכן יש סתירה בין , כתוצאה מכך). בהתאמה(ן והמשלים עיהגר, עם המגדיר

חלט ן בהייתכ, במקרים רבים אחרים, ת של מבנה התצוגהיבאר- Xההצגה המסורתית וההצגה ה

כאלו עשויים לשמש כראייה לקיבוץ הנושא הראשון והגשר ומכיוון שמקרים , ההצגות בין תיאום
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 של מושגי יבאר- Xניתן לחלק את התרגום ה, ננו הנוכחיייענל. זויש לזכור עובדה , לרכיב אחד

  :לארבע אפשרויות, התצוגה המסורתיים

ר הוא שהג, )ו חלק ממנאו(ם הנושא השני הוא המשלי,  הראשון הוא המגדיראנושה •

  .שהגדרנו כמאפיין את המודל הנורמטיבי ללא מגדיר מורכבזהו המצב . הגרעין

הגשר , שא הראשון כמגדיר המגדירנוה( הראשון והגשר מהווים את המגדיר אנושה •

מצב זה מאופיין . בעוד הגרעין והמשלים כבר שייכים לחטיבת הנושא השני, )כגרעינו

 קוכי המתחיל ןרעיגוב, יננטי דומלאתנח בגשר המוליך) אם כי לא תמיד(בדרך כלל 

  .על סולם היעד

והגשר מתפצל בין , הנושא השני כמשלים,  הראשון מתפקד כמגדיר המגדיראנושה •

גם במצב זה בדרך כלל הצזורה המדיאלית תגיע . ן המגדיר וגרעין התצוגה כולהעיגר

יך לאך אחריה יימשך התה, לאחר סיום גרעין המגדיר ובאתנח דומיננטי רגיל

או קוכיים ) Op. 31\1כמו ( עשוי לאפיין מקרים נורמטיביים מצב זה. הטרנזיטיבי

 ). Op. 2\3כמו (

, בדגם זה אין כלל מגדיר. יקלי אחדקס הראשון והגשר מאוחדים לפריט לאנושה •

- של גרעין מולטי, מצב זה. רוהגרעין ממלא פונקציה כפולה של נושא ראשון וגש

והוצג כמאפיין לרוב סונטינות או סונטות , דון בסעיף על פרקי סונטינהני, פונקציונלי

  .שהגרעין נועד לפשט במידה כזו או את מבנה התצוגה שלהן

  

תנגשות העיקרית עם התפישה המקובלת מתרחשת באפשרות הה, ארבע האפשרויותן בימ

שייכים לרכיב ת הנושא הראשון והגשר יבאר-Xגם לפי התפישה ה, הייבאפשרות השנ. הראשונה

אם כי לפי , שרות השלישיתבאפ. ולכן לא נוצרת כל סתירה בין הגישות, אחד) ואפילו לצירוף(

הטיעון הטונלי או לפי גישתם של דארסי והפוקוסקי עדיין יש לראות את המגדיר והגרעין 

כפי שהיא באה , טיעון זה חלש בהרבה משום שהארטיקולציה הפנימית, כשייכים לאותו החלק

. משלים-די ביטוי בהיררכיה בין הצזורות ובשינוי המרקמי מעידה בבירור על הרכיבות גרעיןלי

בארית יוצרת חלוקה בינארית המזכירה את החלוקה -Xהתפישה ה, מעניין שדווקא במקרים אלו

וחלק , חלק ראשון המורכב ממגדיר המגדיר וגרעין המגדיר: הסכימטית של דארסי והפוקוסקי

שקוך הגדירו בדיוק , כשחלוקה זו בולטת בייחוד במודל הקוכי, רעין והמשליםשני המורכב מהג

  . כך
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אכן ישנו , באפשרות זו. אפשרות הרביעית מציגה מצב שונה מן האפשרויות האחרותה

אין בכך , עם זאת. ט אחדריבמקרה הזה גם לפ, קיבוץ של הנושא הראשון והגשר לרכיב אחד

ולפיכך ודאי שאיננו , ושא הראשון איננו מהווה פריט עצמאימשום שהנ, אריב- Xסתירה לטיעון ה

העוסק ברכיבות ן ולכן טיעו, התצוגה איננה מכילה מגדיר כלל, במקום זאת. המגדירמחלק 

, הרכיבות של הגרעין והמשלים היא מובנת מאליה, כמובן. המגדיר והגרעין איננו רלוונטי אליה

עון שניתן להעלות לגבי האפשרות הרביעית הוא יט. משום שרכיב זה מהווה את התצוגה כולה

 יףהסע-מו לגבי הטיעונים שהועלו בתת כ448.זה משליך על כלל המקריםכשקיומו של מקרה 

מה גם שטענו בפרק הקודם כי סונטינות מהוות סטייה , מסקנה זו רחוקה מלהיות ברורה, הקודם

מידה של היגיון ניתן לטעון כי באותה , בכל מקרה.  לא מקרה פשוט שלו, מן המודל הנורמטיבי

, פונקציונלי יוצר אפשרות אלטרנטיבית לעיצוב התצוגה במסגרת התיאוריה-המקרה המולטי

כדאי להעיר כי גם אם . כיבות של הנושא הראשון והגשר שבדרך כלל נמנעתרובכך לאפשר 

, תגרענותבמחזר לעתים קרובות מתבצע תהליך של ה, במרבית התצוגות אין שימוש באפשרות זו

מכיוון שראינו מספר לא מועט של . שעשוי ליצור במקרים קיצוניים מצב של העדר מגדיר במחזר

גם בעובדה זו אין כדי לטעון שהמבנה , מקרים שבהם המחזר היה בעל מבנה שונה מהתצוגה

כי השינויים במחזר הם בעלי , ראוי לטעון את ההיפך, אם כבר. במחזר מקרין על התצוגה

  .מעבר לתהליכים פשוטים של קיצור ודחיסה, בניתמשמעות מ

גם . יות מתבטאת במלוא עוזהורשנפירה בין ההסתרק באפשרות הראשונה , לאור זאת

- ומצבים אלו יוצגו בתת, ייתכנו מצבים בהם החיבור בין הנושא הראשון והגשר אינו משכנע, ןאכ

 הטוניקה והצזורה המדיאלית בייחוד כאשר הגשר יוצא מן, ם במרבית המקריםולא, הסעיף הבא

, ישנ לנושא הוגדתהניתוח הרואה את הנושא הראשון והגשר כיחידה אחת המנ, מגיעה בסופו

הנושא :  נותר בעינויבאר- Xגם במקרה הזה הניתוח ה, עם זאת. ודאאה על פניו הגיוני מנר

וזאת לצד , ב והנושא השני דווקא שייכים לאותו הרכישרהג, הראשון והגשר אינם מהווים רכיב

צה  נעוה לניתוח זהדקהצה. העובדה שהנושא הראשון והנושא השני הם רכיבים ואפילו צירופים

הדגשת הרכיבות של הגשר והנושא . ה וחלוקה למחצהקורטית שעשינו בין חלואהתי בהבחנה

אך הייתה מדגישה , כיביה העיקריים רהשני הייתה אולי מבטאת את החלוקה של התצוגה לשני

                                                 

448
כמו למשל , עון זה יהיה מן הסתם חביב על אלו המדגימים פרקי סונטינות כנקודת מוצא לניתוח צורת הסונטהטי 

ינות סוג של סטייה גישתה של עבודה זו היא לראות בסונט. שאת גישתם הצגנו בפרק הקודם, קדוואלדר וגאנייה

הנפוץ בפרקי סונטינה אל המקרה ה ש מהמקריולכן אין צורך להק, וודאי שלא ייצוג של מודל זה, מהמודל הנורמטיבי

  .הכללי או הנורמטיבי
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היתה משנה במרבית המקרים את סיווג התצוגה לאפשרות השנייה , וממילא(שאינו צירוף רכיב 

חלוקה שמטרתה  גם סוג אחר שלל קב לניתן, בזמן שהדגשה כזו היא אפשרית). או השלישית

הצירוף המשמעותי ונקודת היעד של , העיקרית היא להדגיש בעיקר את חטיבת הנושא השני

משום שרק , לוקה שכזו אינה חלוקה מלאה אלא חלוקה למחצהח. יניארי בתצוגההלהתהליך 

ווקא  דישדגה היא להחלוקאולם מכיוון שמטרתה הראשונית של ה. אחד החלקים משמש כרכיב

במקרים , במלים אחרות. אין שום סיבה עקרונית לצפות ממנה שתהיה חלוקה מלאה, רכיב זה

דמה כי נכן אשבהם ,  של בטהובןOp. 22 או Op. 7או הסונטות , רט של מוצ310. כגון הסונטה ק

, וה כזמצב זה אינו נובע מכך שהם אכן מהווים יחיד, הראשון והגשר מהווים יחידה אחת ושאנה

  .בת הנושא השנייאלא יותר מהבידוד וההדגשה של חט

מצדיק את חיבור הגשר החד אקיים לפחות פרמטר משמעותי , גם במקרים הללו, תזאם ע

נטה של סולם נומידסיום של הגשר באתנח על ה. והוא הפרמטר הטונלי, יבת הנושא השניחטל

שהרי הגשר , פי מה שקדם לולר כמאש, הצוגתמחזק הרבה יותר את הזיקה שלו להמשך ה, היעד

-X הגישהלפי התפישה הלקסיקלית העומדת מאחורי ה. נטהנומידבמהותו הוא תנועה לקראת ה

מה של חטיבת הנושא השני הוא תוצאה של הגעת הגשר אל אותו ואפשר אפילו לטעון שקי, תיבאר

 ,ת של סגירותמניח לגביו מידה מסוימ, ים כרכיבסוראיית אזור מ, בכל מקרה. אתנח דומיננטי

  . טעם לפגם בכך שרכיב מסתיים במשיכה כה עזה אל החלק הבא אחריו ויש

ון המסורתי יעארי לטב- Xסקנה העולה מדברים אלו היא כי הסתירה בין הטיעון ההמ

ארי והן את ב-Xמשום שלפחות חלק מהאפשרויות תואם הן את הניתוח ה, איננה כה גדולה

דווקא במודל . בארית-Xוסיקליים תומכים יותר בראייה האו שפני השטח המ, הניתוח המסורתי

והיא נובעת בעיקרה מחוסר ההכרה התיאורטית למושג , הנורמטיבי קיימת הסתירה הרבה ביותר

דווקא , במקרה הנורמטיבי. אריב- Xמושג הנובע בטבעיות ממבנה העץ ה,  חלוקה למחצהשל

אין . אורה עוסקת באירגון תמטי בלבדשלכ, אריתב- Xטיעון טונלי הוא זה המחזק את התפישה ה

גם אם עשויים , ימשום שהטונליות מוטמעת ברמות שונות של האירגון התמט, בכך כל סתירה

  .להתקיים ניתוחים טונליים שאינם נוגעים לאירגון זה

  

  ות מוסיקליותאוגמד 6.3.2.3

ובית  מקום להציג מקרים ספציפיים שבהם גם ברמה העיציש, ר הדיון התיאורטיחאל

כל המקרים . ולא של הנושא הראשון והגשר, הרכיבות היא של הגשר יחד עם חטיבת הנושא השני

הסעיף הקודם כי במקרה כזה -משום שראינו בתת, הנורמטיבי לדמושים של המוישיובאו יהיו מ
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הדוגמאות . בארי הוא הבעייתי ביותר- Xוכי בו הטיעון ה, הפער בין הגישות הוא המשמעותי ביותר

שכמעט שלא טופל , ועד טיפוס צורני אחר, ועו ממקרים מסוימים של פרקים בצורה נורמטיביתינ

, מקרים אלו מובאים כתחליף לסיכום עבור הסעיף הנוכחי. סונטה-והוא צורת הרונדו, בעבודה

המקרים הללו . משום שתקוותי היא שהדברים שנאמרו עד כה אינם זקוקים לחיזוק נוסף

בארית מתמודדת עם - Xולדרך בה הגישה ה, לבעייתיות הגישה המסורתיתמובאים כעוד המחשה 

  .מקרים שאינם תואמים את פרקטיקת הניתוח הרגילה

  ים מסוימיםקרפ 6.3.2.3.1

שלמרות שהם תואמים את המודל , ניתן להביא כדוגמאות פרקים מסוימים, ד ראשוןעצכ

. ושא השנינהמכיל את חטיבת העדיין הגיוני יותר לשייך את הגשר אל הרכיב , הנורמטיבי

, )Ex. 5.57 (304. ק, הסונטה במי מינור לכינור ופסנתר של מוצרט, למשל, ות כאלו הןאמגדו

). Ex. 5.13( של בטהובן Op. 10\1סונטה הו, )Ex. 5.3(של שוברט , Op. 42, הסונטה בלה מינור

די של ובכולם המשלים הוא המשך טבעי למ, כל המקרים הללו תואמים את המודל הנורמטיבי

במקרה של מוצרט קשה , נתק ברור בין הגרעין והמשלים אין שום, במקרה של שוברט: הגרעין

ובמקרה , אפילו לקבוע את נקודת ההפרדה הלקסיקלית בין סיום הגרעין ותחילת מגדיר המשלים

עדיין הגרעין והמשלים בעליל , אם כי יש הגעה ברורה לאתנח דומיננטי בסיום הגרעין, של בטהובן

את נקודת סיום המגדיר , וכפי שראינו(מנוגדת באופייה למגדיר הפותח , ייכים לחטיבה אחרתש

יש קשר תמטי , אות הללוגמלוש הדושב). ניתן לראות כמעין הרחבה של רעיון הצזורה המדיאלית

אותו החומר התמטי בסונטה של : ברמות שונות של דמיון, ברור יחסית בין הגרעין והמשלים

.  מוטיב מקצבי אצל מוצרטותוושימוש בא, ןבם מוטיביים עדינים למדי אצל בטהוקשרי, שוברט

כשם שפסלנו את האפשרות שהקשרים התמטיים מעידים על רכיבות כשדובר בקשר , בכל מקרה

והרכיבות נובעת מפרמטרים , אין סיבה לראות בהם עדות כזו בדוגמה הנוכחית, גרעין-דירמג

  449 .מוסיקליים אחרים

תן להתייחס אל דוגמאות אלו כאל מקרים אידיוסינקרטיים יחסית ושאינם תואמים את בזמן שני

הרי שניתן להצביע על מגוון אחר של , לפחות מבחינת היחסים התמטיים בין הנושאים, הנורמה

                                                 

449
שאת יחסם של דארסי , )Ex. 5.56( של מוצרט 516. הדוגמה המובהקת לקשר תמטי כזה היא של החמישיה ק 

אם , מבנה התצוגה הזו הוא נורמטיבי לחלוטין, למעט העיצוב התמטי. הסעיף הקודם-והפוקוסקי אליה פגשנו בתת

, כפי שלטענתי היא קיימת בכל תצוגה אחרת, משלים קיימת בה כמובן-הרכיבות גרעין. כי נעדר צזורות משמעותיות

  .ולמעט הזיקה התמטית אין כאן שוני משמעותי ממקרים אחרים, מותאך לא באופן מודגש כמו בדוגמאות הקוד
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כך שלמרות תפקידה המפסק אין שום , המאופיין בהחלשת הצזורה במידה כזו או אחרת, מקרים

דארסי והפוקוסקי מקדישים מקום נכבד לסוג זה של . עין והמשליםתחושה של נתק בין הגר

 lead in- ה450).127-133, 1997דארסי והפוקוסקי  ("caesura-fill"המכונה על ידם , צזורה

ה מובהקת הרבה ודוגמ,  הובא לעיל כדוגמה למילוי כזה של הצזורה503. רטו ק'הפסנתרני בקונצ

למרות שבין , שם): Ex. 5.18(של בטהובן " האפאסיונטה", Op. 57יותר ניתן לראות בסונטה 

, הדרך שבה הנושא השני מתחיל, חר מודולטוריהמגדיר והגרעין קיים יחס מובהק של מקדם ומא

  . בעליל מקרינה תחושה של המשכיות, על גבי האלמנט המלווה שהוצג בסוף הגשר

  

    לת המשלים בנקודת עוגביחת 6.3.2.3.2

, בהם המשלים אינו מתחיל בנושא מבוסס בטוניקהש םה כללי יותר מציגים הפרקירקמ

עיקרון זה פגשנו כמובן . ם הגרעיןיו נקודת ההגעה של ס,אלא בהרחבת הדומיננטה של סולם היעד

כשהפרקים , אולם פגשנו דוגמאות של מימושו גם בקלאסיקה המאוחרת, כבר אצל סקרלטי

הווים דוגמה מ) Ex. 5.12 (Op. 31\2 או) Op. 2\1) Ex. 5.33כדוגמת , של בטהובן" סוערים"ה

תחילת , במקרים הללו). Op. 7 ,Ex. 5.14 - כמו ב, כמו גם פרק שאינו סוער כלל(ברורה למימושו 

או שלפחות ניתן לטעון שהקשר בין , המשלים היא בעליל חלק מהזרימה המתחילה בגרעין

הגרעין , בכל שלוש הדוגמאות שהוזכרו. והגרעיןהאיברים אינו פחות מהקשר שבין המגדיר 

כך שזו עוד המחשה , ובשתיים הוא מהטיפוס של מאחר מודולטורי, מקיים זיקה תמטית למגדיר

, עד כמה הזיקה הפריודית לכאורה בין המגדיר והגרעין אינה מצדיקה את שיוכם לרכיב אחד

. משלים ולא של המגדיר והגרעיןובהחלט ייתכן כי גם במצב הזה הרכיבות היא של הגרעין וה

, טונלית יש הבדל בין המקרה הזה ובין המצב השגרתי-אי לשים לב כי אם מבחינה עיצוביתדכ

מקרים הגרעין יוצר  הבשני: משלים ברמת התצוגה ההבדל אינו משמעותי- מבחינת יחסי גרעין

די של השאלה היא רק האם המשלים מציג פיתרון מיי. פתיחות והכנה לקראת המשלים

נראה כי כאשר המשלים אינו מכיל . או שהוא מרחיב אותה ופותר אותה רק בהמשך, הדומיננטה

הרציפות בין גרעין התצוגה ובין המשלים היא בולטת , כפי שמתקיים בדוגמאות הללו, מגדיר

                                                 

450
: כפי שבא לידי ביטוי כבר בכותרת הסעיף(מילוי הצזורה מהווה לפי דארסי והפוקוסקי מקרה של דפורמציה  

"caesura-fill and caesura deformation"( , בעוד שבגישה הנוכחית מילוי זה דווקא מסייע להאיר את משמעותה

מקרים . ניתן לראות במילוי חיזוק של הנורמטיביות, כך שלא רק שאין כאן דפורמציה, בנית העיקרית של הצזורההמ

מטשטש " מילוי"שבהם ה, 99. הם מקרים כדוגמת הסימפוניה מס, בהם יש לראות במילוי ביטוי לחריגה צורנית

  ).Ex. 5.49(ואכן מקרה זה נותח כמבנה קוכי חריג שבו האיבר השני משמש כלוואי , ורהלחלוטין את עוצמת הצז
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, אירוע פנימי בתוך חטיבת הנושא השני, אך אין סיבה שתוספת מגדיר למשלים התצוגה, יותר

  . הרכיבות ברמת התצוגה כולהתשנה את

סונטה-דונ רו6.3.2.3.3
451

  

משלים -משום שבה ניתן לראות כי הרכיבות גרעין, מה זו היא אולי המעניינת ביותרגוד

. אנרית'אלא ברמה הז, סטה עיצובית מסוימת'ביטוי לא בדוגמאות מסוימות או בגי באה ליד

רדה בין הרפריין הפותח ובין  ההפתסונטה שהיא מטשטשת מאוד א- טיבה של צורת הרונדו

ההפרדה , לעתים קרובות. שיחדיו מארגנים תצוגה מלאה של צורת סונטה, האפיזודה הראשונה

סונטה ובין פרק סונטה -ואין הבדל בין תצוגת פרק רונדו, בין רפריין ואפיזודה היא מלאכותית

פיזודה הראשונה המצב האופייני הוא שהא, כאשר ניתן להצביע על הפרדה, בכל זאת 452.רגיל

אלא את הנושא השני , כוללת לא רק את הנושא השני) יסוח הסכימטי של הצורהנב B-מסומנת ב(

 של בטהובן או של Op. 7בפרקי הסיום של הסונטה א דוגמא לעיצוב זה ניתן למצו. והגשר

תחילת , תצוגות הפרקים הללו אינן מנותחות באופן מלא (Op. 37, רטו השלישי שלו'הקונצ

משום , רטו הולמים במיוחד עיצוב זה'פרקי קונצ, ככלל). בהתאמה, 56- ו16הגרעין היא בתיבות 

יטורנלו פותח הם ההפרדה בין הרפריין והאפיזודה בדרך כלל לובשת גם הבחנה בין הרפריין כרבש

ללא יצירת מצב של תצוגה תזמורתית וסולנית הקיים בפרקים , והאפיזודה כסולו הראשון

   453.ראשונים

                                                 

451
" סונטה-רונדו"סגרת סעיף זה המושג מב. )7-8, 1998נוה (דתי הקודמת ובעייתיות של מושג זה נדונה בעבה 

ת למדי למלחינים רה זו אופייניוצ. ABACABA-שנהוג לסמנה כ, מתייחס לצורה המקובלת של שילוב רונדו וסונטה

 שמציג אפשרויות 1995ראה גם גאלאנד . שוברט או ברהמס, ופחות למלחינים כמו מוצרט, ןובכמו היידן או בטה

  .בייחוד אפשרויות בינאריות, אלטרנטיביות אחרות למושג זה

452
ל רונדו מוגדר כאחד הטיפוסים ש-שבה המבנה של סונטה, של דארסי והפוקוסקי" תיאורית הסונטה"לפי  

והיצירה של תצוגה ממשית כתוצאה מהשילוב , הפרדה זו בין הרפריין והאפיזודה הראשונה-אי, הסונטה הקלאסית

קשה לי להניח כי , עם זאת, )113, 2002הפוקוסקי (סונטה ולא כרונדו פשוט -הוא תנאי לראיית הצורה כרונדו, ביניהם

ולא יראה , דה של הפרדה בין הרפריין ושאר התצוגהגם הפוקוסקי יפסול את הדוגמאות שיובאו להלן שבהן יש מי

  .סונטה-בהן רונדו

453
כאשר האפיזודה הסולנית נפתחת בנושא סגור , רטו של מוצרט מתרחש מצב חריג עוד יותר'במרבית פרקי הקונצ 

 מצבים אלו מחלישים עוד. ולא חטיבת הרפריין שקדמה לו, שלמעשה ממלא פונקציה של נושא ראשון, על הטוניקה

שכן בהם הנתק של חטיבת הרפריין הפותחת מן התהליך הגשרי באפיזודה הוא גדול , יותר את הראייה המסורתית

ויש לראות את תצוגת צורת הסונטה , אך לגישתי במקרים אלו חטיבת הרפריין אינה חלק מהתצוגה, אפילו יותר

כך שפרקים אלו אינם רלוונטיים , )29-38, 1998נוה " (רטו'קונצ-רונדו"מצב שכיניתיו , כמתארגנת באפיזודות בלבד

 של מוצרט 306. תצוגה אפיזודית כזו קיימת למשל בפרק המסיים של הסונטה לכינור ופסנתר ק. לצורך הדיון הנוכחי

  .Ex. 5.54, שנותחה לעיל
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סונטה הוא מודל צורני שונה מצורת הסונטה -ובה אפשרית לדוגמה זו היא כי הרונדושת

ה זו תשוב. ולכן ייתכן שבו ישנו אירגון שונה של התצוגה) אי מצורת הסונטה הנורמטיביתדוו(

סונטה ותצוגת הפרק -דונשללת על פניה עקב המקרים שבהם אין הבדל משמעותי בין תצוגת הרונ

לם מעבר וא. מה גם שמוזר להניח שינוי כה מהותי בין פרק רונדו לפרק סונטה רגיל, הפותח

סונטה מציבה שאלה קשה הרבה יותר לתומכי הרכיבות -דוגמה זו של הרונדו, הללטיעונים א

ב שונה מצלא היתה שום סיבה לאמץ , הרי אילו אכן היתה רכיבות זו בתוקף. גשר-ןנושא ראשו

עיצוב האפיזודה כחטיבת הנושא השני בלבד נדמה כפיתרון הטבעי יותר מבחינת . לפרקי רונדו

העובדה ,  לכן454.שבהם האפיזודות אינן כתובות בטוניקה, קי הרונדורהאיפיון הבסיסי של פ

גם , חטיבת נושא שני-האופייני של פרקי רונדו מדגיש את הרכיבות גשרשבסופו של דבר העיצוב 

אלא שסביר , אינה מעידה על חשיבה צורנית אחרת, במקרים בהם הגשר מתחיל על הטוניקה

   .להניח כי היא רק מחזקת את מאפייני הצורה הנורמטיבית

  

   התצוגה התלת סולמית6.4

עיצובה סביב שלושה מרכזים , נטהמבין העיצובים המיוחדים של תצוגת צורת הסו

 חשיבותו 455.טונליים במקום ההנגדה הטבעית לשני מרכזים זכה לתשומת לב תיאורטית מיוחדת

החלוקה : משום שהוא מציג סטייה בסיסית מהעיקרון המנחה הראשוני של צורת הסונטה, ברורה

ל היררכיה ורדוקציה שאלות ש, עקב כך. הפולארית של התצוגה והרטוריקה של נושא ונושא מנוגד

שאלה ראשונה היא איך והאם ניתן לצמצם את : בין המרכזים הטונאליים עולות באופן מיידי

                                                 

