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 מבוא
 

מטרת עבודה זו היא להציג את הדרכים השונות בהן משולבת צורת הסונטה בפרקי הרונדו של    

עלי להעיר כי כמעט אף חלק במשפט פתיחה זה אינו ברור . ואת תרומתן לארגון הפרק, מוצרט

האם בכלל ? מדוע יש יותר מדרך אחת? בצורה אחרת" להשתלב"כיצד יכולה צורה אחת : מאליו

את ההבהרות וההסברים מהי כוונתי ? בכפיפה אחת" רונדו"וב" צורת סונטה"ניתן לדון ב

אעיר כעת רק כי הטיפול במושגים הללו . לאחר הגדרות מתאימות, המדויקת אתן בהמשך העבודה

ללא חשיבות להיבטים , (מושג הראוי אף הוא להגדרה ברורה)יהיה אך ורק מנקודת ראות צורנית 

 (.אם כי לאלה עשויה להיות השלכה על הצורה)ן אופי הפרק או הפונקציה שהוא ממלא כגו

 

הבנה טובה , בראש ובראשונה: העבודה מכילה פוטנציאל לעיסוק בשלושה תחומים עיקריים   

שתשומת הלב המוסיקולוגית אליה היא , יותר של צורת הרונדו כפי שהתפתחה בתקופה הקלאסית

, בתחום זה אציג גישות של מספר מוסיקולוגים. צורת הסונטה, פחותה יחסית לאחותה הבכירה

שני התחומים האחרים . ואת חילוקי הדעות שלי על הבנתם את צורת הרונדו ועל גישתם הכללית

ובחינת מעמדו במכלול היצירה , "צורה"הגדרת המושג , ראשית: הם תיאורטיים יותר

שיש בהן כדי להאיר בעיות מקבילות , תוח הפרקיםהצגת בעיות העולות מני, ושנית, המוסיקלית

 .מתחום האנליזה השנקרית" הצלבת קשתות"של 

 

לא יכולתי לטפל בכל מגוון , ומוגבלת בזמן הגשתה, מכיוון שמדובר בעבודה מצומצמת יחסית   

שבהן הצטמצמתי או , הראויות להתייחסות, להלן הנקודות. הרעיונות הקשורים לנושא העבודה

 :לא טיפלתי כלל

 

 גדולים כקטנים, ונמנעתי מכל השוואה למלחינים אחרים, מוצרט, התמקדתי במלחין אחד .

אלא בעיקר בגלל התחושה כי בצורת רונדו מוצרט הוא , נקטתי גישה זו לא רק מטעמי צמצום

כך שחלק מממצאי העבודה יהיו , ושהוא מפתח שפה הייחודית לו, המלחין הדומיננטי והחשוב

 (. כמובן שיש עדיין לאשש תחושה זו)למלחינים אחרים באופן חלקי בלבד  רלוונטיים

   

 אלא הצטמצמתי , לא טיפלתי בעבודה בכל פרקי הרונדו של מוצרט המשלבים צורת סונטה

ועוד חמישה פרקים , 088. אליהם יש להוסיף עוד את הרונדו העצמאי ק, פרקים בלבד -05ל

כשלא נבדקו יצירות , הצמצום הוא גם מבחינה כרונולוגית. מוטלת בספק" רונדו"שהגדרתם כ

וגם , כדי להמנע מיצירות שחוברו לפני התגבשות שפתו המוסיקלית של מוצרט, 8770לפני שנת 

שמהם נבחרו כל , כשהצטמצמתי למספר מוגדר של הרכבים, מבחינת ההרכבים שטופלו

למשל לא טופלו פרקים  כך(. 'פרוט היצירות שבחנתי מובא בנספח א)הפרקים הרלוונטיים 

שהוכנסה עקב העניין המוסיקולוגי הרב , "מוסיקת לילה זעירה"למעט )מסרנדות ומסימפוניות 

עקב תאריך חיבורם המוקדם והריבוי הרב , ולהבדיל לחליל, רטי לכינור'כמו גם הקונצ, (בה

הם , שני פרקים שצורפו למרות היותם בעלי הרכב כלי ייחודי. רטו'ממילא של פרקי קונצ
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רטנטה 'והסימפוניה קונצ, עקב היותו מהיצירות האחרונות של מוצרט, רטו לקלרינט'הקונצ

 .שכן מדובר ביצירה שתתרום רבות להבנת נושא העבודה, 361. ק, לכינור וויולה

  

 בעלת התצוגה , הפרקים שנבחרו הם רק פרקים שיש להם זיקה לצורת הסונטה המלאה

במסגרת הפרקים שלא טופלו יש . עות לפרקי רונדו אחריםולא נדונו שאלות הנוג, והמחזר

כלומר רונדו שיש בו תצוגה אך אין בו , "רונדו קטן"לציין במיוחד פרקים מטיפוס הקרוי 

רטו 'ושל הקונצ 019. כשדוגמאות חשובות לכך הם הפרקים המסיימים של הרביעייה ק, 1מחזר

 .183. ק

   

 יש בהחלט מקום . האפיונים הצורניים שיובאו בעבודה מתבססים על ניתוח הפרקים עצמם

בנוגע לצורת , להשלים את הניתוח בהשוואה עם תפישות תיאורטיות מזמנו של מוצרט

 .אך לא עסקתי בכך בעבודה זו, וצורת הרונדו, הצורה הבינארית, הסונטה

   