454
שהתצוגה בו ,  של בטהובןOp. 59\1טנר את הפרק השני מתוך הרביעייה דוגמה לאיפיון כזה קיימת בניתוחו של ר 

בייחוד כדאי לשים לב .  מול שלושה אפיזודות בסולמות משניים)בטוניקה(לכאורה בנויה כרונדו בן שלושה רפריינים 

מעבר לעובדה שניתן ). 117, 1995רטנר (כאפיזודה סגורה ומבודדת ) בפה מינור(לראיית חטיבת הנושאים השנייה 

יצג ניתוח זה מי, ) לסקירת המודלים הצורניים שיוחסו לפרק זה1993לוקווד ' ר(לחלוק על עצם ניתוח התצוגה כרונדו 

  .סונטה רגילים-שלמעשה כמעט שאינה מתממשת בפרקי רונדו, גישה ליחס שבין רפריינים ואפיזודות

455
שכטר , 1978ובסטר , 1988רוזן : ושמטופלים בעבודה הנוכחית, )כנושא עיקרי או משני(ניתוחים שעסקו בנושא זה  

 1983גרייביל - ו1979ובסטר . 2004פומרוי , 1996קסלר , 1993' ביץ, 1992חורגין , 1988לונגייר וקובינגטון , 1983

אם כי . ולכן רלוונטיים לעבודה זו במידה מועטה, אך מעמידים את ברהמס במרכז עבודתם, עוסקים אף הם בנושא

ואכן מרבית , )כפי שמתבטא בעיקר בעבודתו של ובסטר(התצוגה התלת סולמית נחשבת בעיקר כטיפוס צורני רומנטי 

הרי שמחקרים אחרים מצביע דווקא על השורשים הקלאסיים של , עוסקות בשוברט או בברהמסהעבודות ברשימה זו 

וכן , )דרך העיסוק בנושאי גשר (1997וקמיאן וואגנר , )שזו מטרתם המוצהרת(לונגייר וקובינגטון , כמו רוזן, הצורה

מעל מחצית . א השנייציבות טונלית בשטח הנוש-במסגרת מאמרה על אי, חורגין שמציגה דוגמה של בטהובן

-בייחוד עקב אי, והדבר מעיד על העניין הרב ששיטה זו גילתה במודל צורני זה, מהעבודות הללו הן שנקריות לחלוטין

  . סוגיה שרלוונטית מאוד גם לעבודה הנוכחית, התאום שקיים בו לטענתה בין רמת העיצוב ורמת המבנה
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, ובכך להציג את התצוגה במושגי צורת הסונטה הרגילים, שלושת האזורים הטונאליים לשניים

 עיקרי עניין. והשאלה השנייה היא מהו היחס בין שני המרכזים הטונאליים שאינם על הטוניקה

שעומד לנגד עינינו , "מבנה"ו" עיצוב"הוא בכך שהיחס הדיכוטומי השנקרי בין , נוסף בסוגיה זו

המטרה , למעשה. ולדעתי במידה רבה של צדק, בא לידי ביטוי מובהק בה, לאורך העבודה כולה

העיקרית של הדיון היא להמחיש כי הפער בין הרמה העיצובית והמבנית קיים גם מבחינת 

  .כך שפער זה אינו ניתן להצגה כפער שבין האירגון הטונלי והתמטי גרידא, ון התמטיהאירג

אפשרות אחת היא להתבונן בהתפתחות : היחס למודל הזה הוא דיאכרוני וסינכרוני

התצוגה התלת סולמית מן הדוגמאות המוקדמות ביותר אל עיצובה המלא במוסיקה של המאה 

ברור שלצרכי . ת המודלים השונים המעצבים את התצוגה ואפשרות שנייה היא לבחון א19,456- ה

באר -Xעבודה זו הגישה הסינכרונית עדיפה והשאלה המרכזית שיש להעלות היא כיצד תיאורית 

במידה רבה הגישות הסינכרונית , עם זאת. מסוגלת להתמודד עם האפשרויות הצורניות השונות

בין ) גם אם לא מלאה(צוא התאמה מסוימת שכפי שנראה ניתן למ, והדיאכרונית משתלבות זו בזו

ההתמקדות העיקרית תהיה בדוגמאות מתוך . המודלים הצורניים השונים ובין השלב בו הולחנו

קלמנטי , מוצרט, של היידן,  בתוספת המקרים המעוגנים יותר בקלאסיקה457,יצירתו של שוברט

   458.ובטהובן

                                                 

456
רוזן , 1983שכטר , 1978בייחוד ניתן לציין את ובסטר (יים אם כי מספר המנתחים מתייחסים להיבטים היסטור 

שמטרתו העיקרית של מאמרם , 1988הטיפול המשמעותי ביותר מנקודת ראות זו הוא של קובינגטון ולונגייר , )1988

בהנגדה למשל לטענתו של רוזן כי מדובר באמצעי , סולמית-להצביע על המקורות הקלאסיים של התצוגה התלת

  ).246, 1988רוזן  (18-שור האחרון של המאה השהתפתח בע

457
עם . 1978שרובן נדונו על ידי ובסטר , כל הדוגמאות שיובאו כאן יהיו מתוך יצירות מאוחרות יחסית של שוברט 

דוגמאות אלו טופלו על ידי . השימוש של שוברט בתצוגות תלת סולמיות מהווה נדבך חשוב של סגנונו המוקדם, זאת

הרואים בהן דוגמה לסינתזה שוברטית בין שני טיפוסי התצוגה הקלאסיים שהם מגדירים , גיירקובינגטון ולונ

  .2004ועל ידי פומרוי , ) לרשימת היצירות הרלוונטית2בייחוד טבלה ' ר, 465-470, 1988קובינגטון ולונגייר (

458
הסקירה . K. 402בסונטה , סולמית מובהקת פגשנו כבר אצל סקרלטי-יש כמובן להעיר כי מקרה של תצוגה תלת 

משום שיצירותיו נמצאות מחוץ למסגרת הכרונולוגית של , למרות חשיבותו הרבה לנושא זה, לא תתייחס לברהמס

  .העבודה
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 ניתן יהיה 459,מורכבים במיוחדמכיוון שנמנעתי במסגרת זו נימנע מניתוח של פרקים 

שיותאמו לגישות השונות , לצמצם את האפשרויות השונות לשלושה מודלים תמטיים מרכזיים

, האחת: ניתן להצביע על שתי גישות עיקריות, באופן כללי. הקיימות בספרות התיאורטית

ושא שרואה בטונליות השנייה מבין השלוש את הגעת הנ, שהמייצג העיקרי שלה הוא ובסטר

ובאופן ברור עוד יותר על ידי מרבית ,  והשנייה מיוצגת במידה מסוימת על ידי רוזן460,השני

ולפיהם הטונליות השנייה מבין השלוש מייצגת נקודת מעבר בין שני , המנתחים השנקריים

הראשון משקף את נקודת הראות ,  מבין שלושת המודלים שיוצגו כאן461.הסולמות העיקריים

                                                 

459
והפרק הפותח ,  של בטהובןOp. 59\1הם פרק הסקרצו מתוך הרביעייה , שתי דוגמאות אפשריות לפרקים כאלו 

הוא בעיני מופת של ) 1985הדלאם ( הדלאם את הסקרצו ניתוחו של. של שוברט, D. 887, ור'של הרביעייה בסול מז

מביאים למבנה , ומעין נושא הגשר ברה מינור, סולמיות-והוא מדגים באמצעים ריתמיים כיצד התלת, ניתוח צורני

בייחוד תוך , הרביעייה של שוברט מציגה לדעתי אתגר ניתוחי אפילו גדול יותר. רקורסיבי של תצוגה בתוך תצוגה

, 1983' ביץ). סולמיות-פרק שנחשב כדוגמה מובהקת לתלת (Op. 163, ור'רק הפותח של החמישייה בדו מזהשוואה לפ

ומציג הגעה בטרם , 64מציג לטעמי בקצרה מדי את התהליך הטונלי הממושך החל מתיבה , העוסק בקצרה בפרק זה

שמציג את , )20-21 (1978ניתוח דומה מציג גם ובסטר ). 12דוגמה , 17, 1993' ביץ(נושא השני  עת אל הדומיננטה ואל ה

מהלך , בתוך שטח הדומיננטה) D-Bb-F#-D(מורכבותה של הרביעיה כמבוססת על מהלך של ירידה בטרצות גדולות 

כאמור הדוגמה הברורה ביותר אצל מלחין זה ,  של סקרלטיK. 402דומה למהלך שכבר פגשנו במקרה של הסונטה 

  . סולמית-לתצוגה תלת

460
 Schubert's second group often divides into two separate sections in different":  כדבריו של ובסטר 

keys, of which the first presents the lyrical second theme in a remote key, and the second brings more 

nearly conventional paragraphs in the dominant")  המושג ). 19, 1978ובסטר"double second group" מופיע 

כבר הגדרתם של קובינגטון , באופן דומה. לכל אורך מאמרו כתיאור החטיבה הכוללת את שני הסולמות המשניים

-The term 'three": אים את הטונליות האמצעית כחלק מקבוצת הנושאים השנייהולונגייר מעידה על כך שהם רו

key exposition' describes a sonata-form exposition in which the second theme-group begins in a key 

different from both the opening and the close of the exposition".)  דוגמה ). 448, 1988לונגייר וקובינגטון

שאף מפנה אל מאמרו של ובסטר כמטפל בסוגיות דומות לשלה בקורפוס , 1992קיצונית לגישה זו קיימת בחורגין 

, מאמרה של חורגין עוסק באי יציבות טונלית במסגרת חטיבת הנושאים השניה). 42ש "ה, 56, 1992חורגין (רומנטי 

ביניהן : סולמי מובא מתוך מספר דוגמאות בטהובניות-התלתההקשר . והתלת סולמיות מוצגת כחלק מתופעה זו

דאי שאינן אך גם דוגמאות שו, )ושנעסוק בה בהמשך(שהיא אכן תלת סולמית ברורה , "קוריולן"נמנית הפתיחה 

-מתייחס לתצוגה התלת) 119-121, 1998(יש להעיר שגם קפלין ). 49-52, שם(כמו הפתיחה לפידליו , סולמיות-תלת

כך שאין טעם , אך התייחסותו לסוגיה היא קצרה ומעוטת דוגמאות, "נושא משני מודולטורי"סולמית במסגרת של 

  .לדון בה במפורט

461
, 1988רוזן (ום שהוא מבהיר כי אין תשובה יחידה שתתאים לכל המקרים התייחסותו של רוזן היא מסוייגת מש 

, שם(עבור המקרים המוקדמים רוזן מציין במפורש כי בהם הטונליות השנייה מהווה חלק מן הגשר , עם זאת). 246

 .D, ור' מזbוהסונטה בסי, Op. 163, ור'החמישייה בדו מז(וגם בדוגמאות שהוא מביא מיצירותיו של שוברט , )247

הוא ממחיש לכל ,  לתיאור השטח המתחיל בטונליות המרכזית"second group"אם כי הוא משתמש במושג , )960

בקביעה ). 256-261, שם(ניקה והדומיננטה אחת מהדוגמאות כי הטונליות השנייה היא למעשה אירוע עובר בין הטו

ומציין כי מדובר במקרה בו , "הנושא השני"רוזן מתייחס לנושא בדומיננטה מתוך החמישיה כאל , בוטה במיוחד

תייחסות השנקרית היא הה). 257, שם( של מוצרט 516. בדומה למתרחש בחמישיה ק, הגשר משתמש באותו הנושא
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או שהם מציגים מעין פשרה בין נקודות (ני האחרים את נקודת הראות השנייה בעוד ש, הראשונה

אך שלא ניתן , כך שניתן לטעון כי כל אחת מנקודות הראות מציגה השקפה לגיטימית, )הראות

  .להכליל השקפה זו באופן גורף

התצוגה התלת סולמית ניתנת לתיאור כמורכבת משלושה איזורים , מבחינה עיצובית

אם כי , )T2- וT1(ומשני אירועים טרנזיטיביים המתווכים ביניהם ) S2- וP ,S1-שיסומנו ב(טונליים 

, באחד האזורים הטונליים" נבלע"קיימים מצבים בהם אחד האזורים הטרנזיטיביים מושמט או 

. בו אחד האזורים הטונליים מושמט מהסכימה, ובדוגמה היידנית נראה אפילו את המצב ההפוך

ונוהג זה קיים גם בניתוחים , יך את האזור הטונלי השני לקבוצת הנושאים השנייהסימול זה משי

על ,  שתי דרישות עיקריות462 .השנקריים שרואים את האזור השני כחלק מהאזור הטרנזיטיבי

כדי , יהיו שכל אחד מהאזורים הטונליים יהיה מבוסס ומוגדר, מנת להבהיר את תחום הדיון

או אפילו ממצבים נוסח תחילת " נושא גשר"קלאסיים פשוטים של להבחין את התופעה ממצבים 

נדרוש ,  בנוסף463.המתחיל על הדרגה השישית ללא הצגה של נושא חדש, 332. הגשר של הסונטה ק

 שלא יווצר מצב בו אחד המרכזים, כי החלוקה לשלושה מרכזים טונליים תהיה מובהקת

                                                                                                                                            

. הטונליות השנייה מוצגת כאירוע עובר בתוך התהליך הטונלי, 1983כאשר החל משכטר , ברורה הרבה יותר

  .התייחסות מפורטות לכך יופיעו בהמשך הסעיף

462
פער זה . סוגיה זו ממחישה באופן הבוטה ביותר את הפער בין הרמה העיצובית ובין הרמה המבנית,  מבחינה זו 

שכטר :  מדגיש מאודכפי שניתוחו של שכטר את הסימפוניה השנייה של ברהמס, קיים ומודגש בגישה השנקריתאכן 

ולפיו הנושא , מציג בנפרד תרשים הכולל את התנועה הסולמית והאירגון על פי צורת הסונטה) 5דוגמה , 62, 1983(

) 7דוגמה , 64, שם(תרשים הולכת הקולות , לעומת זאת. ל את קבוצת הנושאים השנייהמינור מתחי# המרכזי בפה

מובא " נושא שני"כאשר המושג , רואה נושא זה כחלק ממהלך של שיכול קולות כרומטי, המשקף את המבנה הטונלי

אך ,  את הגשרנושא זה ממוקם מבחינה טונלית במקום שטבעי לראות בו, כפי ששכטר מציין. בדוגמה זו במרכאות

" עיצוב התמטי"אלא שעצם הניתוח על סמך ה, לגישתו של שכטר הדבר אינו מעיד על כך שאין מדובר בנושא השני

בה קיים נושא , של הסימפוניה התשיעית של שוברט, השקפה זו מתבטאת גם ביחסו לדוגמה אחרת. הוא בעייתי

 from the point of": שלגביו הוא אומר, )Op. 163ישיה ובעיני צריכה להיות מנותחת בדומה לחמ(מרכזי במי מינור 

view of thematic design, the E-minor episode seems much more like a 'second theme' than a bridge 

theme")  מעמידים את , 2004או פומרוי , 1996קסלר , 1993' כמו ביץ, גם מקורות שנקריים אחרים). 65, 1983שכטר

התואמות את (משלב סכימות תמטיות , בדומה לשכטר, פומרוי. הפער בין העיצוב והמבנה כחלק מרכזי של עבודתם

 מקדים את Sכאשר לעתים הסימון , בתרשימים הגרפיים שלו) של דארסי והפוקוסקי" תיאורית הסונטה"קונבנציות 

,  היא חשובה במיוחד"tonal structure" ו"tonal design"עושה בין ' ההבחנה שביץ. לם היעדההגעה הטונלית אל סו

  .ומקבילה להבחנה הנעשית כאן בין רמות אלו ברובד התמטי

463
והדבר מוזכר על ידי חלק , הקלאסי" נושא הגשר"אל ) לפחות בחלקה(קיים יחס ברור של התופעה , עם זאת 

ורוזן מביא את הסונטה , וגמאות לנושאי גשר כמקדימות את הדוגמה השוברטיתשכטר מציין מספר ד. מהחוקרים

Op. 10\3כתקדים קלאסי פשוט של התופעה, מובהק" נושא גשר"בעלת ,  של בטהובן.  
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 ושכל אחד מהמרכזים הטונליים יתבסס על 464 ,הטונליים הוא חלק מהרחבת מרכז טונלי אחר

 יש להעיר כי אין דרישה טונלית מסוימת לגבי היחסים הטונליים המדויקים בין 465.טוניקה אחרת

כאשר האזור , אם כי בדוגמאות שנראה רובן ככולן נעות מן הטוניקה אל הדומיננטה, הסולמות

  466. מציג טונליות מתווכת כלשהיהטונלי השני

 

   פיצול טונלי בתוך המשלים6.4.1

היא , בארי-Xסולמי במסגרת ניתוח -האפשרות הראשונה לבטא את העיצוב התלת

כלומר המקבילה לקבוצת , לראות את שני האזורים הטונליים המשניים כחלק מחטיבת המשלים

-Xמשלים הנורמטיבי בתצוגה האו ל, הנושאים השנייה בניתוח המסורתי של צורת הסונטה

" נושא השני"כלומר כמקביל ל, האזור הטונלי השני משמש כמגדיר המשלים, במצב זה. בארית

נושא "כלומר מקביל ל, בעוד האזור הטונלי השלישי משמש כמשלים המשלים, במובן המסורתי

רנזיטיבי האירוע הטרנזיטיבי השני משמש כגרעין המשלים ובכך מקביל לאירוע הט". המסיים

  .כשכעת נוסף לו תפקיד טונלי ממשי, בתוך חטיבת הנושאים השנייה

סולמית הרואה בטונליות השנייה -אפשרות זו תואמת את התפישה של התצוגה התלת

ביחסים . והבאה לידי ביטוי במיוחד אצל ובסטר ואצל קובינגטון ולונגייר, את תחילת הנושא השני

באותו אופן , האזור השני נמצא בעדיפות היררכית, י והשלישיההיררכיים שבין האזור הטונלי השנ

). או הנושא הראשון על חטיבת הנושאים השנייה(שבו הנושא השני שולט על הנושא המסיים 

תוצאה . במודל זה יש לראות בהגעה לאזור הטונלי השני את התנועה הטונלית העיקרית, לפיכך

שכן במינור , ע בעיקר בפרקים בסולם מינוריעיקרית מכך היא שהמימוש של אפשרות זו מתבצ

                                                 

464
ועל ידי ) 3ש "ה, 246, 1988רוזן :  של היידןOp. 17\6הרביעיה (כלל זה פוסל חלק מהדוגמאות שהוצגו על ידי רוזן  

: שלגביו מובאות שתי דוגמאות נוספות שהן תלת סולמיות במובהק, י בנדה' של יזIXסונטה (לונגייר וקובינגטון 

לאחר , בשני המקרים מדובר על הצגה של חומר מודולטורי מאוד). 454-455, )1טבלה  (452, 1988לונגייר וקובינגטון 

-מה שנוגד את ההגדרה המצומצמת של התלת, )ורי אצל בנדה'מקביל מז, ל היידןדומיננטה אצ(הצגת סולם היעד 

  ).460ש "ה, ראה לעיל(גם לונגייר וקובינגטון מאמצים בתחילת מאמרם , שיש לציין, סולמיות

465
לא , ור וסי מינור'שנעה בטונליות המשנית בין סי מז, Op. 31\1מצב כמו בתצוגה של הסונטה , במלים אחרות 

, 467. רטו ק'יש להעיר עם זאת כי שכטר מונה בין התקדימים הקלאסיים דוגמאות כמו הקונצ. ייחשב כתלת סולמי

  .כתוב על הדומיננטה המינורית" נושא הגשר"שבה 

466
בדוגמאות המצוינות על (אצל שוברט המוקדם . סולמית-רוזן מציין יחס טונלי זה כאחד ממאפייני התצוגה התלת 

. ינן מטופלות בעבודה זואך דוגמאות אלו א, ניתן למצוא יחסים טונליים אחרים) ידי לונגייר וקובינגטון או פומרוי

אינו רלוונטי בהכרח , כמו גם המבנה הטונלי ארוך הטווח, היחסים הטונליים המדויקים, בארית-Xמנקודת הראות ה

  .לניתוח עצמו
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ולאו דווקא של הדומיננטה , ורי'הבחירה הטבעית של סולם מנוגד היא של המקביל המז

ולכן במקרה , ור הניגודיות הטבעית היא בין טוניקה ודומיננטה'במז, לעומת זאת. הדיאטונית

יתר .  עיקרי יותר מהאזור השניורי הגיוני יותר לאמץ מודל שבו האזור הטונלי השלישי יחשב'המז

כאשר הטונליות של האזור , i-III-vהמהלך הטונלי יהיה מהלך של , במרבית הדוגמאות, על כן

כדאי לשים לב כי כל הדוגמאות . השני מתאימה לטונליות הטבעית של נושא שני במינור

 467.ת בהתאם לכךסולמית נוהגו-הקלאסיות שלונגייר וקובינגטון מביאים לסוג זה של תצוגה תלת

מימוש האפשרות הזו אכן אופייני ליצירות , מכיוון שמדובר במהלך טונלי שגרתי יחסית

אם כי נפגוש אותה גם בפרק רומנטי ומתקדם כמו הפרק הפותח של רביעיית , הקלאסיות יותר

של בטהובן תציג מקרה של מהלך " קוריולן", ולחילופין(של שוברט , D. 810, "המוות והעלמה"

  ).טונלי זהה אבל שונה מבחינה מבנית

לצד הצגת האזור השני כמרכזי יותר כתוצאה מההיררכיה כפי שהיא נקבעת על ידי 

סולמיות גם ההיבט הליניארי המביא ליצירת תחושה -פועל בתצוגות התלת, בארי-Xהמבנה ה

אם בתצוגות רגילות השפעת אספקט זה מעומעמת כתוצאה . פההמשכית בין תחילת התצוגה וסו

, "התצוגה ההמשכית"במודל של , כמובן, למעט(מההגעה הברורה לטונליות היעד במרכז התצוגה 

בייחוד כאשר זו מתבצעת תוך עלייה , הרי שהתנועה הטונלית, )בו נדחית הגעה זו לסוף התצוגה

התפישה .  בהמשכיות ולאו דווקא במבנה ההיררכידווקא תומכת יותר, בצלילי אקורד הטוניקה

אולם המשכיות זו משחקת תפקיד , ההמשכית הולמת הרבה יותר את האפשרויות הבאות שנבחן

בדוגמאות שנביא ניתן יהיה להיווכח במתח . גם במקרים רבים של מימוש האפשרות הנוכחית

  .וקדמים יותרבייחוד בפרקים המ, שבין המבנה ההיררכי וההמשכיות הליניארית

 .Ex( מאת מוצרט 310. המקרה הראשון שנדון בו הוא הפרק השלישי של הסונטה ק

כפי שתוארו ,  שבו התצוגה מכילה את כל חמשת מרכיבי התצוגה התלת סולמית468,)5.58.1

                                                 

467
היגיון טונלי זה מוסבר על ידי לונגייר וקובינגטון כניסיון לשלב בין שתי האפשרויות לטונליות משנית במודוס  

לונגייר וקובינגטון (כאשר המודל התלת סולמי משלב את שתיהן , ורי והדומיננטה המינורית'מזהמקביל ה: המינורי

הנושא השני , לגישתם, שבו, "הטיפוס הראשון של תצוגה תלת סולמית"מצב זה יוצר את מה שהם מכנים ). 449, 1988

  .והנושא המסיים הוא על הדומיננטה, ורי'הוא בטונליות של המקביל המז

468
ולו בשל העובדה שקובינגטון ולונגייר טוענים כי מוצרט נמנע משימוש במבנה התלת ,  זו מעניינת במיוחדדוגמה 

אך , ייתכן שהערה זו רומזת למבנה הרונדו של פרק זה). 450, 1988קובינגטון ולונגייר (סולמי בפרקיו בצורת הסונטה 

כך שיש לו זיקה , ומחזר ברורים מאוד בפרקקשה לקבל זאת לאור העובדה שאין ספק שניתן להצביע על תצוגה 

כמציגה נושא , של היידן" הפרידה"יחד עם סימפוניית , קפלין מציין את הדוגמה הזו, לעומתם. מלאה לצורת הסונטה

  ).69ש "ה, 273, 1998קפלין (ורי משני מודולט
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אך ממלאים ) 56-63, 20-28תיבות ( האירועים הטרנזיטיביים הם קצרים מאוד 469 .בסעיף הקודם

למרות . ור ומי מינור בהתאמה'דו מז, את תפקידם בהגעה לאתנח דומיננטי בסולם המבוקש

בייחוד בירידה מהדו הגבוה את האתנח (הדמיון התמטי הברור בין שני האירועים הללו 

 בעוד השני ,האירוע הראשון מתפקד באופן ברור הרבה יותר כגשר של צורת סונטה, )הדומיננטי

הבחנה זו בין . ובראשיתו נשמע כמו הרחבה של סיומת הנושא שקדם לו, הוא חטוף הרבה יותר

. ושל השני כגרעין המשלים בלבד, שני האירועים תואמת את הניתוח של הראשון כגרעין התצוגה

ור מגיע לקדנצה חזקה 'היא העובדה שהנושא בדו מז, הנמקה נוספת לבחירת אפשרות ניתוח זו

לא ניתן להסתמך ,  עם זאת470.אם כי קדנצה זו אינה מגיע לידי פיתרון, וברורה בטונליות הנכונה

למעשה מדובר באותו החומר (ור ובין הנושא במי מינור 'על הדמיון התמטי בין הנושא בדו מז

קשר , שכן כפי שנראה, )כאשר המלודיה מועברת ליד שמאל, וריאנט של הנושא הפותח, התמטי

ולעתים הנושא ,  האזורים השני והשלישי הוא אידיומטי למדי גם באפשרויות האחרותתמטי בין

מכיוון שלאורך כל הסעיף נעמוד על כך . המרכזי אפילו בולט יותר מאשר בדוגמא הנוכחית

לקשר , ולא על פי האזורים הטונליים היציבים, שהמבנה נקבע על פי האירועים הטרנזיטיביים

). גם אילו ניתן היה לבצע הכרעות מבניות על סמך קשרים תמטיים(נית תמטי זה אין משמעות מב

שכן , התצוגה הזו משמשת גם דוגמא לחשיבות האספקט הליניארי, גם אם המבנה יחסית ברור

כלומר , מוצרט מעביר במידה רבה את מרכז הכובד ממגדיר המשלים אל משלים המשלים

עות ההחלשה הטונלית של המגדיר על ידי הדבר מושג באמצ. מהאזור הטונלי השני לשלישי

שם מגדירי המגדיר שימשו לרוב תחנת ביניים , טכניקה שראינו גם אצל סקרלטי(פתיחתו במינור 

תיאורית "במונחי . ור'וכמובן על ידי ההימנעות מקדנצה שלמה בדו מז, )בתוך הרצף הטרנזיטיבי

תחת , נציאלית המשמעותיתכלומר הסגירה הקד, EEC-ה, של דארסי והפוקוסקי" הסונטה

מה שיוצר תצוגה שלגישתם אין בה , נדחית אל סיום התצוגה כולה, שתגיע בסוף מגדיר המשלים

  .נושא מסיים ממשי

                                                 

469
 המבסס נקודת עוגב retransition-אלא מוליכה ל, התצוגה אינה מסתיימת בצורה החלטית, אופיינית לפרקי רונדו 

ניתן לראות , מכיוון שפרקי רונדו מינוריים הם יחסית נדירים אצל מוצרט. דומיננטית לקראת החזרה על הרפריין

יש להשוות זאת לרונדו המסיים של . וצרט להתמודד עם הצורך לסיים כך את התצוגהסולמיות ניסיון של מ-בתלת

  . retransition-ורי אל הדומיננטה מתבצע כולו בתוך ה'בה המעבר מהמקביל המז, הסונטה בדו מינור

470
 ,בפעם הראשונה. תוך כרומטיזציה של צלילי השלד, בשתי דרכים שונות, מוצרט נמנע מהקדנצה שלוש פעמים 

. ומשתלבת עם המעבר למי מינור, הפעם השלישית חוזרת על השנייה. #^1-^2ובשנייה , ^3-#^2-^2מתבצע מהלך של 

רומז להגעה ) 22תיבה (ועוד קודם לכן בגשר הראשון , ור'גם בהקשר הקדנציאלי של דו מז#, יתכן שהשימוש בצליל רה

  . 29-32 בתבות b הצליל כמיתוך הנגדה לפירוש האנהרמוני של אותו, העתידית למי מינור
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) Ex. 5.58.2(המחזר של פרק זה , לצד ההתאמה המלאה של התצוגה למודל הסכמטי

מדת המשלים משום שהוא מציע את האפשרות של תזוזת ארגומנט מע, הוא מעניין במיוחד

מוצגת , וגרעין המחזר המגיע אחריו, לאחר הצגה שגרתית של הנושא הפותח. לעמדת המגדיר

כלומר הנושא השלישי מבחינת , הטוניקה מחדש באמצעות הנושא שהובא בתצוגה במי מינור

אחרי נושא זה מגיע החומר ששימש כגרעין . ששימש כמשלים המשלים, סולמי-האירגון התלת

מבנה , במלים אחרות.  אל הרפריין המסייםretransitionחומר זה מוליך אל אך , המשלים

שדוגמאות ממנו הוצגו בסעיף על מבנה , מבנה חריג למדי(גרעין - המשלים במחזר הוא של מגדיר

ומשלים המשלים מהתצוגה מופיע , כאשר מגדיר המשלים המקורי איננו מופיע במחזר, )המשלים

מציגה מצב המקביל לרעיון של , ל המשלים בתצוגה ביחס למחזר העמדה זו ש471.בעמדת המגדיר

והארגומנט הממוקם בעמדת , המגדיר מושמט מן הצירוף: בהקשר הגנרטיבי" תזוזת ארגומנט"

גם :  חשיבותה של דוגמה זו מתבטאת בכמה רמות472.המשלים נע למקומו של המגדיר

גרעין -מבנה הנדיר יחסית של מגדירגם בהצגת ה, בהתייחסות שלה לעקרונות התזוזה הגנרטיביים

וגם בכך שהיא , )הצגה של גרעין משלים שאינו פשוט מקשר בין שני נושאים אחרים, ובפרט(

סוגיה שכמעט , סולמי במחזר-ממחישה את הצורך הקומפוזיטורי להתמודד עם המבנה התלת

  .שלא תידון במהלך סעיף זה

") Didone Abbandonata”( של קלמנטי Op. 50\3שני הפרקים הקיצוניים בסונטה 

 .Ex. 5.59.1 ,Ex(המשלים בקנה מידה נרחב מאוד ביחס לדוגמא המוצרטית מדגימים את פיצול 

מדגימה מחד נפח ותכנים שאופייניים כבר לסונטות של , 1821-שחוברה ב,  הסונטה473).5.59.2

ומאידך מדובר על מלחין , כפי שגם ניתן להיווכח מהכותרת התוכניתית, הדור שאחרי בטהובן

. זה הוא נשאר נאמן למודל האופייני יותר ליצירות הקלאסיותוככ, השייך במובהק לדור הקלאסי

, פרט המשותף להם מלבד התכנית הטונלית הכוללת, אם כי שני הפרקים שונים מאוד בעיצובם

ומגיע , הוא העובדה שבשניהם האירוע הטרנזיטיבי הראשון מתפקד כגשר שלם של צורת סונטה

                                                 

471
משמונה תיבות בתצוגה : אך עובר תהליך ניכר של הרחבה, גרעין המשלים שומר על זהותו בין התצוגה למחזר 

כאשר חלקו הראשון של הגרעין מורחב מארבע לשמונה , 8+6+6+8במבנה של ,  תיבות במחזר29-ל) 4+4במבנה של (

  .ולכך נוספת סיומת הסוגרת את הפרק בטוניקה, ר פעמייםחלקו השני מורחב לשש תיבות וחוז, תיבות

472
וניתן לראות אותה למשל ביחס שבין , )313-314, 1994הגמן  (raisingתופעה זו של תזוזה מכונה , GBבתיאורית  

, "המכונה הותקנה"הרי שצורת הסביל היא , "דני התקין את המכונה"אם המשפט הפעיל הוא מהצורה : פעיל וסביל

  .  המשלים המקורי בא על חשבון המגדיר שאינו נוכחכלומר 

473
מה שהופך , סולמית-לונגייר וקובינגטון מביאים עוד שלוש סונטות של קלמנטי בעלות תצוגה תלת, מלבד דוגמא זו 

  .במסגרת זו נדון רק בשני הפרקים הללו, עם זאת. את קלמנטי למלחין הקלאסי שעבורו צורה זו רלוונטית במיוחד
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עובדה זו מחזקת מאוד את ההנחה כי יש לראות . ורי'לאתנח ברור על הדומיננטה של המקביל המז

מה שממקם את שני האזורים הטונליים כארגומנטים של , באירוע זה את גרעין התצוגה כולה

הפרק ( מעבר להבדלים בין הפרקים שמקורם בעליל בתפקודם השונה 474.חטיבת המשלים

יע על הבדלים מעניינים ניתן להצב, )כיאה למבנה סונטה מקובל, המסיים הוא פשוט וקליל יותר

הסיבה העיקרית לניתוח האזור השני כמגדיר , בפרק הראשון. סולמי-גם מבחינת האירגון התלת

וגם היותו של הנושא המוצג באזור זה , המשלים היא הטרנזיטיביות הברורה של הגשר הראשון

רות שגם למ, כל זאת. מה שמצדיק את ראייתו כנקודת היעד העיקרית, נרחב וסגור לחלוטין

הכולל ביסוס של הדומיננטה של רה מינור , ההגעה לרה מינור מלווה במהלך טרנזיטיבי משמעותי

בפרק המסיים גרעין המשלים תואם מאוד ,  לעומת זאת475).במרומז(באמצעות אקורד גיאוגרפי 

שמציג , בעוד הפיצול הטונלי מתרחש כבר במגדיר המשלים, את הטיפוס הקלאסי של קטגוריה זו

הפריודיות שלו וההקבלה , למרות שהמגדיר מבצע את הסטייה הטונלית. שא פריודי מודולטורינו

ולא כגרעין , בין איברי הפרק לאברי המבנה הנורמטיבי מצדיקה את ראייתו כמגדיר המשלים

  .המשלים או גרעין התצוגה

                                                 

474
גישה זו תעמוד לנגד עינינו . אנו מעמידים את ההבדל בין האירועים הטרנזיטיביים כבסיס לקביעת המבנה, בכך 

אם כי . בארית של האירועים הטרנזיטיביים כגרעינים-Xנובעת מהראייה ה, וכפי שנטען, גם עבור הטיפוסים הבאים

 את ההבדל בין האירועים הטרנזיטיביים לונגייר וקובינגטון מציינים, הדבר אינו משמש כקריטריון מבני עבורם

 Rarely, however, is this second transition as clearly articulated": סולמית-בטיפוס הראשון של תצוגה תלת

from the second theme as the first transition is from the first theme")  הבחנה ). 455, 1988לונגייר וקובינגטון

ומצדיקה ניתוח שונה במקרים בהם היחס בין האירועים ,  כגרעין התצוגה במקרים הללוT1 את ראיית זו מצדיקה

מציין במפורש כי האירוע הטרנזיטיבי , למשל, ובסטר(כמו במרבית המקרים אצל שוברט , הטרנזיטיביים הוא שונה

" קוריולן"בייחוד הפתיחה , מביאיםאך גם לגבי חלק מהדוגמאות שהם , )העיקרי מגיע לאחר הצגת הטונליות השנייה

  .שתידון בתת הסעיף הבא, של בטהובן

ההצגה החוזרת של ): די ובסטרבייחוד על י( מעניין שפרק זה כולל גם מאפיין טונלי שבדרך כלל מיוחס לשוברט 475

בארי ודאי סותר את האפשרות -Xהניתוח ה). 147תיבה (מעט לפני ההגעה אל היעד הסופי , סול מינור, הטוניקה

לא רק בשל אי , וניתוח שנקרי שינסה לטעון זאת יהיה בעייתי מאוד בעיני, לראות בטוניקה זו טוניקה אמיתית

, שום שקשה לראות בנושא המרכזי אירוע עובר לדרך לסולם הדומיננטהאלא בעיקר מ, בארי-Xההתאמה לניתוח ה

הפעם כולל אזכור של התמטיקה , טוניקה-יש להעיר כי שימוש בפסאודו. בשל מימדיו וההכנה החזקה שהוא זוכה לה

 השני ובסוף האזור הטונלי) 81תיבה (קיים גם בסוף הגשר הראשון ) "tonic reference"מה שיוצר מצב של (הפותחת 

לא בהקשר (מציגה דוגמה דומה , )Ex. 2.3(שנותחה במהלך העבודה , 403. הסונטה לכינור ופסנתר ק). 121תיבה (

, )20-21תיבות (כאשר ישנה הגעה חזקה לדומיננטה של הדומיננטה באמצעות אקורד גיאוגרפי , )התלת סולמי

IV-כ, ללת גם איזכור של אקורד הטוניקה לפניווהכו
ודאי שלא ניתן יהיה לנתח את , גם כאן.  בסולם הדומיננטה6

שכן ההגעה הברורה לדומיננטה התרחשה עוד קודם , הקטע כולו כהרחבת הטוניקה באמצעות שיכול קולות כרומטי

  .לכן
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תוך , בעוד הפרקים שהוצגו עד כה חוזרים על המבנה הנורמטיבי של תצוגת צורת הסונטה

, )Ex. 5.60(של היידן , 45. מס, "הפרידה"הפרק הראשון של סימפוניית , פיצול טונלי של המשלים

משום שהיידן נמנע משימוש במגדיר , יפולציה מורכבת של עיקרון פיצול המשליםמציג מנ

בין גרעין " מתפצל"אזור זה , במקום זאת. שאמור למלא את תפקיד האזור הטונלי השני, למשלים

זו אחת . פונקציונלי-מה שיוצר מקרה מורכב של גרעין תצוגה מולטי, התצוגה וגרעין המשלים

וכמו מרבית , ותר לתצוגה תלת סולמית מן הספרות הקלאסיתהדוגמאות המוקדמות בי

תצוגה זו מבוססת על אי יציבות , עם זאת.  במינורi-III-vגם היא בנויה על יחס של , הדוגמאות

לא ניתן להצביע ולו על פריט אחד המציג יציבות , כאשר למעשה לאחר עזיבת הטוניקה, ממושכת

מוליך אמנם ) 17החל מתיבה (ירוע הטרנזיטיבי הראשון הא. כלשהי או שניתן לתארו כנושא סגור

אך לא מוצג , 26תוך הגעה לאתנח דומיננטי הולם בתיבה , )ור'לה מז(ורי 'מיידית אל המקביל המז

 בלה V-V2-I6היידן מחליש את האתנח על ידי מהלך הרמוני של , תחת זאת. שום נושא בסולם זה

הפריט הבא .  של פריט חדשאך ללא כל יצירה, ור' מזשאחריו מוצג חומר תמטי חולף בלה, ור'מז

וכולל , אך הוא בעליל בעל אופי טרנזיטיבי, אמנם מתפקד כמעין נושא שני מונותמטי) 38תיבה (

כששוב הקדנצה (דו מינור , פריט זה עובר מיידית לסולם היעד הבא. מינוריזציה של הסולם

אמור להישמע , 56החל מתיבה , הפריט המסיים). ם מדומההפעם על ידי שימוש בסיו, מוחלשת

והן , הן עקב העדר חומר תמטי משמעותי, אך גם הוא מוחלש מאוד, אומנם כנושא מסיים

-Xמבחינת הניתוח ה". גרעינית"מה שנותן גם לו תחושה , כתוצאה מתחילתו על גבי הדומיננטה

ע את המהלך המשמעותי לקראת לה שמבצ, יש לראות את האירוע הטרנזיטיבי הראשון, בארי

ובולע , פונקציונלי-והתוצאה היא שגרעין התצוגה ממלא תפקיד מולטי, כגרעין התצוגה, ור'מז

 האירוע 476.כלומר את הנושא האמור לתפקד כנושא שני, לתוכו גם את מגדיר המשלים

, המשליםוהאירוע המסיים מתפקד כמשלים , הטרנזיטיבי השני ממלא תפקיד של גרעין המשלים

                                                 

476
בין הגשר ובין והנושא השני " קשה להפריד"ם כי המצייני, התייחסות לסוגיה זו מופיעה אצל לונגייר וקובינגטון 

 29-37שכן הגדרת החומר התמטי המופיע בתיבות , גישה זו היא בעייתית במקצת). 451, 1988קובינגטון ולונגייר (

והן בסכימה ) 1טבלה , 452-453, שם(הן בטבלת היצירות . מרחיבה את המושג הזה עד סף אבסורד" נושא שני"כ

מובלטת הרבה " נושא שני"ור כ'ההגעה ללה מז, )2דוגמה , 456, שם(ם מציגים לגבי הסימפוניה ההרמונית שהשניי

שמגדיר את תחילת ) Ex. 2.2, 30-38, 1991(ניתוח דומה של התצוגה קיים אצל ובסטר . מעבר להיגיון המתחייב

התיאור , עם זאת). 443ש "ה, לעיל' ר(אם כי הוא מציין את רציפות התצוגה , 29קבוצת הנושאים השנייה בתיבה 

המתייחסים להופעת , מקביל לדברים הללו, והיבלעותה בגרעין, של היעדר הפונקציה של מגדיר והמשלים, המוצג כאן

 This violent move ... destroys A major as the tonic for the rest of the"): גרעין המשלים(הנושא בלה מינור 

exposition; astonishingly, it has never been established".) 36-37, שם.(  
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 גם לגבי אירוע זה ניתן להתייחס כאילו מדובר –גם אם אופיו כנושא מסיים בהחלט מוטל בספק 

  .משלים שאוחדו לפריט אחד-במבנה של גרעין

שבה חסר הארגומנט שימלא את , מבנה של תצוגה תלת סולמית, אם כן, פרק זה מציג

גור המציג את הטונאליות של לה כלומר אין בה הצגה של נושא ס, תפקיד הנושא השני המסורתי

 נושא זה מוצג –יש חשיבות מיוחדת לחזרת הנושא הפותח בתחילת הפיתוח , לאור זאת. ור'מז

מכיוון שאין לטונאליות זו תפקיד מיידי . באותה טונאליות אבודה הנעדרת מן התצוגה, בשלמותו

הזה מעין פיצוי על העדרותו ניתן לראות בהצגת הנושא , )שהרי התצוגה הסתיימה בדו מינור(ברור 

שבו , זוהי כמובן דוגמא נאה לפרק המשבש את הסטריאוטיפ הנפוץ על צורת הסונטה. מהתצוגה

תחילת הפיתוח יציבה הרבה יותר מרוב מרכיבי , במקרה הזה. התצוגה יציבה והפיתוח סוער

  .התצוגה

מאת , D. 810, "המוות והעלמה"כדוגמה אחרונה נעסוק בפרק הפותח של רביעיית 

לא רק , לת סולמיותפרק זה הוא חריג במסגרת הדוגמאות השוברטיות הת). Ex. 5.61(שוברט 

שבו , אלא גם בשמירת המבנה הקלאסי, בכך שהוא משמר את היחסים הטונליים הקלאסיים

זו המחשה כי לא ניתן לדון בתצוגה ,  עדיין477.האזור הטונלי השני מהווה את מגדיר המשלים

אלא כמימוש אפשרויות " מבנה קלאסי"מול " מבנה רומנטי"התלת סולמית במושגים ברורים של 

, בארי שלה הוא ברור למדי-Xהניתוח ה, אם כי מדובר בתצוגה ארוכה ומורכבת. בניות שונותמ

בעוד האירוע . בעיקר משום שאופי האירועים הטרנזיטיביים מכתיב בבירור את המבנה

, ואף מוליך אל הדומיננטה של הדומיננטה כיאות, הטרנזיטיבי הראשון בנוי כגשר של ממש

יים האופייניים לגרעין המשלים בתצוגה ' בנוי בדומה לנושאים הפסזהאירוע הטרנזיטיבי השני

אם כי ניתן להצביע גם על . אם כי הוא מבצע מודולציה נוספת אל סולם הדומיננטה, הנורמטיבית

 המרכזיות של הנושא האמצעי והעובדה שהנושא בטונליות השלישית -סיבות נוספות לניתוח זה 

ור ללה 'והוא כולל מעבר מלה מז, בארי מלא- Xצמו יש מבנה אם כי לו ע(נשמע כנושא מסיים 

 אלו -) ובין החלק הטרנזיטיבי המקשר ביניהם(או הקשר התמטי בין שני הנושאים הללו ; )מינור

סולמיים האחרים ניתן למצוא -ולמעשה גם במקרים התלת, לכשעצמן אינן סיבות מספקות

                                                 

477
 the"והתואם את אמירתה כי , מציגה ניתוח שנקרי המשקף קביעה זו, )62-133(המנתחת פרק זה , 1996קסלר  

enormous prolongation of F in the second group carries far greater structural weight") בהתאם ). 86, שם

בשונה מהניתוחים השנקריים האופייניים של , לה-פה-רה, ת את התצוגה כפרישה של אקורד הטוניקהלכך היא מנתח

התואם את , קסלר מציינת את האפשרות של ניתוח אלטרנטיבי, עם זאת). Ex. 2.3, 438, שם(התצוגה התלת סולמית 

ושרואה את ההגעה לסולם , ההעיקרון שבו נעשה שימוש מסורתי של שיכול קולות כרומטי לפני ההגעה לדומיננט

  ). Ex. 2.13, 460, שם(האמצעי כחלק משיכול קולות זה 
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משום עיקריותו , יבי הראשון כגרעיןבחירת האירוע הטרנזיט, לעומת זאת. מצבים כאלו

  . ממילא מביאה להכרעה מבנית ברורה, ובולטותו

  

   האזור הטונלי השני כתחילת הגרעין6.4.2

האפשרות השנייה ליצור תצוגה תלת סולמית היא לעצב את המבנה הטונלי של התצוגה 

גרעין , מגדיר, כל אחד מהאיברים: בארי- Xבהתאם למבנה הטרנארי הבסיסי של הצירוף ה

מלבד הטונליות הפותחת וטונליות היעד נוספת , במלים אחרות. מייצגים טונליות אחרת, ומשלים

אם כי כמובן פריט זה גם מבצע את המודולציה אל , המותאמת אל הגרעין, טונליות שלישית

, כפי שתואר בתחילת סעיף זה, מבחינת היחס של מבנה זה אל עיצוב התצוגה. הטונליות השלישית

לפריט (האזור הטונלי השני מאוחד לחלוטין עם הגשר השני : אן מדובר במבנה החסכוני ביותרכ

שהרי אין צורך במעבר טרנזיטיבי בין , ואין למעשה כל הכרח בגשר הראשון) לקסיקלי אחד

, הוא יתפקד או כלוואי גשרי בין המגדיר והגרעין, במקרה שקיים גשר שכזה. המגדיר ובין הגרעין

  .מן הסתם כגרעינו, ל במגדיראו שייכל

כאשר תחילת הגרעין מציגה חומר , התופעה המתוארת כאן תיחשב לתצוגה תלת סולמית

ברור שהחומר החדש אינו יכול להיחשב כאירוע , עם זאת. תמטי משמעותי בסולם מבוסס יחסית

הניח כי ולכן יש ל, שכאמור מוליך גם לסולם הבא, שכן מדובר עדיין בחלק מן הגרעין, מבודד

היא אינה מספקת כדי לנתקה , וגם אם קיימת סגירה שכזו, מדובר בנושא שאינו נסגר קדנציאלית

ניתן להצביע על שני מקורות קלאסיים למודל זה של . מהחומר המודולטורי המגיע מייד אחריה

כלומר בפתיחת הגשר בארוע תמטי , "נושא גשר"בעיקרון של , הראשון: התצוגה התלת סולמית

אם במודל . כפי שעסקנו בו בהרחבה בסעיף קודם, במודל של קוך,  והשני478;תי יציב וחולףבל

שעדיין יש , הרי שכאן מומר סולם זה בטונליות ביניים כלשהי, הקוכי הגרעין נפתח בסולם היעד

   479.לה משמעות רטורית רבה

                                                 

478
במאמרו של שכטר מופיעה התייחסות מפורשת למקרים קלאסיים הכוללים שימוש בנושאי גשר כדוגמת  

 עבור המקרים "indirect precedents"כשהוא מכנה דוגמאות אלו ,  של מוצרט622. ק- ו503. ק, 467. רטי ק'הקונצ

והצגה פורמלית של מבנה טרנזיטיבי הכולל נושא , הרחבת רעיון זה). 65-66, 1983שכטר (התלת סולמיים שהוא מנתח 

  .1997מוצגת על ידי קמיאן וואגנר ,  ושימוש בשיכול קולות כרומטיגשר

479
הדבר מחזק מחד את הקישור .  למודל הקוכי הוצגה כבר בסעיף שעסק במודל זה1997הזיקה של קמיאן וואגנר  

ך א, ובין המודל הקוכי) בייחוד זו התואמת את המודל הטונלי שהוצג בידי מחברים אלו(סולמית -בין התצוגה התלת

אינה מעידה על כך שמדובר בשתי תופעות , סולמי-מאידך מעידה על כך שההבחנה על שני מקורותיו של המודל התלת

  .      ובין המודל הקוכי יש קירבה רבה כבר ברמה הקלאסית" נושאי הגשר"בין סוגיית . זרות
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יה ניתן לראות כסטי, את היחס של המודל התלת הסולמי אל הרעיון של נושאי גשר

ההבדל בין המקרה הקלאסי לבין המודל המאוחר יותר הוא : מן המודל הקלאסי" כמותית"

בייחוד משום שגם במקרה התלת סולמי אין מדובר בחומר , בעיקר במידת הנרחבות של הנושא

 עובדה זו מאפשרת לזהות מקרי ביניים בין גשר הנפתח בטונליות משנית ללא כל 480 .תמטי יציב

ובין ) 503. רטו ק'כמו בקונצ(מובהק " נושא גשר"בין , )332. ק-כמו למשל ב(יב הצגה של נושא יצ

,  של בטהובןOp. 10\3מקרה מעניין של שלב ביניים כזה היא הסונטה . סולמי-המקרה התלת

החומר . סולמי- כדוגמה מוקדמת למימוש העיקרון התלת) 247-248, 1988(המובאת על ידי רוזן 

אין ספק כי אין מדובר עדיין , שכן מחד, מובהקהתמטי המוצג בתחילת הגשר הוא מקרה גבול 

שבהן לפחות רגעית , בניגוד למקרים המובהקים של תצוגה תלת סולמית(בהגעת הנושא השני 

וכי החומר בסי מינור מתחבר מיידית אל החלק הטרנזיטיבי המוליך אל , )קיימת אשליה כזו

ואפילו מקבל ,  בצורה פריודיתנושא המעוצב- אך מצד שני מדובר עדיין בפסואודו, הדומיננטה

  .כפי שראינו בסעיף הקודם, הכנה על ידי עיצוב חריג של הצזורה המדיאלית

ביחס של המודל התלת סולמי אל המודל הקוכי קיימת סטייה איכותית מן , לעומת זאת

בדוגמא של . שכן המודל הקוכי מהווה אלטרנטיבה צורנית למודל הנורמטיבי, המודל הנורמטיבי

, ולמעשה, הזיקה למודל הקוכי היא ברורה לחלוטין, )Op. 163) Ex. 5.62, שייה של שוברטהחמי

 32- וכמובן מלבד מימדי הענק של התצוגה ביחס ל, מלבד השינוי הטונלי המביא לתלת הסולמיות

 481.צוגה זו מימוש של המודל לכל דבר וענייןניתן לראות בת, התיבות הצנועות של המודל המקורי

עדות נוספת לקירבת הפרק ליצירות הקלאסיות שהתייחסו למודל הקוכי מספק מיקום הצזורה 

  .לאחר גרעין המגדיר והאתנח הדומיננטי עדיין בטוניקה, המדיאלית

 הוא כמובן בטונליות גרעין, ההבדל המשמעותי בין החמישייה ובין המודל הקוכי המקורי

ור ניתנת לפרשנות כנובעת מהיותה של טונליות זו הבחירה הטבעית ' מזbהבחירה של מי. התצוגה

ור ומינור האינהרנטית 'ובכך היא משקפת את ההתלבטות הבסיסית בין מז, לנושא שני במינור

                                                 

480
רה השונה ממרבית המקרים כמק) שנעסוק בה מייד(ור 'מציג את הדוגמה של החמישיה בדו מז, למשל, ובסטר 

  .התלת סולמיים של ובסטר בכך שהנושא האמצעי בו הוא בלתי יציב במופגן

481
, כדאי להביט במבנה הפראזות של הפריודה הפותחת, אם רוצים להצביע על זיקה נוספת של שוברט למודל 

וכיות למדי של הכנסות באמצעות טכניקות ק,  למבנה נרחב הרבה יותר8+8המציגות הרחבה של פריודה פשוטה של 

גם שוברט משתדל להגיע אל , כשם שקוך מגיע למספר רגולרי של תיבות באמצעים בלתי רגולריים בעליל. ותוספות

  .אם כי בסופו של דבר הוא נותר עם תיבה מיותרת,  תיבות32היעד של 
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 המפרק אקורד משולש של דו 1-5,482ועולה במפורש כבר בקו המלודי המוצג בתיבות , לפרק כולו

הוא סול " סולם היעד"האם : נותר בתהייה ברורה,  המאזין השומע את התצוגה483.וקאמינור דו

, ור' מזbאו שמא סולם היעד הוא דווקא מי, ובגרעין שוברט נמנע מהצגתו טרם זמנו, ור'מז

אך בסופו , ובהתאם לגירסה המינורית של המודל הקוכי הגרעין מציג סולם זה בתחילת הגרעין

כאשר , בחירת האופי של כל אחד מהאיברים. ורי' אל סולם היעד המזופונה" מתחרט"של דבר 

בעוד , בעל העוצמה הרגשית החזקה ביותר, הגרעין מציג ללא ספק את החומר התמטי המשמעותי

מעידה על כך שלא רק , ורי קליל הרבה יותר של אותו החומר התמטי'המשלים עובר לעיבוד מז

 טובה לחשוב שהכמיהה האמיתית היא להגיע אל אלא שיש סיבה, שההתלבטות הינה ממשית

התצוגה משקפת , בכך. ור'במעין חלום הנקטע בהגעה המציאותית לסול מז, סולם הביניים דווקא

אם כי יש לציין שפער זה מוצג בצורה פחות , מסר רומנטי למדי של פער בין הפנטזיה למציאות

  484.פמןא הו.ת.בסיפוריו של א, למשל, טראגית מכפי שהוא מוצג

                                                 

482
קובעים למעשה )  וסולbמי, דו(מגדילה לטעון כי הצלילים המופיעים בקו המלודי הפותח ) 194-195, 1968(וואפלס  

לרוב , bהנוכחות המשמעותית של הצליל מי, גם מבלי להזדקק לטענה זו. את התכנית הטונלית של התצוגה כולה

בהחלט יוצר תחושה מינורית , וכולל בתיבות המסיימות את המגדיר, בהרמוניה של הדרגה השביעית המוקטנת

   . המצדיקה את עירוב הסולמות בהמשך התצוגה

483
כשהוא משייך את המהלך , מציג נקודת מבט שונה על התפקיד השמור לסולם זה) 9וכן דוגמה , 13-14 (1993' ביץ 

I-b
III-V) מי-ורואה את ה, לרמה העיצובית) גירסה שונה במקצת מההסבר שהובא כאןb כצליל טרצה בהרחבה 

אם כי אין שימוש . רשת כטוניקה אמיתיתכך שהחזרה לטוניקה לקראת סוף הגרעין מתפ, ארוכת טווח של הטוניקה

שהוא מציין במפורש ,  של שוברטניתוח זה תואם את ניתוחו של שכטר לסימפוניה הגדולה, בשיכול קולות כרומטי

, כאמור). 65-66, 1983 שכטר(את חזרת הטוניקה לפני האקורד הצרפתי כראיה לכך שמדובר בהרחבת הטוניקה 

ורואה זאת כבסיס לביקורת כלפי , ובסטר מציין כי חזרה זו לטוניקה היא מאפיין של דוגמאות שוברטיות רבות

התייחסות קיצונית ביותר להופעת האקורד של דו ). 30, 1978ובסטר (על הקושי שלו לעזוב את הטוניקה , שוברט

הרואה אקורד זה כפיתרון של האתנח הדומיננטי המרשים בתיבה ) 257-258, 1988(ור בחמישיה מופיעה אצל רוזן 'מז

  . לסוגרייםbכשהדבר מצריך את הכנסת הטונליות של מי, 59

484
קיימת , אם כי פשוטה מאוד מבחינה מבנית, סולמית-דוגמה הפוכה ומעניינת מאוד לשימוש ברטוריקה התלת 

לדעתי מדובר , למרות שלכאורה תצוגה זו מוליכה אל הדומיננטה). Ex. 5.63 (לדעתי בסונטה לכינור של סזאר פראנק

בסונטה זו הגרעין משקף את סולם , לפיכך. והמשלים הוא הנושא המודולטורי המוצג אחריו, בהגעה אל הגרעין בלבד

מכיוון שאין מדובר ביצירה , עם זאת.  הסונטהבעוד היעד הממשי כבר תואם את הקו הרומנטי של" מסורתי"היעד ה

בניתוח זה מוצגים שלושת . ובניתוח העצי של התצוגה, הסתפקתי בהערה זו, מתוך הקורפוס בו עוסקת עבודה זו

מיוחדת דווקא " גשריות"ואין , משום שכולם נושאים עשירים ומודולטוריים, Eאברי התצוגה כשייכים לקטגוריה 

הלקסיקון "ובין " הלקסיקון הרומנטי"דוגמה זו ממחישה את מידת הריחוק בין , המבניתלצד הפשטות . בגרעין

  .ואת הקושי לדון בהם בכפיפה אחת, "הקלאסי
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של בטהובן מציבה אף היא עיצוב תלת סולמי שבו הסולם האמצעי " קוריולן"הפתיחה 

וניתן לשייך , השוברטית דוגמה זו מוקדמת יותר מן הדוגמה Ex. 5.64.(485(פותח את הגרעין 

.  במינורi-III-vגם מבחינת השמירה על המהלך הטונלי המסורתי של , אותה לרפרטואר הקלאסי

הדוגמה מורכבת יותר מהדוגמה הקודמת בכך שקיים בה איבר סטרוקטורלי , מבחינה מבנית

ם של בדומה למקרים הקוכיי, והוא תהליך גשרי בין המגדיר והגרעין המתפקד כלוואי, נוסף

הפתיחה מציגה רצף של ). בהתאמה, Op. 90) Ex. 5.42 ,Ex. 5.43 או הסונטה 99. הסימפוניה מס

השני ו, ור' מזbהראשון מוליך למשנהו ומבסס את הטונליות של מי, שני אירועים טרנזיטיביים

הגדרת האירוע הראשון . בסול מינור, מתחיל בסולם זה ומוליך אל האירוע המסיים של התצוגה

יש לקבוע מי מבין : כלוואי גשרי ושל האירוע השני כגרעין התצוגה היא תוצאה של שיקול היררכי

אילו היינו טוענים שהאירוע הראשון הוא . האירועים מבצע את המהלך המשמעותי יותר

מה שהיה מביא להכללת הדוגמא הזו , היה צורך לראות בו את גרעין התצוגה, המשמעותי

, עם זאת). לראיית האירוע השני כגרעין המשלים, ומן הסתם(במסגרת האפשרות הראשונה 

גם בגלל העובדה שהוא : בדוגמא זו בעליל האירוע השני מעוצב כמבצע את המהלך המשמעותי

ובעיקר בגלל דרך ביסוס , התמטי המשמעותי שהוא מכילגם בגלל החומר , מוליך לנושא יציב

 של אתנח דומיננטי בעוד האירוע השני מכין את סולם הדומיננטה תוך יצירה. סולם היעד בסופו

ואפילו , ור היא קצרה הרבה יותר' מזbההגעה לדומיננטה של מי, )78החל מתיבה (ארוך ומרשים 

  . אקורד-אלא במצב של סקסט, יסודיאינה מגיעה לדומיננטה במצב 

  

   האזור הטונלי השני כלוואי6.4.3

האפשרות השלישית לניתוח התצוגה התלת סולמית היא לראות את האזור הטונלי השני 

הוא כבר מקבל מעמד , כחלק מהגרעין" נושא הגשר"תחת לראות את , כלומר, כלוואי של התצוגה

זו תיבחר במקרים בהם ישנה הפרדה ברורה בין אפשרות . אוטונומי ומתפקד כצירוף עצמאי

. וכאשר אירוע זה מתפקד כגרעין התצוגה, האזור הטונלי השני ובין האירוע הטרנזיטיבי השני

להיכלל באותו , עשוי לתפקד כלוואי עצמאי) במידה שהוא קיים(האירוע הטרנזיטיבי הראשון 

                                                 

485
ומציין כי הנושא האמצעי , סולמיים של שוברט-ובסטר מציג דוגמה זו כפרק אפשרי שהשפיע על הפרקים התלת 

הוא שאצל בטהובן מדובר בנושא שאינו , לפי ובסטר, ההבדל). 25-26, 1978ובסטר  ("is no mere transition"בה 

ובין הצגה שלה כלוואי , הבדל זה במידה רבה תואם את ההבחנה בין הטונליות האמצעית כפותחת את הגרעין. פריודי

 שהרי החמישיה בדו, המקרה של בטהובן אינו נבדל בכך מכל הדוגמאות השוברטיות. הסעיף הבא-שתידון בתת, נפרד

  ).28-30, שם(כפי שובסטר עצמו מציין , ור מציגה עיקרון דומה מאוד'מז
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עין של הלוואי הכולל את אותו ובכך מן הסתם לתפקד כגר(הצירוף עם האזור הטונלי השני 

באפשרות זו ישנה קירבה מסוימת לשתי האפשרויות . או לתפקד כגרעין המגדיר, )האזור

המשותף לאפשרות השנייה הוא בכך שגרעין התצוגה הוא האירוע המוליך אל האזור : הקודמות

, שליםמה שהופך את האזור הטונלי השני לאזור ביניים בין המגדיר והמ, הטונלי השלישי

והמשותף לאפשרות הראשונה הוא בכך שהאזורים הטונליים השונים מתפקדים כצירופים 

שוררים ביניהם , ואם כי הם שונים בתכלית מבחינת תפקודם בתצוגה, שלמים ולא כגרעינים

כי האפשרות השלישית , איפה,  ניתן לומר486.יחסים סטרוקטורליים דומים מאוד במבנה העצי

עם היחסים הפונקציונליים של האפשרות , י של האפשרות הראשונהמשלבת את המבנה העצ

שכן (מכיוון שזו גם האפשרות המרוחקת ביותר מהמודלים הקלאסיים שפגשנו עד כה . השנייה

, תוך כדי שינויים טונליים,  האפשרות הראשונה מאמצת למעשה את המודל הנורמטיבי

ן לראות בה את האלטרנטיבה המבנית למודל נית, )ולאפשרות השנייה זיקה ברורה למודל של קוך

  .בהנגדה למודל הנורמטיבי הקלאסי, לתצוגה התלת סולמית" רומנטית"הגירסה ה, הנורמטיבי

וכל אחת מהן מציגה , שונות למדי זו מזו, כולן של שוברט, סעיף זה-היצירות שיובאו בתת

מציגה את , D. 812, "גראנד דואו"ה, הדוגמה הראשונה. את מימוש האפשרות מזווית אחרת

פרק , הדוגמה השנייה. ועם זאת כנושא סגור ומוגדר היטב, הנושא האמצעי כלוואי טהור

שבמידה רבה מאפיל על הנושא , מציג את הלוואי כמגדיר לכאורה, D. 704, רביעייה בדו מינורה

מתוך , הדוגמה האחרונה. וטונומיעד כדי כך שהרכיב הנפתח בו מקבל כמעט מעמד א, הפותח

בכך שהנושא , מקבילה יותר למקרים הקלאסיים של נושא גשר, D. 960, ור' מזbסי-הסונטה ב

אך בה ניתן להצביע בבירור על קיומו של , האמצעי מהווה את תחילתה של התנועה הטרנזיטיבית

  .לוואי עצמאי

 .D. 812) Exה פרדיגמטית למדי למימוש האפשרות מהווה הסונטה לארבע ידיים דוגמ

 bבלה(מכיוון שהנושא האמצעי . ושלושה נושאים היא מובהקתשהחלוקה בה לשני גשרים , )5.65

השיקול להבנת המבנה צריך להתבסס על ההיררכיה בין האירועים , הוא סגור לחלוטין) ור'מז

שיקול דומה הביא לניתוח התצוגה " המוות והעלמה"כפי שבמקרה של רביעיית , הטרנזיטיביים

ראוי לראות באירוע הטרנזיטיבי השני את גרעין , במקרה הזה. לפי האפשרות המבנית הראשונה

ומסתיים , אלא מכך שהוא החלטי הרבה יותר, התצוגה נובעת לאו דווקא מאורכו או עוצמתו

                                                 

486
ראינו כי הנושא האמצעי בתצוגה של סונטה ): K. 402(המחשה לכך קיימת כבר בדוגמה המוקדמת של סקרלטי  

  . לפניוxטא במיקום הקרומה שמתב, מגדיר-מקבל מעמד של פסאודו) ור'ברה מז(זו 
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, כפי שראינו כבר בסעיף על הצזורה המדיאלית. תית בהרבה ביחס לאירוע הראשוןבצזורה משמעו

רומזת לקיום לוואי לפני , )Ex. 5.17 ( של בטהובןOp. 10\2כמו בסונטה , צזורה ראשונה חלשה

ושימוש ביחס , מינור# הכולל הגעה חריפה לדו, העושר ההרמוני של האירוע הראשון. הצזורה

אל מול ההליכה , של הגרעין הראשון" לוואיות"דווקא פועל לטובת ה, bולה# האנהרמוני בין סול

המכוונת בעליל אל , מיננטה באירוע השניהמסורתית הרבה יותר לאתנח על הדומיננטה של הדו

" תצוגה בתוך תצוגה"רקורסיבי של - נוצר כאן מצב פסאודו,  מבחינה מבנית487.טונליות המשלים

ולא , אם כי שם דובר על שתי הגעות לסולם היעד,  של סקרלטיK. 57שכמותו פגשנו גם בסונטה (

כאשר הגשר הראשון והנושא האמצעי מתפקדים כמעין גרעין ומשלים למגדיר , )סולמיות- על תלת

כמו בדוגמה של , בנוסף. אך אחריהם מגיעים האירועים הממלאים תפקיד זה בפועל, התצוגה

, פונקציונלי-  משלים מולטיונעשה שימוש בגרעין, המשלים נעדר מגדיר, Op. 163החמישיה 

  .  כך שהרצף הטרנזיטיבי במידה רבה ממשיך לתוך המשלים, שבמקרה הזה הוא בלתי יציב טונלית

, )Ex. 5.66( מדגים אף הוא את האפשרות הזו בבהירות רבה D. 703פרק הרביעייה 

. לפניובמקרה הזה ללא גשר נפרד , ובייחוד את ההבלטה של הנושא הלוואי כנושא עצמאי ושלם

ומגיע לקדנצה ) כלומר הדרגה הששית בדו מינור, ור' מזbבלה(סגור טונלית , נושא זה הוא פריודי

. והמתפקד כגרעין התצוגה, רק אחרי סיומו המלא מגיע החלק שניתן להגדירו כגשר. מלאה

ולא את הפסטורליות , הגרעין ממשיך את הדרמה הדו מינורית הפותחת, מבחינת אופי הנושאים

מבחינה טונלית הסגירות של הלוואי מאפשרת לדלג מיידית מן . ודית של הנושא הלוואיהמל

ניתן לייחס ללוואי , עם זאת. במקרה הזה אפילו ללא צורך בתיקון כלשהו, המגדיר אל הגרעין

בעוד הגרעין מתחיל במינוריזציה של דרגה , תפקיד מתווך מסוים בכך שהוא מציג דרגה דיאטונית

שגם אם יש לו , ת של הנושא השני מתבטאת גם בעצמאות ובשלמות של המשלים הלוואיו488.זו

ושוב מקיים זיקה תמטית בעיקר אל , בארי שלם-Xהוא עדיין בנוי כצירוף , אופי של נושא מסיים

                                                 

487
בפרק זה השיקול השנקרי של ראיית הגשר כמבוסס על מהלך של שיכול קולות כרומטי הוא הגיוני , מעבר לכך 

והקשר הרגיסטרלי בבאס בינו ובין הדומיננטה המכינה את , משום ההרחבה הניכרת של האקורד הגאוגרפי, מאוד

מה שמחזק את ראייתו , ושא המרכזי כשייך עדיין לאזור הטרנזיטיביזו עוד סיבה לראות את הנ. ור' מזbהנושא בלה

מציג את המהלך ) ועוד, 2004פומרוי , 1997וגנר וקמיאן , 1983התואם את גישתם של שכטר (ניתוח שנקרי זה . כלוואי

מתבסס על , שגישתו שנקרית לפחות באופן חלקי, )4דוגמה , 27 (1978בעוד ובסטר ,  לרהbהעיקרי בבאס כתנועה ממי

  . לסולbתנועה בבאס מלה

488
ומעבר , )507, 1989אלדוול ושכטר  ("secondary mixture"שייכת לקטגוריה של )  מינורbלה(הדרגה המינורית  

 bדו-מתפרש כ, בסולם דו מינור) סי(כאשר הטון המוביל , היא גם מערבת שוני אנהרמוני, לריחוק מסולם המוצא

  .בהקשר זה



- 341 -  

וזאת למרות שהוא בעליל מציג את החומר , נותר מבודד, אם כך, החומר הלוואי. הנושא הפותח

, סתירה לכאורה זו מדגישה כי אין מדובר בתוספת זניחה. פרקהמלודי המשמעותי ביותר ב

אלא בהבדל מהותי מן המודל , שהיתה מציגה את הפרק כסטייה מועטה מן המודל הנורמטיבי

  .אלא גם בהענקת תשומת הלב הרטורית אליו, לא רק בעצם השימוש בלוואי, הנורמטיבי

ועיקרה בשאלה כיצד , וואיבעיה ניתוחית אחת מציג המעבר מן הנושא הפותח אל הל

בדומה " גשר הראשון"האם לראותן כ: 13-26ור בתיבות ' מזbלראות את המעבר מדו מינור ללה

או לראותן כחלק מן , ור' מזbכלומר לראותן כגרעין שמשלימו הוא הנושא בלה, לדוגמה הקודמת

כמו כאמצעי , לאו דווקא כתהליך תחבירי, שמותאם קדנציאלית אל הטונליות הבאה, המגדיר

 של הנושא suffix-עקב האופי הברור של החומר בתיבות אלו כ. ליניארי המקשר בין שני החלקים

כך שאין ממש , נבחר כאן הניתוח על פי האפשרות השנייה, שאינו מתפתח כגשר עצמאי, הפותח

ור בדומה מאוד לדרך בה ' מזbאלא רק סטייה קדנציאלית ללה, מעבר גשרי אל החומר הלוואי

ניתוחי  ניתוח זה יוצר הבדל Op. 90\1.489ור באימפרומפטו ' מזbשוברט סוטה מדו מינור ללה

משלים ביחס לנושא -בעוד שם הלוואי תיפקד כפסאודו: משמעותי בין הדוגמה הנוכחית לקודמת

מגדיר ביחס למשלים -ולמעשה מתפקד כפסאודו, הרבה יותר" נושאי"כאן הלוואי הוא , הפותח

  .עובדה שמייד נראה את השלכותיה המבניות, התצוגה

שנקרית של הפרק נוטה בקלות -ליתהתפישה הטונ, עקב הסגירות הטונלית של הלוואי

רבה לראות אותו כחלק מהתהליך הטרנזיטיבי מהטוניקה אל הדומיננטה של הדומיננטה וכאירוע 

). 82-92בין התיבות הפותחות ותיבות (מתווך בתוך שיכול הקולות הכרומטי של אקורד הטוניקה 

הבחינה שתפישת האזור מ, בארי תומך בגישה זו-Xהניתוח ה, כפי שראינו גם במקרים קודמים

ושהאזור הטרנזיטיבי מסתיים רק בסוף , השני כלוואי אינה מבשרת הגעה לנקודת היעד העיקרית

בארי מאפשר להסביר תופעה שהתיאוריה השנקרית אינה מסוגלת -Xהניתוח ה, עם זאת. הגרעין

 זו מודגשת רכיבות. עד לסוף התצוגה, והיא הרכיבות של האזור המתחיל בלוואי, להתמודד עימה

כשהמחזר , מעצם העובדה ששוברט נמנע מהצגת הנושא הפותח במחזר, מאוד בפרק הנוכחי

חזרה . משחזר תמטית כמעט במדויק את התהליך בתצוגה החל מהצגת הלוואי) 195-303תיבות (

והוא יושם למשל בדיון , זהו קריטריון הרכיבות השני(זו על חומר היא עדות מובהקת לרכיבותו 

                                                 

489
בהתאם לתפישתו כי הנושא המציג את , מציג אירוע זה כגשר לקראת הנושא השני) 23 (1978ר ובסט, בניגוד לכך 

נדמה כי פרק זה ממחיש באופן הקיצוני ביותר את . הטונליות המרכזית מתחיל את קבוצת הנושאים השנייה

 מגיע חלק "הנושא השני"ואחרי הופעת , הראשוני הוא קצרצר" גשר"שבה ה, הבעייתיות של גישתו של ובסטר

  .טרנזיטיבי נרחב הרבה יותר
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בארי מציג את חלקה של התצוגה החל -Xהמבנה ה, ואמנם, ) בסונטות של סקרלטיxרועל הק

.  שהוא בנו של שורש העץ'Eואפילו כרכיב המשמעותי הנפרש תחת הקדקוד , מהלוואי כרכיב

אין עדיין לראות בנושא האמצעי את , כדאי לשים לב כי למרות שהנושא הפותח נעדר מהמחזר

מעבר לרצון (הסיבה העיקרית להצדקת ראייה זו . ראותו כלוואיאלא להמשיך ל, מגדיר המחזר

היא הקשר הטונלי הרופף בין סיום הפיתוח ותחילת המחזר ) לשמור על סימטריה ביחס לתצוגה

כמו גם עצם , )ור' מזbבעוד המחזר מתחיל בסי, הפיתוח מסתיים בדומיננטה של סול מינור(

התחלה ללא "שוברט יוצר כאן תחושה של . העובדה שאין הגעה לטוניקה בתחילת המחזר

וכפי שכבר ראינו אצל סקרלטי , שמבחינה טונלית מאופיינת בשימוש בקדנצת עזר, "התחלה

ניתן לייצג זאת מבנית באמצעות ראיית הנושא הפותח כלוואי ולא , )K. 513בניתוח הסונטה (

  .כמגדיר

משום שלמרות שהנושא , הוא בעייתי מעט יותר) D. 960) Ex. 5.67ל הסונטה המקרה ש

, הוא קצר יחסית, מודגש מאוד מבחינה תימטית ומסתיים בקדנצה מלאה) מינור# בפה(האמצעי 

אינו כחלק מן הגרעין שאת רובם ר, הקלאסיים" נושאי הגשר"ובכך ניתן לראות אותו כמקביל ל

). צוינה הבעייתיות של ניתוח זה, Op. 2\3כמו במקרה של , וגם כאשר הם נותחו כלוואים(

היא במקרה זה לא באופיו העצמאי של הנושא או , נושא האמצעי מן הגרעיןההצדקה לניתוק ה

,  תיבות21בן , הגרעין. גם בלעדיו, אלא במורכבותו הרבה של הגרעין, ההבחנה בינו ובין הגרעין

כאשר החלק , הוא שלם לחלוטין מבחינה מבנית וכולל את החלוקה הפנימית לשלושה חלקים

מצדיק את , מבנה שלם זה. לישי מורחב מאוד ומוליך לקדנצהוהחלק הש, הפותח חוזר פעמיים

כדאי לשים לב שלו . ולפיכך את החלק המקדים אותו כלוואי, 59ראיית הגרעין רק החל מתיבה 

מה שהיה מצדיק את , היה מתקבל רצף הגיוני בין הלוואי והגרעין, 59-66היו מושמטות תיבות 

הן המעניקות לגרעין את , לכאורה, אלו" תירותי" תיבות 490.ראייתם כחלק מפריט מורכב אחד

  .  מציגות פריט נפרד48-59בעוד תיבות , עצמאותו כפריט נפרד

משום שלפני הנושא האמצעי מתרחש , המבנה הכולל של התצוגה הוא מורכב יחסית

, הכולל הצגה מחודשת של הנושא הפותח המוליכה אל הדומיננטה, תהליך טרנזיטיבי משמעותי

אם כי . המוליכה אל הטונליות השנייה, גשרית יותר, והצגה נוספת, ור' מזb בסולאך מתחילה

ההישארות על הטוניקה מצדיקה את , מינור העתידי# ור רומז לפה' מזbברור שהביסוס של סול

                                                 

490
ראה . מינור כשני חלקיו הראשונים# בפריט זה החלוקה לשלושה חלקים היתה כוללת את הנושא הפריודי בפה 

שאף בו הפריודה (בעל מבנה כזה כדוגמה לפריט , )Ex. 5.57 (304. ק, למשל את הגשר בסונטה במי מינור של מוצרט

  ).היא מודולטורית
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הפריט המגיע אחריו מנותח כלוואי עצמאי . ראיית הפריט הטרנזיטיבי הראשון כגרעין המגדיר

אך בעיקר לאור העובדה , הן מכיוון שמדובר באירוע חטוף יחסית) עיקריולא כגרעין ללוואי ה(

וראוי לראותו כפותח , מחובר מאוד למתרחש אחריו" נושא הגשר", שבדומה לפרק הרביעייה

 כאשר Op. 99) Ex. 5.53(,491התוצאה בסופו של דבר דומה למדי לניתוח שהצגנו לטריו . רכיב

492.סולמיות של התצוגה- שמביא לתלת, מינור# התוספת המבנית העיקרית היא של הנושא בפה
 

  

   סיכום6.4.4

. כך גם התצוגה התלת סולמית מציגה סטייה מן המודל הנורמטיבי, כמו המודל הקוכי

 - אם במקרה של המודל הקוכי ניתן היה לראות את הסטייה כמתרחשת ברמה המבנית , עם זאת

 הרי שהתצוגה –השונה מהמבנה המוצג במודל הנורמטיבי , המודל מציע מבנה בסיסי של התצוגה

הכנסת המרכז הטונלי השלישי . התלת סולמית מציגה סטייה בראש ובראשונה ברמה העיצובית

ואמנם בחלק המקרים גם לא מתחייב שינוי מבני בניתוח התצוגה ביחס , אינה בגדר שינוי מבני

 -השינוי העיצובי יוצר אפשרויות מבניות שונות לנתח את מבנה התצוגה . מטיבילמודל הנור

או כהצגת מודל , כמניפולציה טונלית של המודל הקוכי, כמניפולציה טונלית של המודל הנורמטיבי

בו היתה , להבדיל מהמצב שפגשנו במודל הקוכי,  והאפשרויות הללו הן שוות ערך למדי–חדש 

  .פר אלטרנטיבות מבניות נדירות הרבה יותרומס, אפשרות עיקרית

האתגר העומד בניתוח התצוגה התלת סולמית הוא מנוגד ומשלים לאתגר שעמד , לפיכך

לא מציאת דוגמאות הבנויות לפי מודל מבני אלטרנטיבי עמדה . בפנינו במקרה של המודל הקוכי

מכיוון . ורניים שוניםאלא התאמת מבנה חריג ברמה העיצובית למספר מודלים צ, לנגד עינינו

ניתוח מבנה התצוגה כרוך ביסודו של , שריבוי המרכזים הטונליים יוצר מספר רב של אפשרויות

זו לפיכך . ובפיתרון בעיית הכרעה עבור כל דוגמה, דבר בהתמודדות עם מספר מודלים שונים

, ם מסוימיםדוגמה מובהקת לדילמה הניצבת בפני תיאוריה היררכית אל מול פני שטח ליניאריי

אין זה , לאור זאת. ועצם ההתמודדות עימה ממחישה את האספקט ההיררכי של האירגון התימטי

                                                 

491
שבה , בשני המקרים כפריודה סימטרית, קיים דמיון במבנה מגדיר המשלים, מעבר לדמיון המבני והסולם הזהה 

  .והמאחר מורחב מאוד ביחס למקדם, המקדם מסתיים אף הוא בקדנצה אותנטית מלאה

492
זו ראייה .  הנושא כחלק ממבנה טרנארי של הנושא הראשוןרואה את ההצגה המחודשת של) 258 (1988רוזן  

ופחות שהיא מתפקדת כפיתרון לטוניקה של , משום שהצגה זו היא פתוחה לחלוטין וללא סיום קדנציאלי, בעייתית

, בארי-Xניתוחו של רוזן תואם למדי את הניתוח ה, מעבר לעניין זה. היא מציגה מעבר לטונליות השנייה, חלק אמצעי

ומצביע על הזיקה , מינור# הכוללות בין היתר את הנושא בפה, 46-69וד בכך שהוא שם בסוגריים את תיבות בייח

  ).261, שם (70 ובין המתרחש החל מתיבה 45ההרמונית הישירה בין תיבה 
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נאלצה אף היא להתמודד עם סוג , כדוגמת שיטת שנקר, מפתיע שתיאוריה היררכית אחרת

  .ולהציג פתרונות דומים לפתרונות שהוצגו כאן, התצוגה הזו

,  העובדה שהוצגו שלוש אפשרויות תיאורטיות,ראשית: יש להדגיש שתי נקודות חשובות

גם בתוך כל . אין משמעה כי את התצוגות הקיימות ניתן לסווג בהתאם לשלוש סכימות צורניות

, "קוריולן"כפי שממחישה למשל תוספת הלוואי ב, קיים מרווח נרחב להתפתחות, אפשרות

שהוא , המעלים את מגדיר המשלים, "הפרידה"פונקציונלי בסימפונית - ולחילופין הגרעין המולטי

, שבו האזור השני הוצג כלוואי, המקרה האחרון. יבר הכרחי בטיפוס זה של תצוגהלכאורה א

בצורה ההולמת את ריבוי , ראינו כי כל אחת מהדוגמאות ביטאה יחסים שונים בין חלקי התצוגה

והם , אין צורך לראות את שלושת המודלים כזרים זה לזה, שנית. הפרשנויות לתפקיד הלוואי

גם אם לא (בין הטיפוס הראשון והשלישי קיים דמיון מבני ברור .  ביניהםמקיימים זיקות ברורות

לטיפוס השני , לעומת זאת. בין הרכיבים הכוללים את האזור הטונלי השני והשלישי) פונקציונלי

וההבחנה ביניהם היא , והשלישי משותפת ראיית האירוע הטרנזיטיבי השני כגרעין התצוגה

המקרה של התצוגה התלת , לאור זאת. וא חלש ומקושר לגרעיןמטושטשת ככל שהאזור הלוואי ה

, מעבר לכך שהוא משמש כדוגמה לחילוץ המבנה התימטי מתוך פני השטח העיצוביים, סולמית

אלא בראש , הוא מהווה המחשה נוספת לכך שהמבנה אינו נקבע על פי מודלי על סכמטיים

  .כיבים אותוובראשונה על פי התכונות הלקסיקליות של הפריטים המר

. הלקח החשוב ביותר הוא לגבי תפקידם של האירועים הטרנזיטיביים בקביעת המבנה

מביאה באופן טבעי לניתוח , התבוננות אך ורק באירועים היציבים ובקשרים התמטיים ביניהם

שממרבית הבחינות , ראייה משותפת האופיינית לובסטר ולשכטר, "נושא שני"הנושא האמצעי כ

, "הנושא האמצעי מציג מנגינה לירית מרשימה"טיעונים בנוסח . תם שונה מאודהאחרות ראיי

בין הנושא האמצעי לנושא המסיים "או , "החומר התמטי בנושא המסיים הוא פחות משמעותי"

הינם " נושאים"משום שה, אינם רלוונטיים לקביעת המבנה" קיימת זיקה תמטית ברורה

 ולכן תכונותיהם הפנימיות אינן קובעות את המבנה הכולל ,ארגומנטים הנבחרים על ידי הגרעינים

ניתוח התצוגה על סמך , לעומת זאת). הטיעון הנוגע לקשרים תמטיים נפסל כבר בסעיף הקודם(

מביא להבנת המבנה , בארי- Xנקודת המוצא הטבעית לניתוח ה, האירועים הטרנזיטיביים שבה

מעבר לעובדה שהדבר מביא לתובנה . צעיההיררכי שבה ובפרט לקביעת מעמדו של הנושא האמ

גישה זו גם מאפשרת לראות את זיקתו הברורה של שוברט לסגנון , טובה יותר של מבנה התצוגה

. ובייחוד לצורך הקיים בתצוגה הקלאסית בביסוס סולם היעד על ידי אתנח דומיננטי, הקלאסי

אך במקרים אלו ,  מתרחשסולמית מציגה לכאורה מקרים רבים שבהם הדבר אינו-התצוגה התלת
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בכל המקרים . בארי של טונליות המשלים-Xבמובן ה" סולם היעד"הטונליות המשנית אינה 

בעוד הטונליות , נשמרת העובדה כי הגרעין מוליך אל המשלים באתנח דומיננטי, שהוצגו בסעיף זה

לפיכך . האינה זקוקה לביסוס שכז) בין אם היא מגיעה כלוואי או בתחילת הגרעין(המשנית 

 for Schubert, the dominant no longer commanded the power it"קביעתו של ובסטר כי 

had for Classical composers")  ההיגיון המבני ה493 .היא מוגזמת מאוד) 24, 1978ובסטר X-

גם אם המסגרת , קיים אצל שוברט כפי שהוא קיים אצל קודמיו, על ההקשר הטונלי שבו, בארי

  .  נית היא מקורית ורחבת יריעההצור

                                                 

493
, מקרה שהצגנו בו אין הכנה של המשלים באמצעות הגעה לדומיננטה של סולם היעד הוצג בסעיף אחר, למעשה 

ובסטר אכן מבליט דוגמה זו כהמחשה לטענתו . שטופל במסגרת הפרק על המודל הקוכי, 99. רה של הטריו אופהמק

  ).25 בעמוד 2דוגמה (העקרונית לגבי שוברט 
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  סיכום

   היבטים תיאורטיים7.1

   התרומה התיאורטית של העבודה7.1.1

: את תרומתה של העבודה במישור התיאורטי ניתן לבחון בשלושה מישורים עיקריים

והיכולת שלה , היכולת שלה לענות על בעיות קיימות בספרות, תכונותיה הכלליות של התיאוריה

  .ם קיימים באור חדש או להציג שאלות משל עצמהלהאיר מושגי

חשיבותה היא בהצגה הראשונה של תיאוריה היררכית עבור האירגון , כתיאוריה כללית

הצגה זו דרשה לא רק . כשהעדרה של תיאוריה כזו והצורך בה הוסברו בפרק המבוא, התמטי

נקודה שתידון , שניתהוק והתבססו על תיאוריה בל-שלא הובאו אד(ניסוח כללים תיאורטיים 

כמו גם ביסוס של , "אירגון תמטי"אלא גם הסבר והגדרה של עצם המושג של , )בסעיפים הבאים

המאפיין החשוב ביותר של . מושגים תיאורטיים מקדימים כמו מושגי הלקסיקון והקטגוריה

והעובדה שניתן להפעילה לגבי מגוון שלם של מבנים , התיאוריה הוא האוניפורמיות שלה

ותוך שימוש , בכך. ובין אם כלפי חטיבות שונות באותו הפרק, בין אם בפרקים שונים, מוסיקליים

בין , למשל, ניתן היה להסביר את הדומה והשונה בין סוגים שונים של מבנים, במושג הקטגוריה

או , בין התצוגה של צורת הסונטה ובין הפרק כולו, פרק בצורת סונטה וצורות טרנאריות פשוטות

ניתן היה להציג הקבלות בין חלקי המבנים , בין השאר. ין הצורה הטרנארית והצורה הבינאריתב

יחסי הנושא השני והנושא , למשל: באריים- Xהנובעות מתפקודם הדומה במבנים ה, השונים

כמקבילים ליחסי הנושא הראשון והנושא השני בתצוגה , במסגרת חטיבת הנושא השני, המסיים

, "הפיתוח"ובין " הגשר"כלומר בין (בין גרעין התצוגה ובין גרעין הפרק כולו או ההקבלה ; כולה

הקבלה שבאה לידי ביטוי בייחוד , )הקבלה שבאה לידי ביטוי גם בלוואים המקדימים גרעינים אלו

מעניקה לתיאוריה את , המתבססת על חוקי על מופשטים, אוניפורמיות זו. בסונטות של סקרלטי

  .ד לפני הבהרת המשמעות הקוגניטיבית של חוקים אלועו, הכח ההסברי שלה

הגישה האוניפורמית של העבודה לא כללה הנחה כי ניתן באמצעות התיאוריה לנתח את 

במהלך הניתוח הוצגו דוגמאות למבנים . או את כל היבטי האירגון, כלל המבנים המוסיקליים

בארי אינו -Xביהן המבנה הולג,  מדגימה אותם באופן הברור ביותרABAשצורת , "שטוחים"

, באופן כללי יותר). ע באך"כפי שהומחש בדיון בסונטות של קפ(רלוונטי או רלוונטי חלקית 

וככזו ברור שהיא אינה יכולה לעסוק בכלל , התיאוריה מלכתחילה הותאמה לאירגון התמטי בלבד

רות הוצגו במהלך יחסי גומלין שלה עם רמות אירגון שונות ועם תיאוריות אח. היבטי האירגון
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, יש להדגיש כי בתחומים שלהם היתה התיאוריה רלוונטית, עם זאת. העבודה ויידונו בסעיף הבא

וכמעט שלא הוצגו מקרים של חריגות או , באריים תקפים-Xנקודת המוצא היא כי החוקים ה

 אם גם). למשל, בניגוד לטבעיות בה מוצגות דפורמציות אצל דארסי והפוקוסקי(שבירת כללים 

הם הוצגו , או של מקרים צורניים מעניינים או חריגים, הוצגו דוגמאות של נורמטיביות ושלילתה

טענת העבודה היתה , כאשר במקרה הקיצוני של סקרלטי, בארית-Xבמסגרת מערכת החוקים ה

מספר המקרים בהם ניתן . תקפה רק עד מערכת חוקים זו" אין כלל שהוא לא שובר"שטענת ה

היה מועט וזניח יחסית , על שבירת כללים או על כשל בניתוח על פי חוקי התיאוריההיה להצביע 

  .לכלל הניתוחים שהתבצעו בעבודה

ועל , תכונה חשובה אחרת של התיאוריה היא ההתבססות שלה על הרמה הלקסיקלית

ניתן מענה , בכך. התפישה כי הפריטים הלקסיקליים ביצירה הם הקובעים את המבנה שלה

אלא באופן , לצורך להסביר את צורתם של פרקים שלא באמצעות סכימות חיצוניותפורמלי 

, המושג הקריטי לעניין זה הוא כמובן מושג הגרעין. המותאם לתוכן הייחודי של כל פרק

למרות היותו ברמה היררכית , בארית מהווה את האירוע הראשוני ביצירת הצירוף- Xשבתפישה ה

או הדרך בה הוא , שאלות כגון זיהוי הקטגוריה שלו, פיון הגרעיןאי. נמוכה מבחינת המבנה העצי

היו מרכיב הכרחי של ניתוחים רבים , כמו גם איתגור היותו פריט בודד, בוחר את הארגומנטים

-או סוגים שונים של יחסי גרעין, היכולת להבחין בין סוגים שונים של גרעינים, בנוסף. בעבודה

נתנה מענה מיידי להבחנות , )פונקציונליים- עינים מולטיהמושג של גר, למשל(ארגומנטים 

  . אפשריות בין סוגי מבנים

הניב בפרט מסקנה שניתן לראות בה , על משמעויותיו המבניות, השימוש במושג הגרעין

אם . והיא הבהרת מעמדם של האירועים הטרנזיטיביים, את הפרט החשוב ביותר בכל העבודה

החולפים בין האירועים , ם אלו נתפשים כאירועים אפיזודייםבגישות מסורתיות יותר אירועי

מעניקה , ראיית הגרעין כאירוע הטרנזיטיבי ביותר בצירוף, ואולי אף ניתנים להשמטה, היציבים

היחס בין האירועים היציבים לטרנזיטיביים נתפש כיחס שבין . משמעות חדשה לאירועים כאלה

טרנזיטיבי הוא הקובע את מבנה הצירוף ואת כאשר האירוע ה, פרדיקט לארגומנטים שלו

בצורת " גשר"ראוי להצביע על המשמעות שגישה זו מעניקה ל, באופן מיוחד. תכונותיו הבסיסיות

לצד , כאשר התיאוריה מצדיקה את ראייתו כחלק מהמרכיבים הבסיסיים של הצורה, הסונטה
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 איפשרה ליצור הבחנה בין ההבחנה בין גרעינים ולוואים,  עם זאת494.שני הנושאים היציבים

, "גשריים"ובין אירועים , ונתפשים כגרעינים, אירועים טרנזיטיביים האחראים ליצירת המבנה

  . ונתפשים כלוואים, האחראים על הקישור בין אירועים שלדיים יותר

הוא למיטב ידיעתי , כאירוע הפתוח ביותר הקובע את המבנה, ניסוח זה של מושג הגרעין

ראינו כי קיימות מספר התייחסויות בספרות אל מושגים המתארים , עם זאת. דהייחודי לעבו

שמעניק ,  של קירקפטריקpre-crux-שתי הדוגמאות החשובות הן ה. באופן מקומי מושגים דומים

-ומושג ה; בארית הוא גרעין התצוגה בסונטות של סקרלטי- Xמעמד משמעותי לאירוע שמבחינה 

core שמעניק מרכזיות דומה לחלק בפיתוח המהווה את ) שג קודם של ראץשמקורו במו( של קפלין

גרעין בצירוף -  שקפלין מציג תואמים מאוד את יחסי לוואי"pre-core - core"ויחסי , גרעין הפרק

מושג , "Fortspinnung"מושג שהוא כנראה המקביל ביותר למושג הגרעין הוא ה. בארי- Xה

או אצל דארסי , ע באך"תצוגה בסונטות של קפהמופיע למשל בהתייחסותו של פטי אל ה

 1915שהוצג על ידי וילהלם פישר בשנת , מושג זה. והפוקוסקי בהתייחסותם לתצוגה ההמשכית

מתאר את מבנה , בהקשר של מבנה הריטורנלו הבארוקי, )7ש "ה, 317; 127, 1989רוטשטיין (

אך , סקוונציאלי ובלתי יציב מתואר כ"Fortspinnung"ה, שחלקו האמצעי, חלקי-החטיבה כתלת

בעוד התיאוריה המסורתית נעזרת במושג זה כדי לתאר מצבים . אינו מוגדר כחלק משני במבנה

אם נבחן למשל את השימוש , התצוגה ההמשכית ביחס לנורמטיבית(חריגים במבנים הקלאסיים 

ת המבנים בארית למעשה מכלילה אותו למרבי- Xהרי שהגישה ה, )של דארסי והפוקוסקי במושג

 .הצורניים

במהלך העבודה ניתנה התייחסות לשאלות רבות שהתיאוריה המסורתית התמודדה 

בראש ובראשונה יש לציין את האפשרות לתרגם מושגים . במידה כזו או אחרת של הצלחה, עימן

הסונטות של , עבור מבנים פריודיים, למשל, תרגום שנעשה, בארים- Xתיאורטיים למונחים ה

לא רק שנעשה מעבר מן המושגים , בכל המקרים הללו.  מושגי צורת הסונטהאו, סקרלטי

אלא שגם הומחשה הבעייתיות של המושגים , הקונקרטיים אל מושגי התיאוריה האוניפורמית

ניתן , מעבר לכך. כאשר לעתים קרובות עומדים על בעייתיות זו גם בניתוח המסורתי, המקוריים

הפער בין האירגון הבינארי : בארי- X ושנידונו בהקשר ה,להציג סוגיות שעלו לדיון בעבר

                                                 

494
וכי הומחשו מקרים בהם היו , כי הטרנזיטיביות של הגרעין הועמדה במבחן במהלך העבודה, עם זאת, יש לזכור 

, בכך ניתן הסבר למקרים של תצוגות נטולות גשר לכאורה. ווקא אירוע טרנזיטיביסיבות לבחור כגרעין לאו ד

  .330. ובמיוחד בדוגמה של הסונטה ק, כבמקרים רבים העונים על המודל הקוכי
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 בסונטות של סקרלטי או של הצזורה המדיאלית בצורת x מיקומו של הקרו495,והטרנארי

. מהוות דוגמאות לסוגיות מעין אלו, סולמית-והמשמעות המבנית של התצוגה התלת, הסונטה

ם על ידי מתן תשובה לשאלה בין א, בארי נתן מענה לשאלות-Xהניתוח ה, בכל המקרים הללו

בין אם על ידי סתירת חלק , כמו בפער בין המבנה הבינארי והטרנארי, שנדמתה כבלתי פתורה

ובין אם על ידי הצגת ניתוח ברמה , כמו במקרה של הצזורה המדיאלית, מהטענות המסורתיות

 הוצבו בה, כמו במקרה של התצוגה התלת סולמית, התואם ניתוחים ברמות אחרות, התמטית

  .מודלים תמטיים המקבילים למודלים הטונליים השונים

המרכיב האחרון המביע את כוחה ותרומתה של התיאוריה הוא היכולת שלה להציג 

מושג . או להאיר מחדש נקודות שנראו מובנות מאליהן בגישה המסורתית, מבנים חדשים

ושההגדרות , יא דלה מאודהוא מושג שההתייחסות המסורתית אליו ה, למשל, הפריודה הפתוחה

בארית חוזה את קיומו כמבנה -Xאך שהתיאוריה ה, המקובלות של פריודה למעשה שוללות אותו

גרעין " דוגמה מובהקת אחרת ניתן למצוא ברעיון של 496.האלטרנטיבי לפריודה הסימטרית

לא רק שהתיאוריה מצביעה על פריט שלכאורה אין לו מקום , במקרה זה. בתצוגה" המשלים

המשייכים את גרעין , בתיאוריה המסורתית אלא שניתן להסביר את הבדלי הגישות הקיימים

  . המשלים לחלקים אחרים של החטיבה

הוא הניתוח , תחום משמעותי שבו נפתחו אפשרויות ניתוח חדשות בזכות התיאוריה

, יות אחרותסוג ניתוח כזה ודאי אופייני לשיטות ניתוח היררכ. הרקורסיבי של מבנים מוסיקליים

בהצגת , למשל(ובמידה מוגבלת קיים גם בניתוחים הסכמטיים הרגילים , כדוגמת שיטת שנקר

בארי מאפשר לבחון -Xאך הניתוח ה, ) אף היא בנויה באופן דומהA-שחטיבת ה, ABAמבנה 

אך לא (כפי שהומחש בייחוד , תהליכים תמטיים רקורסיביים ביעילות ובעומק רבים הרבה יותר

או , מעבר לעצם היכולת להצביע על צירופים בעלי מבנה פנימי. תוח הסונטות של סקרלטיבני) רק

ניתן להציג באמצעות התיאוריה הקבלות , על תהליכי חזרה כדוגמת המתרחש באזורים לוואיים

  . מול רקורסיביות לכאורה" טהורה"ולהבדיל בין מצבים של רקורסיביות , מבניות בין צירופים

                                                 

495
של תצוגת צורת הסונטה , "rounded binary form"-בהקשר של ה: פער זה הוצג במספר הקשרים צורניים 

שם , ובדיון על מבנה משלים התצוגה, )בעיקר בדיון על מושג הצזורה המדיאלית ועל המקרה הפרטי של ריבוי צזורות(

, בלבוש שונה, עצם העובדה שאותה שאלה. בארי הטרנארי עומת מול גישות בינאריות יותר בספרות-Xהמבנה ה

רך בתיאוריה אוניפורמית שתתייחס לכל ההקשרים הללו בצורה מעידה על הצו, מתעוררת בהקשרים כה שונים

  .אחידה

496
שחשיבותו הובעה במגוון , גרעין-יש להעיר כי המקרה של הפריודה הפתוחה הוא רק מקרה פרטי של המבנה מגדיר 

  .של מבנים מוסיקליים
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  ם תיאוריות אחרות הקשר ע7.1.2

, הזיקה של התיאוריה התמטית שהוצגה בעבודה זו ובין תיאוריות טונליות היררכיות

זיקה . היא עמוקה ומשמעותית, קנדוף'כדוגמת שיטת שנקר או התיאוריה הגנרטיבית של לרדל וג

העומדות על ניתוח היררכי , זו נובעת הן מנקודת המוצא הדומה של התיאוריות

 והן מהעובדה שטונליות ממלאת תפקיד משמעותי מאוד באירגון התמטי 497,ורטרוספקטיבי

היה שקביעת התכונות היסודיות של , טיעון שחזר לאורך כל העבודה. באריים שלו-Xובהיבטים ה

אלא , נובעים לאו דווקא מתוכנו התמטי, ובפרט הדרישות הלקסיקליות או הקטגוריה שלו, פריט

והמעברים , הקדנצה אליו הוא מגיע, גמת הסולם בו הוא כתובכדו, בעיקר מתכונות אחרות שלו

זיקה זו לתיאוריות הטונליות מתחזקת בהתחשב בעובדה . הטונליים המתבצעים בתוכו

 grouping"בין אם מדובר על ה, שתיאוריות אלו מכילות מרכיב חשוב של ניתוח מבנה פראזה

structure"ובין אם על התפישה של, קנדוף' של לרדל וג "phrase rhythm" כפי שהוצגה למשל על 

,  במקרים הללו לא רק שניתן לבחון את ההתייחסויות השונות להיבטים טונליים498.ידי רוטשטיין

ובחינה זו נעשתה בעיקר בסעיף שעסק ,  מוסיקליgrouping- אלא גם לבחון את הבדלי הגישות ל

  .בלקסיקון המוסיקלי

ונע בין מקרים של התאמה ברורה בין ,  למדיהיחס של העבודה לשיטת שנקר היה מורכב

ובין ; כשכל תיאוריה מאירה צד אחר של האירגון המוסיקלי, בין מקרים של אדישות; הגישות

הוא של תפישת הגשר , המודל השנקרי שנידון בפירוט הרב ביותר בעבודה. סתירות של ממש

ובאופן קיצוני , קרה זהמ. בצורת הסונטה כמבטא שיכול קולות כרומטי של אקורד הטוניקה

ההתאמה קיימת למשל : מדגים את כל שלושת הפנים הללו ביחס שבין הגישות, Op. 2\3בסונטה 

, בארית- Xכמסיים את המגדיר לפי הראייה ה, פת של ההגעה לאתנח הדומיננטיבראייה המשות

שני הניתוחים משייכים אתנח זה .  לפי התפישה השנקרית"back-relating dominant"וכמבטא 

                                                 

497
-חיות כגון גישת הומרחיקה מגישות ניתו, ההיבט הרטרוספקטיבי מקרב את העבודה לגישות היררכיות אלו 

implication-realizationריחוק זה חזק יותר מדמיון בסיסי .  של נארמור שמתבססת בעיקרה על ניתוח בזמן אמת

, 1977נארמור (והיא הצגת הניתוח כנע מפני השטח כלפי מעלה , בארית והגישה הנארמורית-Xהקיים בין הגישה ה

  .להבדיל משיטת שנקר, )105

498
החלק הרלוונטי ביותר בעבודתו של רוטשטיין נוגע לעיסוקו במבנה הפנימי של מה ,  העבודהכפי שהוער במהלך 

שכולן , רוטשטיין עצמו הציג את עבודתו כנוגעת לכל הרמות של אירגון מוסיקלי". פריטים לקסיקליים"שכונה כאן 

התחבירית של עבודה ובין קיימת התנגשות בין התפישה , במקרים אלו, ניתנות לתיאור כפראזה במידה כזו אחרת

  .גישתו
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קיימת , באופן דומה. את הפתיחות שיש באתנח זה, כל אחד בשיטתו, ומציגים, לאזור הטוניקה

בעוד המשלים מגיע , ל הדומיננטה המינורית כראשית הגרעיןבארית ש-Xהתאמה בין ההצגה ה

הדוחה אף היא , עם התפישה השנקרית הדומה, רק לאחר ההכנה על הדומיננטה של הדומיננטה

בארית כי -Xהתפישה ה, לעומת זאת. את הגעת הדומיננטה הסטרוקטורלית לאותה הנקודה

ד הגרעין והמשלים לרכיב אחד הצגת סולם היעד בגרעין היא משמעותית ומבטאת את איגו

לחלוטין סותרת את ההנחה השנקרית כי הדומיננטה של תחילת הגרעין היא לא יותר מתמיכה 

כי מתקיים , את הטענה השנקרית, לבסוף. שאין לקשרה עם סולם היעד, קונסוננטית בצליל עובר

ולה לא לסתור התיאוריה התמטית אינה יכ, בגשר תהליך של שיכול קולות של אקורד הטוניקה

מכיוון שמדובר בתהליך שחורג מהחלוקה של הפרק לפריטים , והיא אדישה כלפיו, ולא לאשר

   499.לקסיקליים

מערכת יחסים זו עם התיאוריה השנקרית מעידה על כך שלעתים קרובות תופעות 

הן , אך שלעתים הגישה הניתוחית השונה, מוסיקליות שונות יובעו בצורה דומה על ידי התיאוריות

 אל background-התנועה מה(והן בפרדיגמה הניתוחית ) טונלי מול תמטי(ביחס למהות האירגון 

, עם זאת. תביא לניתוחים שונים)  מול התפישה הלקסיקלית היוצאת מהגרעיןforeground-ה

שנקרי משקף -וכי האירגון הטונלי, המסקנה השנקרית כי למעשה מדובר ביחס שבין עיצוב ומבנה

הן התיאוריה , אם כי הפער בין עיצוב ומבנה בהחלט קיים. אינה נכונה בעיני, מבנהאת רמת ה

לעתים , Op. 2\3וכפי שראינו בניתוח של , התמטית והן התיאוריה הטונלית מציבות רמות מבניות

המקרין פנים שונים של , דווקא את מערכת הסימנים הטונלית ניתן לראות כביטוי של עיצוב

  .המבנה התמטי

המעניינת ביותר להתייחסות היא , קנדוף'מבין המערכות ההיררכיות שמציגים לרדל וג

בות היא הקרובה ביותר לגישה הניתוחית של שמבחינות ר, "time-span reduction"המערכת של 

 דומה למדי לעקרונות של שיטת "prolongational reduction",  המערכת המנוגדת500.העבודה

 time-בארי ובין ה-Xהדמיון בין הניתוח ה, לעומת זאת. ומציבה בעיות דומות מבחינה זו, שנקר

span reductionעובדה זו אכן מניבה .  כלפי מעלה הוא בעובדה הדומה ששתיהן נעות מפני השטח

 אנתוני. קנדוף את כורל סט'כפי שניתוחם של לרדל וג, לעתים קרובות ניתוחים דומים מאוד

                                                 

499
  .הובאה בסעיף שדן בחלוקת התצוגה, הסבר מדוע אין בשיכול קולות זה ראיה לרכיבות המגדיר והגרעין, עם זאת 

500
והוא משמעותי בעיקר בהקשר של ,  של שיטתם נעשתה במהלך העבודה"grouping structure"התייחסות אל ה 

מקשה על שימוש בו לצורך קביעת ואיפיון של ,  מבנה זה תקף בכל הרמותאם כי גישתם כי, הדיון על הלקסיקון

  .פריטים לקסיקליים
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אזי ) המגיע עד רמת הצליל הבודד(אם מצמצמים את העץ שהם מספקים ): 197ש "ה' ר(המחיש 

בתוך " משלים"-"גרעין"ובפרט כולל את היחס , בארי- Xנית לעץ ההוא דומה מאוד מבחינה מב

ועל כך שההתייחסות לחומר המוסיקלי , דמיון זה בודאי מעיד על קירבה בין הגישות. הרכיב השני

. אך עדיין יש פערים עמוקים בין שתי הגישות, בדרכים שונות אינה מביאה בהכרח לסתירות

ומניח יחס דומה לרמות המוסיקליות , מפורט הרבה יותרקנדופי הוא במפורש 'ג-הניתוח הלרדל

שלילה שנידונה בסעיף על (יחס שמביא לשלילה של הרמה התמטית כרמה עצמאית , השונות

וההנחה היא , בארית אין יומרה לרדת לרמת הצליל הבודד- Xלגישה ה, לעומת זאת). הלקסיקון

ולא , מבט של תיאוריה מורפולוגיתכי היחס למבנה פנימי של נושאים צריך להיעשות מנקודת 

ריבוי האיברים ). גם אם לעתים ניתן ליישם את הכלים התחביריים לניתוח המורפולוגי(תחבירית 

ומציג ניתוח שונה , קנדופיים גם מקשה על ההקבלה לניתוחים הלשוניים'ג-והרמות בעצים הלרדל

קנדופי אינו כולל 'ג- תוח הלרדלהני, מעבר לכך). זו אכן גם טענה שלהם כנגד הקבלה כזו(מאוד 

החשוב שבהם . ושהם אף שוללים במפורש את קיומם, בארי- Xאלמנטים חשובים מאוד של העץ ה

מבחינת הפרקטיקה . המהווה תנאי הכרחי לעצם יישום התיאוריה, הוא רעיון הקטגוריה

ר הטוניקה כאש,  את האירוע היציב ביותר"head"-קנדוף רואה ב'גישתם של לרדל וג, הניתוחית

 הוא האירוע head-ה: וגישתה של העבודה הנוכחית היא הפוכה, זוכה בעדיפות על הדומיננטה

501.ומאי יציבות זו נובעות דרישותיו הלקסיקליות, הפחות יציב
 

בארי לניתוח - Xהבדל משמעותי מאוד בין הניתוח ה, אולם מעבר להבדלים אלו

ובין ניתוח , ולפיכך תיאורי, הוקי-ין ניתוח אד הוא בהבדל שבtime span reduction-באמצעות ה

ופני שטח , קנדוף מספקים הם תוצאה של פני השטח המוסיקליים'העצים שלרדל וג. הסברי

אין לתיאוריה שלהם יומרה או יכולת להסביר מדוע נוצרו פני . אחרים היו נותנים ניתוח שונה

, לל במפורש הנחות יסוד מבניותבארי כו- Xהניתוח ה, לעומת זאת. שטח מסוימים ולא אחרים

ולכן העובדה שהנחות אלו מתממשות באירגון המוסיקלי משמעה כי היצירות המוסיקליות 

הדוגמה של . ולא כי התיאוריה מתארת בלבד את מבנה היצירות הללו, מצייתות לחוקי התיאוריה

קנדוף משקף את מיקומם של קווי 'הניתוח של לרדל וג: במובהק ממחישה זאת אנתוני. כורל סט

, בארי חוזה את מיקומם- Xאבל לעומת זאת הניתוח ה, ואין ספק שהוא מושפע מהם, החזרה

  .כמשקפים היבטים מבניים בסיסיים של התיאוריה

                                                 

501
אלא גם לגישות , קנדוף'מאפיין את העבודה לא רק ביחס ללרדל וג, כפי שראינו במהלך העבודה, היפוך גישה זה 

 המצבים הקדנציאליים כך שמציגה את ההיררכיה בין, למשל, 1996באופן מפורש ראינו זאת ביחס לברגר . אחרות

  .שאירועי הפיסוק החזקים ביותר הם בעלי מעמד היררכי משמעותי יותר
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בארי אל תיאוריות טונליות משקף לדעתי מערכת -Xהיחס של הניתוח ה, מבחינה כללית

במערכת זו טבעי שיהיו קשרי . שהאירגון התמטי הוא חלק ממנה, ל אירגון מוסיקליכוללת ש

לצד מקרים של זיקה : התואמות את המודל שהוצג כאן, גומלין בין רמות שונות של אירגון

טבעי שהבדלי ההתייחסות יביאו למקרים של חילוקי דעות ואף סתירות של , וניתוחים דומים

, כהקבלה למרכיבים הבלשניים השונים,  המערכת הכוללת הזובראשית העבודה הוצגה. ממש

, כדוגמת שיטת שנקר, הכולל ניתוח טונלי וריתמי(הניתוח הטונלי : וראוי לחזור על הקבלה זו כאן

מקביל ) 502או התיאוריות הריתמיות של שכטר, קנדוף'ההיררכיות השונות שמציגים לרדל וג

; משך והטעמה, ובהיבטים של גובה, אירוע הבודדשכן הוא עוסק ברמת ה, למרכיב הפונולוגי

; הניתוח של מבנה של פראזות או נושאים בודדים צריך להיתפש כמקביל לרמה המורפולוגית

צריך , הבוחן כיצד נושאים שלמים מאורגנים לחטיבות רחבות יותר, הניתוח התמטי, ולבסוף

הירות והסבריות תושג אם אכן מידה מקסימלית של ב, לדעתי. להיתפש כחלק מהמרכיב התחבירי

ולא אם כל שיטת ניתוח תנסה להציג עצמה כאילו היא , שלוש הרמות ישולבו למערכת כוללת

  .או שהרמות הלא מטופלות הן משניות, מסוגלת לטפל בכל רמות האירגון המוסיקליות

בארי מתייחס גם -Xברור שהניתוח ה, לצד הניתוח הטונלי והניתוח של מבנה הפראזות

, ומאילו צוינו כבר בראשית העבודה שיטות הניתוח הסכמטיות, יאוריות של ניתוח תמטילת

גם כלפי שיטות ניתוח , בראש ובראשונה. שגירסתן המודרנית ביותר היא זו של דארסי והפוקוסקי

,  ואינן מספקות רובד הסברי למבנים המוסיקליים503,הוקיות-אלו ניתן לטעון כי הן תיאוריות אד

המבט הקרוב יותר שנעשה בעבודה זו בגישתם של , עם זאת. מתיימרות להציג רובד כזהואף אינן 

המבוססת בעיקר על מבט ליניארי ולא , דארסי והפוקוסקי המחיש לדעתי בעיות נוספות בשיטתם

הדיון בצזורה המדיאלית ובחלוקת התצוגה המחיש זאת במידה החריפה . מבני באירגון המוסיקלי

בין , בארי-X בכל רובד של הניתוח ניתן היה לזהות אי הסכמה עם הניתוח הכאשר כמעט, ביותר

החלוקות הפנימיות בכל אחד , בתפישה של חלוקת התצוגה, אם מדובר היה בהגדרת הצזורות

מעבר למחלוקות . והיחס השונה למקרים שהיוו לכאורה דפורמציות צורניות, מהאזורים

 שדארסי והפוקוסקי מציגים גישה שהיא בעיקרה מחלוקות אלו נבעו לדעתי מכך, המסוימות

ללא ביסוס תיאורטי ) חלוקת התצוגה, למשל(אך שמנסה להציג מסקנות היררכיות , סכימטית

                                                 

502
  . מדגים מימוש שלהם לפרקטיקה האנליטית1985הדלאם . תיאוריות אלו לא נידונו באופן ישיר בעבודה 

503
הסימולים שלו ניתנת הכילה טענה כי מערכת , גישתו של לארו, הגירסה המוקדמת יותר של ניתוח סכמטי, כאמור 

אך גם היא יושמה בפרקטיקה בעיקר לתצוגות צורת הסונטה או למבנים , ליישום לאירגונים מוסיקליים רבים

  .דומים
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ומושגים , שמציגים דארסי והפוקוסקי" תיאורית הסונטה"מבלי להטיל ספק בחשיבות . הולם

-  או הtrimodular block-ה, הצזורה המדיאלית, כדוגמת הצורה המחזורית, שעולים ממנה

essential exposition closeהרי שנראה כי הוספת רובד תיאורטי ,  ששימשו רבות בעבודה זו

  .נדרשת בהחלט לתיאוריה זו, כפי שעבודה זו מנסה לעשות, היררכי

סעיף זה יש להעיר כי גם אם הומחש השוני בין גישת העבודה לתיאוריות -כסיכום לתת

לפחות משלוש . כי במציאות הנוכחית בהחלט ניתן לקוות לשילובן יחדאני מאמין , הקיימות

השתנה משמעותית בצורה התומכת בגישת , ובייחוד בעשור האחרון, בחינות המצב בעת האחרונה

מגמה שניתן להצביע , על שיטות ניתוח פשוטות יותר, העדפת הניתוח ההיררכי, ראשית: העבודה

בייחוד (טיות המוחלטת כיום של שיטת שנקר בתיאוריה עד לדומיננ, 70-עליה החל משנות ה

ירידת קרנה של הגישה המזהה את הניתוח התמטי עם התוכן התמטי של , שנית; )האמריקאית

ובפרט הבנה מעמיקה יותר של מהות , והעמדת הדגש על תכונות אחרות של הנושא, הפריטים

ודארסי , קפלין, כמו רוטשטיין, ביםמשותפת לחוקרים ר, כפי שראינו, גישה זו. האירגון התמטי

 ניתן 90- אם בראשית שנות ה, ושלישית; שמבחינות אחרות שונים מאוד אלו מאלו, והפוקוסקי

הרי שמחקרים עדכניים יותר הבליטו את , צברה דומיננטיות" סגנון הסונטה"היה לטעון שגישת 

עם כל .  ובפרט צורת הסונטה,הצורך בניתוח צורני ממשי ובאיפיון פורמלי של צורות מוסיקליות

ויחד עם העלאת קרנו המחודשת של , שלוש המגמות הללו העבודה הנוכחית משתלבת היטב

יש מקום לתקווה שתוצאותיה , )בעבודות כמו של קפלין או דארסי והפוקוסקי(הניתוח הצורני 

 . יוכרו כבעלות חשיבות

  

  היסטוריים- היבטים סגנוניים7.2

החל משלבים , "סגנון הקלאסי"רית של עבודה זו היא הנקודת ההתייחסות העיק

וכלה ביצירות הגובלות כבר בתקופה , ע באך"כמו ביצירותיהם של סקרלטי או קפ, מוקדמים שלו

יש מקום לבחון את הקשר בין , לאור זאת. כמו יצירותיו המאוחרות של שוברט, הרומנטית

הסגנון הקלאסי ביחס לסגנונות אחרים או בארי ובין שאלות סגנוניות כמו מאפייני - Xהניתוח ה

ראוי לציין כי על פניו ניתן לטעון לבעייתיות גישה . שאלת ההתפתחות ההיסטורית של סגנון זה

בארית מתיימרת לספק שיטת ניתוח אוניברסלית - Xהתיאוריה ה, משום שכמו שיטת שנקר, כזו

 מוזר לייחס אותה לסגנון כזה או ולכן יהיה זה, העומדת על המשותף לכלל הסגנונות המוסיקליים

  .לאור המסקנות מהעבודה, בסעיף זה ננסה לעמוד על האפשרות להתמודד עם טענה זו. אחר
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קיומו של מושג הלקסיקון מאפשר לטעון שהאיפיון של הבדלי סיגנון מתבטא לא , ראשית

בין ההבחנה . באריים המופשטים אלא בהבדלים ברמה הלקסיקלית- Xבהתייחסות לחוקים ה

הושתתה , ובין המלחינים הקלאסיים המובהקים, המלחינים הקיצוניים מבחינה כרונולוגית

אך הם הציגו , באריים- Xהן סקרלטי והן שוברט יישמו את העקרונות ה: במידה רבה על הבחנה זו

אצל סקרלטי ניתן . בראש ובראשונה סוגים שונים של פריטים לקסיקליים מהנורמה הקלאסית

לצד מאפיינים , המתבטאים בנושאים ארוכים ורציפים, אפיינים בארוקייםהיה לזהות מ

אצל שוברט ניתן היה להצביע על שוני מהותי בעיצוב . גאלאנטיים של נושאים קדנציאליים קצרים

ולעתים כאלו , כאשר פריטים אלו הופכים אצלו ליציבים הרבה יותר, "טרנזיטיביים"פריטים 

הבדל לקסיקלי זה התגלה כמשמעותי בבחינת . קרי של היצירהשמציגים את החומר התמטי העי

שלעתים מבחינה מבנית לא סטה כלל מהמודלים הצורניים , "התצוגה התלת סולמית"המודל של 

  .הנורמטיביים

ניתן לבצע איפיון סגנוני באמצעות הצבעה על טיפול שונה , במשלים להיבט הלקסיקלי

שהוצג " המודל הנורמטיבי"שר זה הוא המושג של המושג הבולט בהק. באריים-Xבצירופים ה

וההיגיון המבני שבו הוסבר , מודל זה שיקף את צורתם של פרקי סונטה רבים: לצורת הסונטה

יציבים ושל אירועים -כהעדפה של אירועים יציבים על בלתי, בהתאם לאידיאל הסגנוני הקלאסי

 של שוברט וסקרלטי ממחישים את המקרים, גם כאן. משמעותיים על אירועים פחותי היררכיה

שלמעשה , סקרלטי במימוש של אידיאל סגנוני אחר לחלוטין: הסטייה מהנורמטיביות הקלאסית

ושוברט במודלים הקיצוניים של התצוגה , בארי- Xבוחן את מירב האפשרויות הגלומות בניתוח ה

  .הסוטים מהמודל הנורמטיבי בתוספת הלוואי המשמעותי, סולמית-התלת

או שהם , נה השלישית היא בין מצב שבו אין כלל מימוש של חוקי התיאוריהההבח

גם כאן ניתן לטעון כי במהלך התפתחות הסגנון . ובין מימוש מלא שלהם, ממומשים חלקית

ושל הפחתת מעמדם של מבנים שאינם עונים על כללי , הקלאסי התבצע תהליך הדרגתי של מימוש

ושכל החטיבות בה הן סגורות " גרעין"יתן להצביע בה על שלא נ,  טהורהABAצורת . התיאוריה

. ופועל על פי היגיון משלו, באר- Xבעליל מייצגת מבנה טרנארי שאינו מאורגן על פי חוקי , ושלמות

מול חשיבותה הברורה , ניתן לטעון כי מיעוט החשיבות היחסי של צורה זו בתקופה הקלאסית

בהעדפת צורה זו לעיצוב פרקים (או ברומנטיקה ) פוקא-בייחוד באריה דה(הרבה יותר בבארוק 

-Xמעידה על מרכזיות החשיבה ה) למעט בפרקים במסורת קלאסית, על צורת הסונטה, שלמים

ראינו את , ע באך"בניתוח הסונטה של קפ, לפחות במקרה אחד בעבודה. בארית בסגנון הקלאסי

עוד בסונטות המוקדמות יותר ב: בארי בהתפתחותו ההיסטורית- Xתהליך ההטמעה של המבנה ה
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אך הפרק כולו עדיין שמר על זיקה למבנה הטרנארי , בארי-Xהחטיבות השונות אורגנו במבנה 

הרי שבסונטות המאוחרות יותר כבר קיים אלמנט נוסף שניתן , בעל שלוש החטיבות הסגורות

  .בארי-Xולפיכך גם הפרק כולו מאורגן במבנה , להגדירו כגרעין הפרק

: חנות הללו ניתנות ליישום לשם המחשת המעבר שבין הבארוק לקלאסיקהשלוש ההב

והנטייה היא , "תמטיות"השוני הלקסיקלי מתבטא בכך שבבארוק קשה הרבה יותר להצביע על 

, )למשל, במקרה של פרלודים(או אפילו יצירות שלמות , לעתים קרובות להציג חטיבות שלמות

ניתן , בראייה זו. אך ארוך מאוד, ן של פריט לקסיקלי בודדכאירוע רציף שניתן לראותו כמצב מנוו

מה , המורכבות ממספר מצומצם של פריטים ארוכים, בארית גם יצירות בארוקיות-Xלנתח 

אלמנטים , שעשוי להסביר את קיומם של אלמנטים כדוגמת קווי החזרה בריקודים הבינאריים

ההבחנה השנייה קשורה להעדר . ודבארי היא חזקה מא-Xשהזיקה שלהם להיגיון ההיררכי ה

אם במקרה של צורת הסונטה מדובר על צורה שהיא . מודל נורמטיבי בהקשר הניתוח הבארוקי

כדוגמת הצורות הבינאריות , הרי שגם במקרים פשוטים יותר, בעיקרה שייכת כבר לעידן הקלאסי

כפי ( למבנים בינאריים עם העדפה, קיים ריבוי אפשרויות גדול הרבה יותר, והטרנאריות הפשוטות

שכרונולוגית עדיין שייכים יותר לבארוק או , "אנה מגדלנה"שראינו בניתוח הקטעים מתוך 

ובניגוד לתפישה הקלאסית יותר המעמידה כצורה מרכזית את הצורה , )קלאסיקה-לטרום

 ובדומה למודל הנורמטיבי, שעמדה במרכז הניתוח של הצורות האלמנטריות, הטרנארית הפשוטה

,  לגבי ההבחנה השלישית504.בארי- Xמעמידה במרכזה מימוש מלא של צירוף , של צורת הסונטה

במידה , קאפו-האריה דה, המודל הצורני הבארוקי שהוא אולי האופייני ביותר, כפי שכבר צוין

  . בארי ומציג אלטרנטיבה לו-Xרבה אינו מתייחס למודל ה

את ההתייחסות של התיאוריה של הקישור לתהליכים היסטוריים מעלה באופן טבעי 

 505.מה גם שהשתתת גישות תיאורטיות על בסיס תיאוריות תקופתיות נהוג מאוד בימינו, התקופה

הוצגה , המודל של קוך, לפחות במקרה אחד, אם כי בעבודה הנוכחית לא התעמקנו בסוגיה זו

עצם קיומו של מודל , כפי שראינו. בארי ובין המודלים של התקופה-Xהדיאלקטיקה בין הניתוח ה

וחלק משמעותי של ניתוח , כזה אינו שולל את האפשרות להציג גם מודלים צורניים מופשטים

                                                 

504
או (מול הצורה הטרנארית , ההבחנה בין הצורה הבינארית הפשוטה כמאפיינת יותר את הריקודים הבארוקיים 

, 1988(קיימת למשל אצל ספנסר וטמקו ,  כמאפיינת את הקלאסיקה)rounded binary form, בכינוייה האלטרנטיבי

71.(  

505
במסגרת , ניתן לציין עוד). מבטאים זאת במפורש, 1980, 1956רטנר (חוקר שניתן לייחס לו מגמה זו הוא רטנר  

ל  כדוגמאות לעבודות המסתמכות ע1999או פטי , 1989רוטשטיין , 1982המקורות המשמשים עבודה זו את סיסמן 

  .  מביאים באופן ישיר תיאוריות כאלו1992ולסטר , 1983בייקר , 1968חורגין . ובייחוד על קוך, תיאוריה מוקדמת
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כמו גם (באריים של העבודה - Xהמודל היה להתאים את חוקי המודל הקוכי לעקרונות ה

ולמרות העובדה , בלטה העובדה שלמרות הניסוח הפורמלי הקוכי, עם זאת). לעקרונות אחרים

קיומו בפרקטיקה המוסיקלית וההיקף הנרחב , ה שהמודל שימוש בלימוד צורת הסונטהשנרא

הדיון בכתביו של קוך הוא . שלו חורגים ממצב פשוט שלפיו מודל תיאורטי זוכה ליישום פרקטי

אך לא ניתן , משמעותי לפיכך על מנת להבין כיצד נתפשה הצורה הקלאסית בעיני בני תקופתה

 .ולזאת נדרשים כללים עמוקים הרבה יותר, ל קוך כמכתיבה את הצורהלראות את התיאוריה ש

  

   היבטים קוגניטיביים7.3

ההשלכות הקוגניטיביות של , מכיוון שהבלשנות הגנרטיבית ניצבת על בסיס קוגניטיבי

העובדה שהמבנים . אימוץ תיאוריה גנרטיבית לצורך האירגון המוסיקלי הן כמעט מיידיות

חלק מהדקדוק האוניברסלי , לפי ההנחה הגנרטיבית, חוקים המהוויםהמוסיקליים תואמים 

ואינם תוצר של , המופשט עשויה להעיד על כך שמבנים אלו משקפים תהליכי תפישה אנושיים

 ההנחה הזו מחוזקת 506.מערכות חוקים שרירותיות או של אידיאלים סגנוניים תקופתיים גרידא

כך , יחסית ומציגים אפשרויות מבניות מצומצמותבאר הם מורכבים -Xעל ידי העובדה שחוקי 

שלא ניתן לטעון שמדובר במימוש של כללים מתמטיים שאינם משויכים דווקא לתפישה 

העובדה שלא היתה מודעות לחוקים בקרב התיאוריה של התקופה או ,  בנוסף לכך507.האנושית

קשורים בדרך בה אנו המלחינים עצמם אף היא תורמת להנחה כי מדובר על תהליכים פנימיים ה

יש להעיר עם זאת . ולא בהתייחסות למערכות חוקים חיצוניות, קולטים את האירגון המוסיקלי

כי אין מדובר בהנחה כי כל מאזין באשר הוא יוכל לזהות ולעבד את המבנים המוסיקליים שהוצגו 

 הפריטים ההתבססות על הלקסיקון והשתתת התחביר על התכונות הלקסיקליות של. בעבודה זו

                                                 

506
והאם התפתחותה קשורה להתפתחות האבולוציונית , המוסיקה" מוצא"שאלה טבעית העולה מטענה זו היא לגבי  

על " תפס טרמפ"ואולי , תח באופן נפרדמול אפשרות אלטרנטיבית שלפיה האירגון המוסיקלי התפ(של השפה 

אך ראוי לציין את המחקרים שהתפרסמו , שאלה זו היא כמובן מעבר למסגרת העבודה). המנגנונים הלשוניים

 .et. alוואלין (הכוללים מספר השערות בנוגע לאבולוציה של המוסיקה במקביל לזו של השפה , לאחרונה בעניין זה

מנסה לטעון במפורש למוצא משותף של המוסיקה והשפה באמצעות ) 2000בראון  (אחד המאמרים מקובץ זה). 2000

דרך הצגתו את הקשר בין מוסיקה לשפה דומה , למרות שקיימים הבדלים. "musilanguage"מה שהוא  מכנה מודל ה

-יםצירופים בתחום הלשוני מוקבלים לגבה-מילים-שבה פונמות, Figure 16.1' ר(במקצת לגישתה של עבודתי 

  ).פראזות בתחום המוסיקלי-מוטיבים

507
אם כי הם שימשו בשלב , כללים אלו". דקדוק חסר הקשר"כלפי האימוץ של , למשל, טענה כזו ניתן להעלות 

כך שהם , כולל שפות מתמטיות, יכולים לאפיין מערכות פורמליות רבות, כלשהו להסבר של התחביר של שפה טבעית

  .מוש בהם ישקף יכולות קוגניטיביות אנושיותודאי כלליים מדי מכדי שעצם השי
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הבקי במוסכמות הסגנוניות של התקופה יוכל ) או מלחין(מעידה על כך שרק מאזין , הלקסיקליים

  .לזהות דרישות אלו ובהתאם לכך להתמודד עם הרמה התחבירית

לגבי , ראשית. קיימות מספר טענות נגד שניתן להעלות כלפי טיעון קוגניטיבי זה, עם זאת

כפי , א רק מסיבות של הבדלים מהותיים בין התחומיםל, עצם הקישור בין מוסיקה ושפה

 ברור שטענה 508.אלא גם כתוצאה ממידע אמפירי הקשור לחקר המוח, קנדוף'שטוענים לרדל וג

. כזו מחלישה מאוד את ההנחה כי מנגנוני עיבוד שפה משמשים לתפישת האירגון המוסיקלי

ומחקרים חדשים , ירית על נכונותוקיימת מחלוקת אמפ, ראשית: קיימות שתי תשובות לטיעון זה

אם כי לא מהסוג בו עסקנו בעבודה (יותר דווקא הציגו קשר ברמה הנוירולוגית בין עיבוד מוסיקלי 

מלכתחילה הנחת העבודה היא כי אין , שנית). et. al. 2001מאס , 1998פאטל (ובין עיבוד לשוני ) זו

קה שהיתה עשויה להתבטא בכך שמלחינים זי, זיקה ישירה בין היכולות הלשוניות והמוסיקליות

 אלא שהאירגון המוסיקלי יורש 509,הדוברים שפות שונות ייצרו תחבירים מוסיקליים אחרים

ובייחוד החלק , מכך ממילא עולה כי המנגנונים הללו. ממנגנונים השייכים לדקדוק האוניברסלי

ולכן ייתכן ,  הלשוני גרידאהם כלליים יותר מאלו הרלוונטיים לעיבוד, באר- Xהנוגע לתיאורית 

  .שהעיבוד הקשור אליהם מתבצע באזור שונה מהאזור המוקדש בלעדית לעיבוד לשוני

בארי הוא - Xההנחה כי המבנה ה. טענה שנייה נוגעת לאוניברסליות של התיאוריה

עם . מופשט וכללי באה לידי ביטוי בעבודה ביישומה של התיאוריה למגוון מבנים מוסיקליים

או אפילו למוסיקה לא , מערבית- נעשה כל ניסיון לאמץ את התיאוריה למוסיקה חוץלא, זאת

מכיוון שהדרישה הבסיסית מתיאוריה קוגניטיבית היא שתהיה בעלת פוטנציאל למימוש . טונלית

 התשובה הפשוטה לכך היא שממילא עבודה זו 510.לכאורה יש בכך טעם לפגם, אוניברסלי

העובדה שלא . הוא המוסיקה הטונלית של התקופה הקלאסיתו, התמקדה בתחום מצומצם מאוד

                                                 

508
ומביא כדוגמא מחקרים שהראו שגם אחרי פגיעה מוחית שפגעה ביכולת העיבוד , דן בסוגיה זו) 39, 1998(פאטל  

יש להעיר כי בזמן שפאטל מגדיר יכולת זו . הזיהוי של יחסים הרמוניים, נשמרה יכולת מוסיקלית, התחבירי

"important aspect of musical syntax" ,ולא מהרובד התחבירי, בעבודה זו מדובר על חלק מהרובד המורפולוגי .

עליו עמדנו בפרק , )שפאטל שותף לה(בכך מומחשת הבעייתיות שבעירוב הטרמינולוגי בין שני מושגי התחביר 

  .הפורמלי של העבודה

509
אך הדבר אינו נטען כאן והוא בלתי , ואיך בכך שלילה לאפשרות כי לשפת המלחין תהיה השפעה על המוסיקה של 

שהישוו תכונות ריתמיות של מלחינים , 2003טענה כזו הועלתה על ידי פאטל ודניאל . בארי-Xסביר בעיני בהקשר ה

המייחסת קשר ישיר בין , מעבר לפרדיגמה השונה של עבודתם. ביחס לתכונות הריתמיות של לשונם, אנגלים וצרפתים

-זו עוד המחשה להצדקת ההקבלה בין האירגון הטונלי, )ך להתייחס לדקדוק האוניברסליללא צור(השפה למוסיקה 

  . כפי שנעשה בעבודה זו, ריתמי ובין הרמה הלשונית הפונולוגית

510
  ).338, 1983קנדוף 'לרדל וג(קנדוף כלפי גישתו של קיילר 'טענה מסוג זה מועלית למשל על ידי לרדל וג 
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לא מעיד על כך שאין זיקה , או במקרה המורכב יותר של הבארוק, נעשה עיסוק ברומנטיקה

גם אם היא תצריך איפיון אחר , ואין סיבה לשלול זיקה כזו, באריים בתקופות אלו- Xלמבנים ה

 511,ת לא היתה מרכיב הכרחי של התיאוריהגם ההישענות על הטונליו. של הפריטים הלקסיקליים

אם כי ראינו כי בהקשר הקלאסי לטונליות יש תפקיד משמעותי באיפיון הפריטים וקביעת 

קנדוף מצביעים על הפוטנציאל האוניברסלי של 'כשם שלרדל וג, לפיכך. דרישותיהם הלקסיקליות

קנדוף 'לרדל וג(מערבית אך מציינים כי הדקדוק שהם מציגים מותאם למוסיקה טונלית , תורתם

אך ניתן לטעון , בעבודה הנוכחית אמנם התמקדנו בתחום ובתקופה מסוימים, )280, 1983

, צירופים, באריים של לקסיקון- Xכל רמת אירגון שתכיל מקבילות הולמות למושגים ה, שבהתאם

ים השאלה שאיזו מידה קיימים אירגונ. באריים- Xעשויה להתבסס על המבנים ה, וקטגוריות

היא מעבר לגבולות עבודה , והאם הם תואמים את חוקי התיאוריה, מערבית-כאלו במוסיקה חוץ

  . זו

הטענה השלישית גורסת כי בין האובייקטים המוסיקליים שנידונו קיימים הבדלים 

מה שמקשה על ראיית ההקבלה ביניהם , משמעותיים ביחס לאובייקטים הבסיסיים הלשוניים

משך האירועים מקשה על , במיוחד. ם מעובדים על מנגנונים זהיםועל קבלת הטענה כי ה

פרקים , ובהתאם לכך, הנושאים המוסיקליים הם ארוכים בהרבה ממלים בודדות: ההקבלה

 512.שהיא היחידה התחבירית המלאה, מוסיקליים שלמים הם ארוכים בהרבה ממשפטים בודדים

ההנחה , "משפט"ו" פרק"ובין " מילה"ו" נושא"אם באופן כללי לא נעשתה הקבלה מפורשת בין 

, הקוגניטיבית כי האירגון המוסיקלי מעובד על ידי אותם המנגנונים שמעבדים תחביר לשוני

היא כי יש , התשובה שלדעתי ניתן להעלות. לפחות באופן חלקי, מחייבת הצגה של הקבלה כזו

לא רק על פי , )יותראת המבנים המורכבים , ובהתאם לכך(לשפוט את הפריטים הלקסיקליים 

מלבד הדרך בה , דובר שפה חייב לדעת לגבי פריט לקסיקלי בלשונו פרטים רבים. משכם בפועל

, הוא צריך לדעת שמדובר בזמן עבר, היא פועל" אכל"עליו לדעת שהמילה , לדוגמה: הוא נהגה

כל אלו . את מבנה הארגומנטים שלה, ובהתאם לכך, הוא צריך להכיר את המשמעות שלה

כמעט כל המידע ,  לעומת זאת513.ואינם ניתנים להקשה ממנה, מתווספים לדרך בה המילה נהגית

                                                 

511
אך הדבר לא , למוסיקה" תיאורית היחסה"ות קיים אם בוחנים את הרלוונטיות של תפקיד משמעותי יותר לטונלי 

  .וממילא גם התיאוריה הבלשנית וגם הזיקה שלה למוסיקה הם בעייתיים למדי, נעשה בעבודה

512
ולא לפריט , אין ספק שמלכתחילה זו הסיבה לכך שהנטייה היתה להקביל את הפראזה המוסיקלית למשפט לשוני 

  .וצליל בודד" מילה" למרות ההבדלים הברורים והמהותיים בין זאת. בודד

513
לדוגמה העובדה שמדובר בפועל בזמן , בעברית עוד ניתן להקיש חלק מן המידע מן הצורה המורפולוגית של המילה 

  .בשפות אחרות המידע הזה מוגבל אפילו יותר. עבר
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, זיהוי הקטגוריה: הנוגע לפריטים הלקסיקליים המוסיקליים מגיע מתוך תכונותיהם הפנימיות

כולם נעשים , ומבנה הארגומנטים) שעשוי להשליך על קשרים עם פריטים אחרים(התוכן התמטי 

המשמעות היא שגם אם הפריטים המוסיקליים . פונולוגי והמורפולוגי של הפריטמתוך המבנה ה

הוא נרחב יותר , אין להסיק מכך שהמידע האגור בזכרון המאזין עבור כל פריט, הם ארוכים יותר

לא ניתן לטעון שלצורך העיבוד המוסיקלי נדרש זיכרון רב , מכיוון שכך. במקרה המוסיקלי

לכך יש להוסיף את העובדה . שמדובר על תהליכי עיבוד שונים בתכליתולכן שלא ייתכן , בהרבה

המורכבות המורפולוגית הרבה של הפריטים , שאם כי קיים שוני ברמת הפריט הלקסיקלי

וודאי שהעצים , המוסיקליים מביאה לכך שהתחביר המוסיקלי אינו מורכב בהרבה מהלשוני

ם לשוניים מאשר ניתוחים מבניים המגיעים עד התחביריים שהוצגו בעבודה זו קרובים יותר לעצי

ייתכן שראוי להשוות בין עיבוד של משפט לשוני אל מול פרק מוסיקלי , לפיכך. רמת הצליל הבודד

ובכך אין , אלא על פי כמות המידע שנדרשת לצורך העיבוד, לא על פי הזמן בפועל שעיבוד זו נמשך

  .תובעני יותרזה מובן מאליו שהרובד התחבירי המוסיקלי הוא 

, גם אם עצם האימוץ של תיאוריה גנרטיבית ממחיש את הרלוונטיות הקוגניטיבית שלה

עד כה כמעט שלא התבצעו ניסויים שכוונו . יש מקום לבחון רלוונטיות זו גם בצורה אמפירית

 שקשה להניח 514,והניסויים הקיימים הניבו תוצאות עגומות למדי, צורנית-לרמה התמטית

 ניסויים 515.היכולת האמיתית של מאזין מיומן להתמודד עם האירגון התמטישמשקפות את 

- מתמקדים בעיקר ברמה הטונלית, שבעיני עשויים להניב תוצאות טובות יותר, פיזיולוגיים-נוירו

-עיצוב ניסוי נוירו, ועקב העובדה שהרמה התמטית כרוכה באירועים ארוכים ומורכבים, ריתמית

אין בידי להציע אילו ניסויים , בשלב זה.  הוא בודאי מורכב ובעייתיפיזיולוגי לבחינת רמה זו

                                                 

514
 –לצד הפרובוקציה הגלומה בניסויים . 1996מן וביגנד טיל; 1992ני 'דוגמאות לניסויים כאלה מציגים קארנו וקונצ 

 ניסויים אלו לוקים בעיני בבעיות –העדר ביטוי לעיוותים משמעותיים ביותר בצורה של פרקים קלאסיים 

וניסוח , בחירת יצירות בעייתית, מוסיקאית-העדפה של מאזינים לא, כמו מספר משתתפים מועט, מתודולוגיות קשות

, ני'במקרה של קארנו וקונצ. חוויתי-ננה מכוונת את הנבדקים להיבט הצורני אלא להיבט הרגשישאי, שאלת ניסוי

תהא צורתו , כאשר ניכרת בו העדפה של המאזינים לקטע הראשון שהושמע, קיים גם כישלון ברור של מטרת הניסוי

בניסוי זה תלמידי . פקותאך ודאי שלא מס,  מציגים ניסוי עם תוצאות מעודדות יותר1998ברץ וקלי . אשר תהא

מאשר , הפיתוח או המחזר, כמו תחילת הנושא השני, מוסיקה הצליחו להצביע על נקודות משמעותיות מבחינה מבנית

  .  מוסיקאים-לא

515
משום שגם ברמה הלשונית לא נצפה מאדם שאינו מכיר את חוקי שפה , דרישת הקומפיטנטיות היא הכרחית 

נדרשת ממאזין קומפיטנטי היכרות עם הפריטים , בהקשר של העבודה. מריםמסוימת להתמודד עם משפטים הנא

בהקשר זה ניתן לציין את . ויכולת לתפוש את תכונותיהם ודרישותיהם הלקסיקליות, הלקסיקליים הרלוונטיים

ק גם בהקשר הפונולוגי ולא ר, שטיעונם המרכזי הוא שידיעת שפה הוא תנאי הכרחי לתפישתה, 1991האלה וסטיבנס 

אף כשלו ביכולת לחלק משפט נתון למלים , ונבדקים שלא הכירו את השפה, בהקשרים סמנטיים או תחביריים

  .בודדות
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אך סוגיה זו ראויה בהחלט להיבחן כבסיס , )ובודאי שלא להציג תוצאות של ניסויים כאלה(לערוך 

  . למחקר עתידי

   

   היבטים בלשניים7.4

ל ושראוי לשייך אותה לקטגוריה ש, אם כי ברור שעבודה זו התמקדה בהיבט המוסיקלי

מידת האינטרדיסציפלינריות שבה מחייבת גם לתהות על ההשלכות שלה , תיאוריה מוסיקלית

. ממנו היא שאבה לא רק רעיונות יסוד אלא גם את התיאוריה ההיררכית עצמה, לתחום הבלשני

בשום ". שפה"ובין " מוסיקה"חשוב לחזור על היחס שהתיאוריה מציגה בין , לפני שנעשה זאת

. ואף לא כי מוסיקה דומה או אנלוגית לשפה" מוסיקה היא שפה"לא נטען כי שלב של העבודה 

עצם העובדה שהתקבלה לצורך העבודה הנחת יסוד כי רובד סמנטי במוסיקה למעשה , יותר מכך

שכן חוקי השפה הטבעית קשורים בעיקרם , אינו קיים מעידה על מידת השוני בין התחומים

 העבודה היתה לטעון שגם אם קיימת הקבלה מקיפה בין גישת. במיפוי שבין תחביר ומשמעות

אין קשר ישיר , )מורפולוגיה ותחביר, הכוללים פונולוגיה(רבדים שונים בשפה ובאירגון המוסיקלי 

מאותה " ירשו"הקשר התבטא בכך ששני התחומים , וככל שהיה מדובר בתחביר, בין התחומים

ברור שעצם , למרות זאת. ר האוניברסלייםשמהווה חלק מכללי התחבי, מערכת חוקים מופשטת

וננסה להדגים כאן מן , העיסוק בתיאוריות הגנרטיביות אמור לעניין את התחום הבלשני

  .ובייחוד לבלשנות הגנרטיבית, הפוטנציאל שיש בעבודה זו למחקר הבלשני

-היא תפישת אי, ושחשובה מאוד בתפישה הגנרטיבית, טענה ראשונה שעבודה זו מחזקת

הרואה את התחביר ,  אם כי ראינו כי התפישה המקורית516.ת של מרכיבי השפה השוניםהתלו

, נזנחה במידה רבה עם התפתחות הבלשנות הגנרטיבית, כמנותק לחלוטין מהסמנטיקה

הארכיטקטורה התיאורטית עדיין רואה את השפה כבנויה ממספר של מרכיבים שאמנם מקיימים 

העובדה שניתן היה לאמץ תיאוריה שהיא . ם ביסודםאך הם בלתי תלויי, מימשק זה עם זה

ותוך התייחסות , וזאת למרות שהרמה הסמנטיקה לא זכתה כלל להתייחסות, תחבירית בעיקרה

התלות של -עשויה להעיד לדעתי על מידת אי, כללית בלבד לרמות המורפולוגיות והפונולוגיות

  .התחביר במרכיבים האחרים

" תחביר"קנות מעבודה זו בכל הקשור להבנת מושג הניתן להיעזר במס, בהתאם לכך

ניתן לטעון כי . ולבחון אילו אירועים רלוונטיים אליו, )להבדיל מהמושג הכללי הרבה יותר(הלשוני 

                                                 

516
  .11ש "ה' ר, התייחסות לנקודה זו הופיעה בפרק המבוא 
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, כך שכללים או תופעות שניכרו גם בתחום זה, האירגון המוסיקלי מקיים זיקה בעיקר לתחביר

היא , אם כי שנידונה בתמצות רב, ה מובהקת לכךדוגמ. ראוי לראותן כשייכות לתחום התחבירי

עצם . GB-כפי שהוא מכונה בהקשר של תיאוריה הקשירה ב" אינדקס"או ה, "רפרנס"מושג ה

ובכך להציע יישום של  , העובדה שיכולנו ליצור זיקה בין מושג זה ובין עקרונות של חזרה תמטית

,  על כך שמדובר במושג תחבירי ביסודועשויה להעיד, חוקי תיאורית הקשירה באירגון המוסיקלי

שכן הוא מבטא הצבעה של צירופים על , אם כי בהקשר הלשוני יש לו גם השלכות סמנטיות

שכללו מבנים , הפשטות היחסית של המבנים התחביריים המוסיקליים, בנוסף". עולם"אירועים ב

מאפשר לראות , טים ריקיםוהעדר של תזוזות או פרי, סדר ליניארי מוגדר וקבוע, בינאריים בלבד

  .את התחביר המוסיקלי כמעבדת ניסוי פשוטה בהרבה ביחס לכאוטיות שיש בשפה הטבעית

או , המידע המוסיקלי עשוי אף לסייע בתמיכה או בערעור של תיאוריות בלשניות קיימות

ן באר אינו מוב- Xעצם האימוץ של תיאורית , כפי שצוין בפרק המבוא. בפתרון מחלוקות ביניהם

.  למשל אינה נוהגת כךMP, ואם כי מרבית התיאוריות מכילות גירסה כזו או אחרת שלה, מאליו

ודאי שיכולה לתמוך בתיאוריה , באר ברמת אירגון אחרת-Xהצגת הרלוונטיות של חוקי , לפיכך

אימוץ תיאוריות , באופן דומה. מול תיאוריה השוללת זאת, הרואה את החוקים הללו כתקפים

שלדעתי אף להן יש רלוונטיות לאירגון , אורית הקשירה או תיאורית היחסהכדוגמת תי

בניגוד . וכנגד אלו השוללים תיאוריות אלו, GBעשוי להוות ראיה לטובת תיאורית , המוסיקלי

- Xשאינם מאורגנים , "שטוחים"העובדה כי לצד המבנים המוסיקליים ראינו גם מבנים , לזאת

ולתמוך , בארי אירגון מוחלט- X הרואה באירגון הGBד גישת עשויה להוות ראיה כנג, בארית

  .בארי- Xהמתירה אלטרנטיבות דומות למבנה ה, LFG- בגישה כגון זו הקיימת ב

התרומה המשמעותית ביותר של העבודה היא במשמעות , אולם מעבר לנקודות אלו

ולולא , יברסלילולא היה קיים מושג הדקדוק האונ. שהיא מעניקה לרעיון הדקדוק האוניברסלי

לא ניתן היה כלל לנסח את , התפישה כי החוקים הבלשניים יורשים ממקור משותף אחד

. ועל המשמעות הקוגניטיבית של ניסוח זה עמדנו בסעיף הקודם, התיאוריה שמאחורי עבודה זו

למעמד המשמעותי , ובפרט, מושג כאן חיזוק משמעותי לעצם העיקרון של דקדוק אוניברסלי, בכך

האפשרות לאמץ חוקים אלו לרמת אירגון שאינה , עם זאת. באר-X בו לחוקי תיאורית שיש

אלא שלפחות , מעידה על כך שהדקדוק האוניברסלי אינו מהווה שפה סגורה לכשעצמו, לשונית

גם אם . קיימים בו מרכיבים שהם מופשטים ובעלי משמעות מעבר לרמה הלשונית גרידא, חלקית

, גישה החומסקיאנית הרואה בשפה היבט ייחודי של התפישה האנושיתיש בכך אכזבה מסוימת ל
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ושתי , המסקנה העולה מן הדברים היא שלצד היכולת הלשונית ניצבת היכולת המוסיקלית

  . היכולות הללו מהוות יחדיו ביטוי אנושי ייחודי
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English Abstract 

Introduction 

The key role played by the consideration of hierarchy and structural levels in 

musical analysis is widely accepted today. While hierarchic analysis has become a 

main tool in theories of tonal structure, rhythm and harmony, one field in which this 

aspect of analysis remains unrecognized or underestimated is the thematic field. Until 

recently, Most thematic analyses took the form of sequences of symbols: these 

described the thematic content of a movement or a section, but did so without 

suggesting any deep structural view of them, or defining any hierarchical relationship 

between the various elements. This is the reason why thematic analyses are often 

referred to as belonging to the “design” level, subsidiary to the structural level which 

is determined by aspects such as tonal organization. Studies such as Darcy and 

Hepokoski's "Sonata theory", or Caplin's theory of "Formal functions" demonstrated a 

more sophisticated approach to form and to the organization of themes, but these 

theories still lack the hierarchic aspect.  

This study presents a theory of thematic hierarchy, based on a syntactic theory 

from the field of generative linguistics, which leads to a secondary goal of presenting 

a deep relationship between language and music. The study is “hierarchic”, as it 

produces tree structures for musical sections, through which the internal grouping, the 

inner relations and the functions of the elements can be learned; and the study is 

“thematic”, as the atomic elements, the leaves of the tree analyses, are the thematic 

elements of the piece, such as main themes, closing themes, and transitions. In 

particular, this notion of "thematic organization" relates not only to their motivic 

content, but also to the tonal and rhythmic structure, and in particular to the cadences 

within them. The theory that is implemented is X-bar theory, a modern syntactic 

theory of phrase structure, which is a major component in most of the current 

generative theories. 
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This kind of connection between music and language, through the adoption of 

specific generative theories, has been suggested by several scholars, such as Bernstein 

and Keiler. It has been strongly rejected by Lerdahl and Jackendoff, which claimed 

that language and music differ in so many aspects that a direct comparison between 

the two fields is inappropriate. Their argument (referred to the adoption of syntactic 

trees) is worth quoting: “Linguistic trees represent is-a relations: a noun phrase 

followed by a verb phrase is a sentence, a verb followed by a noun phrase is a verb 

phrase, and so forth. There is no musical equivalent to this situation” (Lerdahl and 

Jackendoff 1983, 112). While this argument is certainly true for tonal organization, a 

study of the thematic and formal organization reveals quite a different picture: in the 

formal context, “is-a relations” clearly exist: an antecedent followed by a consequent 

is a parallel period, an exposition followed by a development and recapitulation is a 

sonata-form movement, a theme group in the tonic followed by a transition and a 

theme group in the dominant is a sonata-form exposition, and so forth. Therefore, not 

only that the is-a argument does not deny the possibility of adopting syntactic theories 

to explain the thematic organization, this argument gives strong motivation to apply 

the syntactic theories in that direction. 

While Lerdahl and Jackandoff rejected the connection between music and 

syntax, they point out a similarity between their theory and the phonological 

component, a similarity that may indicate that tonal-rhythmic organization can be 

paralleled to the linguistic phonology. Following that line, theories that deal with the 

inner structure of a phrase or a theme, describing its inner structure and the possible 

processes that may be applied to it, should be linked to the linguistic morphology, 

which is the study of the word's inner structure. And lastly, the thematic organization 

can be compared to the linguistic syntax, in the sense of syntax as the component that 

deals with the shaping of larger phrases from single words (as opposed to 

morphology, which studies the inner structure of the word). This is the motivation to 

adopt a syntactic theory to the study of thematic organization. 
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X-bar theory 

X-bar Theory emerged in the 1970s (Chomsky 1970, Jackendoff 1977), and it 

is still used today in various generative theories of syntax. The most relevant version 

of the theory is presented by Government and Binding Theory (GB: Chomsky 1981, 

Haegeman 1994, Culicover 1997). Its object is to structurally analyze linguistic 

phrases (such as noun phrase, verb phrase, and so forth), as demonstrated in Ex. 1.1, 

which draws syntactic trees of two very similar noun phrases. In the linguistic 

context, the phrase is the complex element, which is built of the atomic elements, the 

words, or as they are termed here, the lexical items. Since the term "phrase" is used in 

different ways in the musical and linguistic context, it will be avoided altogether here, 

and if it will be used, it will be in the linguistic sense. 

The important assumption of X-bar theory is that all phrases in syntax are 

structured according to the same abstract rules, regardless of their category. Another 

fundamental principle of the theory is the dependence on the lexical items, although 

they are the leaves in the hierarchic trees. Each section has exactly one item within it 

which is termed its head. The head defines the category of the whole section, and the 

whole structure is considered to be a reflection of the head’s lexical demands. In Ex. 

1.1.1, the head “analysis” demands someone that performs the analysis, and 

something that is being analyzed, and these demands are projected into the structure. 

In the adaptation of the theory to music, this principle is fully maintained. 

This partially explains why the thematic field is the most appropriate to adopt the 

theory for, since the property of “demanding” other elements according to their inner 

structure can be attributed to themes: The most obvious example is the antecedent of a 

parallel period, which clearly demands a consequent. The “thumb rule” for choosing 

the head is to pick the least stable element in the section (for example, in the parallel 

period, the antecedent that is less stable and more open than the consequent). The rest 

of the section is consisted mainly of the elements that are needed to fulfill the head’s 

lexical demands. These elements are referred to as the arguments of the head.  
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The formal design of the theory claims that each section consists of the head, 

which is a lexical item, and its arguments, which are whole sections. While the head is 

obligatory, the arguments are optional, and their number can vary between zero and 

two. The two possible arguments are termed the specifier and the complement, and 

can be broadly described as the “subject” and “object” of the section, 

correspondingly. In this musical adaptation, the specifier is usually the principle 

statement of the section, while the complement serves as a point of arrival, which 

closes the openness of the head. 

The head and its arguments are organized in a binary tree structures drawn in 

Ex. 1.4 (Ex. 1.4.1 includes a full X-bar tree with both arguments). The specifier is 

located at a higher level of the tree, while the complement and the head are children 

of the same node, both at a lower level of the tree. Of course, since the arguments are 

sections, they are by themselves subject to separate X-bar analyses. The head of the 

section always shares the same category with the whole section, so it is possible to 

refer to a section XP as “a section of category X”. The categories X, Y, and Z should 

be considered as variables, which can be replaced by any actual category.  

In addition to the head and the arguments, a third type of element in the X-bar 

trees is the adjunct (for example, "thorough" and "in his last book" in Ex. 1.1.2). 

Adjuncts are redundant elements that are added to the tree in the intermediate levels 

between the level of the specifier and the level of the head and complement, as the 

trees in Ex. 1.6 demonstrate. Unlike the arguments, there is no restriction on the 

number of adjuncts. We can distinguish between left adjuncts, which appear before 

the head in the linear order (Ex. 1.6.2), and right adjuncts, which appear after the 

complement (Ex. 1.6.1). In the thematic hierarchy, left adjuncts will usually represent 

developmental areas, while right adjuncts will serve as codas or codettas.      

After the formal description, an explanation should be made regarding the 

justification to implement the theory to music, and to the analysis of the thematic 

organization in particular. The justification lies in the basis of X-bar theory: the fact 

that it assumes that all phrases in syntax are shaped according to abstract rules, that 



- 387 -  

are derived not from specific linguistic properties, but from the universal grammar. 

The formal rules apply to every linguistic phrase, regardless of its grammatical 

category, although there are specific parameters which are determined by the category 

itself. Therefore, this abstractness suggests that X-bar rules might apply not only to 

the linguistic field, but also in other situations in which “phrases”, “categories” and 

“lexical items” exist, in the sense of the theory rules. The next chapter of the study is 

devoted to justify this crucial point. 

 

Preparations: lexical items, phrases and 

categories in music 

The thematic area, in my opinion, includes concrete parallels for these three 

notions: musical section should be paralleled to linguistic phrases; Musical themes, in 

the sense of a theme as a single, distinguished element, usually ending with a clear 

cadence, should be paralleled to words or lexical items; and the different types of 

forms and themes, to the notion of category. Of the three, the clearest is the analogy 

between musical sections and syntactic phrases, since they are assigned a specific 

function in the form (for example, “first theme group”, or “exposition”), while having 

an independent inner structure. Just like linguistic phrases, musical sections can 

contain or be contained in other sections, while overlapping between sections is 

forbidden.  

The notion of “lexical items” is maybe not as clear, but the study argues that 

simple musical themes (in the literature, the terms "phrase" or "satz" are also used, 

although both terms are inaccurate for the current purpose) present a convincing 

parallel to that notion. On the one hand, the single themes can be treated as atomic 

elements in the form, and on the other hand, they posses an ability to demand or select 

other elements, which is a fundamental property of X-bar theory: the most obvious 

example is the antecedent of the parallel period, which clearly demands a consequent, 
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but more complex examples are also addressed. The intuitive demand from a 

"lexicon" – to contain a list of all items and their meaning – is not necessary in the X-

bar context, and the lexicon is not defined that way even in the linguistic field. The 

analytic literature includes several objections to the concept of simple musical themes 

as presenting an autonomic level of musical organization. These objections are 

motivated either by emphasis on the tonal level or by Koch's phrase expansions. The 

study deals extensively with these objections (beyond the scope of this summary). I 

will only add that Koch's terminology fits the principle presented here: Koch's "Satz" 

and "Periode" levels can be paralleled to the levels of lexical items and whole 

sections, respectively. 

Regarding musical sections and themes this way, a notion of “category” can 

be adopted, although the musical categories are certainly different from the linguistic 

nouns, verbs or adjectives. The period’s components, for example, are quite different 

from sonata form transition, both in the inner structure of the theme, and in the 

distribution of these elements within the movement. Respectively, a parallel period is 

a totally different kind of section than a whole sonata-form movement, a simple 

binary form, or an exposition. Therefore, it makes sense to divide the musical lexical 

items and sections to different respective categories, and assume that they behave 

similarly to the linguistic categories. The categories used in this study are the category 

N (or NP for the whole section) for tight-knit themes; M (MP) for simple expansions 

of such themes, characteristic of opening sections. This category include the binary 

and rounded binary forms, but also the first group that leads to a half cadence in the 

home key, for example in Beethoven's Piano Sonata Op. 2\3; E (EP) for 

exposition\recapitulation in the section level, and for the transition (which leads from 

the first group to the second) in the lexical level; V (VP) for second theme groups; 

and S (SP) for whole sonata movements (including Scarlatti's Sonatas). In several 

instances, it is not trivial which is the lexical item which corresponds with the 

sectional category (for example, what is the item of category V), but this issue is dealt 

extensively in the analytic part of the study. 
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Elementary forms 

The simplest example for a musical section is the parallel period. This form 

contains an opening item (“the antecedent”) which ends with a weak cadence, usually 

a half cadence, and a concluding item (“the consequent”) which ends with a perfect 

authentic cadence. The leading principle that the head should be identified with the 

least stable element, leads to the conclusion that the head of the period is the 

antecedent, which creates an openness that is resolved by the consequent. Therefore, 

the consequent functions as the complement of the section. The overall structure of 

the period becomes a symmetric binary tree (Ex. 2.1.1). A different, and more 

interesting type of period is the one in which the first element ends with an authentic 

cadence, while the second is the one that has a weaker closure. Such a period has 

caused considerable confusion among theoreticians, and the terms for it vary – an 

open period, by Wolf, a reversed period, by Caplin, and “antiperiod” by Webster. The 

term "open period" fits best the X-bar analysis, and was used in this study.  

The same argument used for choosing the head of the parallel period holds in 

the case of the open period – the less stable element is the item that ends with a half 

cadence, and therefore, the other element should be considered as its argument. This 

time, since the argument precedes the head and doesn’t solve its openness, it fits the 

role of the specifer. The tree structure for this period is accordingly presented in Ex. 

2.1.2. This is quite a different structure from the symmetric tree of the previous 

example, and the lack of complement, indeed creates a sense of openness. By viewing 

the open period this way, it need not be thought as “reversal” or “negation” of the 

parallel period, but rather as an alternative model for periodic structure, predicted by 

the X-bar rules. The openness of the open period, which is the result of the lack of a 

complement, is revealed in the cases in which a complement appears after the 

consequent: such examples are demonstrated in Ex. 2.4 and Ex. 2.5. 

Another elementary musical structure is the so-called “rounded binary form”: 

a binary form, in which the second part includes an intermediate element and the 
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return of the opening part. While the two previous examples presented included the 

selection of only one argument, the rounded binary form introduces an example for 

fulfilling a complete X-bar tree. The first part and its return must be considered as 

arguments, since they are clearly independent closed sections, in many cases in 

periodic structure. The intermediate element, on the other hand, fits the role of the 

head: it is a single item, the “new” element presented by the form, and clearly the 

most open in the section. In many cases, this item is based on some sort of 

prolongation of the dominant, which can be seen as selecting the tonic statement of 

the arguments. Therefore, instead of viewing the intermediate event as merely passing 

between the two stable elements, the theory suggests that it is actually the basis for the 

whole form. The tree structure for the form, the product of this analysis, is presented 

in Ex. 2.7, and further examples are given in the relevant chapter. 

Two important features of this form are fully explained by the X-bar structure: 

first, the much-debated apparent clash between binary and ternary forms, which is the 

result of the fact that we have a binary tree which contains three important elements 

(the specifier, the head and the complement), and second, the placement of the repeat 

lines, which fits the fundamental binary division of the section. While this division is 

coherent with the X-bar rules, it stands in contradiction to other approaches to the 

analysis of this form, such as schenkerian analysis, which connects the intermediate 

element with the first part. 

While the rounded-binary form may be the most important version of the 

simple binary and ternary forms, the other formal possibilities are also subject to X-

bar analysis. For example, the simple binary form, which includes no repeat of the 

opening part in the second part, can be analyzed as a specifier-head structure, with no 

complement. The spectrum of formal possibilities is represented through the analysis 

of the binary dance movements from the notebook of Anna Magdalena Bach (Ex. 

2.23) which reveals the wide variety of options enabled by the usage of head, 

arguments and adjuncts.  
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Scarlatti's Sonatas  

The form of Scarlatti keyboard Sonatas has been a subject for debate, and the 

approaches vary from viewing it as a binary form in the Baroque style, to sonata-form 

which fit the broad notion of "sonata style". Other approaches viewed the sonatas as 

presenting innovative forms, which can not be categorized as "sonata-form", and are 

characterized by the utmost formal and tonal variety. Such a view is expressed by 

Kirkpatrick: "Were proof needed, nothing would better prove the vitality of the 

Scarlatti sonatas than their resistance to systematic analysis or to classification. 

Those forces which shape the Scarlatti sonatas are continually influencing and 

counteracting one another to such an extend that it is almost impossible to establish 

rules that Scarlatti himself does not break or to define categories that he himself does 

not demolish." (Kirkpatrick 1953a, 251) 

This study follows that approach, and the current chapter demonstrates the 

formal variety of the sonatas, and yet their commitment to the X-bar rules. The main 

argument is that with the addition of few constraints (such as the binary division and 

the tonal plan), each sonata obeys the X-bar rules only, and the entirety of the sonatas 

presents the whole spectrum of possibilities projected by these rules. This approach 

follows Kirkpatrick's statements, with the objection that X-bar theory does establish 

rules which Scarlatti does not break. For this purpose, the 60 sonatas which 

Kirkpatrick himself collected (Kirkpatrick 1953b) were subject for analysis, assuming 

that they represent the formal variety. The rest of the sonatas were not analyzed, so 

the predictions of the study regarding their form may be tested in the future. 

Besides analysis of the basic form of the Sonatas, and "translation" of 

Kirkpatrick's terms to the X-bar terminology (for which, Ex. 3.1.1-3.1.4 present 

abstract examples), the study deals with several issues regarding the Sonatas' form, 

especially the form of the first part (the "exposition" of the Sonata). First, the clash 

between the structural and linear aspects is discussed: The linear approach tends to 

view the exposition as moving from the opening theme to the closing one, with long 
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transitive path between them. The structural analysis divides the transitive continuum 

to several items, each serving as a head to different section. Sonatas that exemplify 

this process are K. 105 and K. 403. Second, Scarlatti's use of adjuncts is analyzed. 

This use marks adjuncts as key elements within the sonatas, fulfilling many 

hypothetical possibilities for the role of adjunct, such as redundant elements, pseudo-

heads, pseudo-specifiers, bridge themes, and more. Third, Kirkpatrick's notion of 

"crux" is discussed, and its thematic aspects, as well as its structural significance are 

explained. The study defines this notion formally, and presents a theory of possible 

and impossible places for the crux to appear, which perfectly fits the empirical data of 

the sixty sonatas. Lastly, several sonatas, which present a particularly interesting 

recursive situations, of "exposition-within-exposition" are presented and analyzed. 

These examples, which include K. 44, K. 57, K. 264, K. 402 and K. 403, present the 

most complicated and challenging examples in the analyzed corpus. 

Sonata form  

Sonata form is without doubt the most important formal phenomenon in the 

classical repertoire, and probably of western tonal music. There are several 

approaches for its analysis in the literature, such as to present formal schemes for its 

analysis, to analyze it according to external theory (such as Schenkerian theory), or to 

view it as a "style", based on general principles, and not as a rigid form. The recent 

approach presented in Darcy and Heposkoki's "Sonata Theory" presents several 

"normative" possibilities for the form, but also relates to the various "deformations" of 

the norm. 

The X-bar approach to sonata-form can be viewed as a blend between the 

Schenkerian approach, which describes the form as a result of abstract (tonal) 

structures, and Darcy and Hepokoski's approach. Regarding the general repertoire, 

there is no schematic pattern that can be suggested to fit all the movements which are 

considered in "sonata form", except the X-bar rules, and several constraints, regarding 

mainly the categories of sections embodied in the form. On the other hand, the theory 
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presents a "normative model" which can be described both in term of schematic 

structure (Ex. 4.1) and as obeying general principles, such as preference to full X-bar 

phrases, avoidance of adjuncts as much as possible, and stronger emphasis on 

relations between arguments, rather than on the heads of the numerous sections. 

Unlike Darcy and Hepokoski's approach, there is no claim that deviations from the 

normative model are "deformations", as they still obey the X-bar rules. The difference 

between Scarlatti's Sonatas and sonata form is therefore in the way the X-bar 

components are treated, and not merely in differences in the formal schemes. While 

Scarlatti maneuvers within the whole spectrum of possibilies, sonata form is much 

more constrained. The best examples is the usage of adjuncts, one of the most 

important aspects in Scarlatti, and a very rare device (at least within the exposition) in 

the mature sonata form. 

This general discussion of the form includes a brief presentation of the sonata 

exposition (along with the deeper discussion in the next chapter), including the 

identification of the normative transition as the head of the exposition (in a two-part 

transition, together with a specifier's head) and pointing out the ternary structure of 

the exposition's complement, including an interdependent head; the inner structure of 

the development zone, usually divided to adjuncts and the movement's head, 

corresponding with Caplin's (1998) notions of pre-core and core (respectively); the 

structure of the recapitulation and its relations with the exposition, including an 

"upgrading" or "downgrading" of elements from the exposition (e.g. a specifier's head 

which becomes a head of the whole recapitulation), and cases in which the structures 

of the two sections fundamentally differ; and lastly, a discussion of "sonatina form", 

and suggestions how to define in X-bar terms the form of sonatina movements which 

are apparently written in sonata form.   

Sonata form exposition  

From the components of sonata-form, the one which is most extensively dealt 

with is the exposition, not unjustly. The study therefore devotes a separate chapter to 
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discuss several important aspects of the exposition. The first issue is the structure of 

the exposition's complement, the "second group" in the normative model. The main 

task is to justify the claim that the complement's head is an independent element, 

which should not be linked to the "second" or "subordinate" theme (as Caplin claims), 

or to the closing themes (as Darcy and Hepokosky or Rothstein claim). While this 

discussion is relevant mainly to complements which are shaped as full X-bar sections, 

further examples are given to partially fulfilled sections, either with complements 

without specifier, or complements without complements.  

The second issue of this chapter suggests an alternative model for the sonata 

exposition, which is termed "Koch's model", because Koch's famous example for 

generating an exposition from an 8-bar "period" is used to define and analyze this 

model. Unlike the normative model, Koch's model does not fit with the simple 

translations of the textbook terms to the X-bar terminology. In particular, the 

exposition's head may serve as part of the transition, as a "bridge theme", or as a part 

of the second theme group. This problem is a consequence of the fact that the head in 

Koch's model begins in the target tonality (e.g. the dominant in a usual major mode 

exposition), a problematic feature for conservative theory, which can be explained 

easily by the X-bar structure as reflecting head-complement relations. In addition, the 

formal logic behind this alternative model is different from the normative: while the 

normative model is based on a ternary division of the exposition, Koch's model 

presents a binary division, but also refers to the linear approach (dealt already in 

Scarlatti's Sonatas) and to the notion of the "continuous exposition". The importance 

of this discussion is to reveal that both the "normative" situation and its alternative are 

subject to X-bar rules, so there is no need to describe the non-normative situations as 

deformations of the normative case. 

The third issue is a discussion of the exposition inner articulation, especially 

in view of Darcy and Hepokoski's concept of the "medial caesura". This notion is 

defined, and the structural role of the caesura is discussed, in relation with both the 

normative model and its alternatives. While Darcy and Hepokoski define one notion 
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of medial caesura, which divides the exposition to two parts, and can be shaped in 

different cadencial ways (such as I:HC and V:HC), the X-bar analysis reveals the 

possibilities for several caesuras in the same exposition, each serves a different 

structural role. The I:HC caesura usually appears after the specifier's head, thus 

articulating the binary division of the exposition, while the V:HC caesura usually 

appears between the head and the complement, marking the arrival of the complement 

as a crucial structural point. The different roles of the caesuras enable us to explain 

the fact that in several movements both of them appear, a phenomenon which Darcy 

and Hepokoski view as a formal deformation. This discussion leads to a general 

discussion of the exposition's division, and the X-bar claim that the head and the 

complement form one constituent is defended against the traditional division of the 

exposition to a "first" and "second" groups, the first includes the first theme and the 

transition. 

The concluding issue is the notion of three-key exposition, which is often 

given as an example for the difference between the levels of design and structure. 

While schematic approaches tend to view the middle tonality as the beginning of the 

"second group", Schenkerian analysis usually suggests that the arrival to the 

secondary key occurs only in the third tonality. The X-bar schemes gives the 

opportunity to discuss the problem from the thematic point of view, and three formal 

options are given: (1) A tonal split within the complement, its specifier in the middle 

tonality, while its complement is the third tonality. (2) The middle tonality begins the 

exposition's head. (3) The middle tonality appears in adjunct position, after which 

another transition leads to the complement which presents the third tonality. Each 

option is demonstrated and characterized through several examples, but beyond the 

details, this approach shows that the splitting to three tonal centers indeed belongs to 

the design level, but that the structural aspect is relevant not only to the tonal 

organization, but also to the thematic.  
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Conclusion  

The most obvious consequences of this study are in the theoretical field: the 

adaptation of X-bar theory opens the opportunity of establishing a hierarchic theory, 

with explanatory power, for the analysis of thematic organization. The theory can 

handle a variety of musical sections and forms, and treats many musical forms as a 

result of a uniform theory. A particular result is that transitions and passages are not 

viewed merely as passing events between the stable areas, but they are the core 

elements of the whole sections.  Moreover, in certain cases the transitions, rather than 

the stable areas, should be investigated in order to reveal the true structure of the 

section. 

Different implications of the theory are in the historical-stylistic field. Despite 

the fact that X-bar theory is abstract, and similarly to Schenkerian theory it is 

supposed to handle different kinds of styles and forms, there are several conclusions 

that can be drawn from the analysis regarding stylistic issues, especially the notion of 

"The Classical Style". There are three ways in which stylistic differences can be 

described by the theory, Most importantly, as differences in the "lexicon". For 

example, Scarlatti's Sonatas, the mature Classical compositions, and Schubert's 

classico-romantic style, can be treated as if each draws its items from a different 

lexicon, thus leading to different structural results (since the syntax is a reflection of 

the head's lexical demands). The Baroque "continuous" style can be described as 

resulting from a rich lexicon and poor syntax, which can be paralleled to the linguistic 

notion of "polysynthetic" languages. Two other ways is to move from "flat" structures 

to the hierarchic X-bar structures (e.g. from simple ABA forms to the rounded binary) 

and from a relatively free X-bar structures to more constrained, as was the case with 

Scarlatti's Sonatas versus the normative sonata-form.   

The second conclusion is cognitive. One of the most important targets of the 

generative linguistics is psychological: to understand how the human brain works. In 

this respect, abstract theories such as X-bar theory reflect the universal human 
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perception. Showing that the theory is relevant to music leads to the conclusion that 

the logic behind the musical forms is far from being arbitrary or derived from stylistic 

conventions, and it is a consequence of deep cognitive processes. The study's 

approach is that it is not that in order to organize musical structures the linguistic 

ability was simply used, but that the fact that there is no direct relationship between 

music and language, implies that both fields inherit independently from the devices 

which belong to the universal grammar. In that perspective, the theory presented here 

must be "universal", although it was applied only to western tonal music, and 

especially to the classical period. It indeed should be regarded as universal, under the 

assumption that only organizations that fulfill the essential demands – the existence of 

lexicon, phrases, and categories – are possible subjects to its implementation. Whether 

such organizations exist at all, is beyond this study's scope. 

 A third consequence is not to the musical field, but rather to the linguistic. 

The fact that part of the “universal grammar”, as X-bar theory is supposed to be, is 

used to organize non-linguistic material, sheds a new light on this notion, and proves 

that the universal grammar is not merely a set of high level linguistic rules or 

principles. Furthermore, adopting a syntactic theory to an area in which there is no 

semantics (or at least whose semantics is very different from the linguistic), supports 

the generative notion of autonomy of the different linguistic components, and in 

particular gives an opportunity for linguists to study syntactic features, isolated from 

the semantic components. While the current study concentrates on X-bar theory, it is 

important to consider the role of several more syntactic theories in the musical 

organization. I believe that theories such as Binding Theory or Case Theory play an 

important role in the musical syntax. Since the nature of these theories is quite 

debatable in the generative field, studying them in the musical perspective, might help 

to understand them also in the linguistic framework.  

To conclude, this study does not claim that music is a language, and even not 

that it is similar to a language. The problems it deals with are purely musical, as well 

as the fundamental task that stood before my eyes – to establish a hierarchic theory 
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for the analysis of the thematic organization. But because of the nature of the study, 

and the implementation of a syntactic theory, several relations between music and 

language, as reflecting a unique human perception, are revealed, in a way I believe 

may prove itself fruitful to linguists and music theorists alike. 
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