 ושגישתו בהחלט, למרות ששנקר עצמו יצוטט כאן, נמנעתי מניתוחים שנקריים של הפרקים 

המנעות זו נובעת בעיקר מרצון לתת דגש על המושג של . השפיעה עלי בעת שכתבתי את העבודה

שלעתים נראה כפועל במנוגד , ולהפחית ממרכזיות המבנה הטונלי, מחזוריות תימטית

 .להתפתחות התימטית

   

 התמקדתי לרוב אך ורק בתפקידה של צורת הסונטה ובשטח שהיא מארגנת , בתוך הפרקים

מכיוון שחלק ממטרת העבודה הוא להראות כי (. אם כי לעתים נגעתי גם באלמנטים אחרים)

ברור שיש נקודות שאינן קשורות לצורת , י צורת הסונטה"ייתכן שרק חלק מהפרק יתארגן ע

 .הסונטה ויש מקום לדיון מעמיק יותר בהן

  

 אלו אינם זוכים פרקים , עם זאת(. פרקים 28)רטו 'תפקיד מיוחד בעבודה ממלאים פרקי הקונצ

ניסיתי להראות , תחת זאת. הדן בשילוב המיוחד שיש בהם עם עקרון הריטורנלו, לטיפול נפרד

 .גם אם הדבר עלול להביא לעיוות מסוים, בפרקים אלו את המשותף לשאר הפרקים

 

 :מספר הערות טכניות   

 

כך למשל     . ללא תוספות, ההתייחסות ליצירות בגוף העבודה יעשה על פי מספר הקכל שלהן .8

, על מנת למנוע קשיים בזיהוי. 180. רטו ק'מבטא את הפרק המסיים של הקונצ" 180. ק"

הכולל תאור , מסודרת על פי מספר הקכל, של היצירות" טבלת התמצאות"' מצורפת בנספח ה

 .של כל אחת מהן

  

חרים יעשו ההתייחסויות למוסיקולוגים א, מכיוון שהרשימה הביבליוגרפית מצומצמת יחסית .2

 .בתוספת שנת החיבור, ובמקרה שיש מספר פריטים של אותו אדם, י שמם"עפ

                                                      
 .862-863' עמ, Green' ר 1
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לשם חסכון . 'המובאות בנספח ב, כל הפרקים שטופלו בעבודה זכו לסכימות צורניות מפורטות .3

 .במקום נמנעתי להביא סכימות אלו גם בגוף העבודה

  

שנת ומקום , מספר הקכל, מספרי תיבות, דוגמאות תווים: כל הפרטים הנוגעים ליצירות .1

 ". Neue Mozart Ausgabe"ה, החיבור נלקחו מההוצאה המוסמכת של כתבי מוצרט

   

שממילא לא )נמנעתי מהבאת דוגמאות תווים בגוף העבודה , 110. למעט במהלך הניתוח של ק .0

 .ולהסתפק בהפניה באמצעות מספרי תבות, (היו מנותחות

 

' על סיועו בנגינת והקלטת הדוגמאות הכלולות בנספח ד ,יוסף-ברצוני להודות לאמציה בר   

 (.התקליטור המצורף)
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 מספר השקפות תיאורטיות: הרונדו והסונטה
 

שהוצגו בידי מספר , בחלק זה ברצוני להציג מספר דעות בנוגע לשילוב הרונדו והסונטה   

ולפיכך מהי מקוריותה של , ולהסביר במה אני חולק עליהם, מוסיקולוגים מהמאה הנוכחית

מדובר בסקירה כללית של ההשקפות העומדות מאחורי הניתוחים ולא . העבודה הנוכחית

 . בניתוחים עצמם

 

 Heinrich Schenker. א

 

כמתנגד חריף  Schenkerמתגלה  Free composition"2"בפרק הקצר על צורת הרונדו מתוך    

לפי . כצורות נפרדות ושונות לאפשרות השילוב של צורת סונטה בפרקי רונדו ומציג אותם

Schenker  צורת הרונדו מתבססת על צרוף מספר יחידות מצורתABA , כאשר הצרוף הוא

conjunct ,כלומר ה-A האחרון של יחידה אחת משמש גם כ-A לפיו. הפותח של היחידה הבאה ,

 .צורת הרונדו הבסיסית היא זו שיש בה שתי יחידות כאלו אבל ניתן לצרף עוד יחידות

    

לאפשרות של שילוב הרונדו והסונטה אינה נובעת מכך שהוא אינו מזהה  Schenkerהתנגדותו של    

משתמש במפורש  Schenker, נהפוך הוא, רונדו-את האלמנט המחזרי הקיים בצורה המכונה סונטה

ת לפי פרשנו, המשמשות, המעידים על שימת לב לקשר בין שתי האפיזודות הללו B2-ו B1בסימונים 

מפריד בין הסונטה  Schenker, למרות אבחנה זו. רונדו כנושא השני בתצוגה ובמחזר-הסונטה

ולפיו הדומיננטה , interruption-צורת סונטה מתבססת על מודל ה: לרונדו על סמך סיבה טונלית

היא לא תתכן , וכפי שאני מבין את דבריו, וברונדו הרחבה כזו לא קיימת, מורחבת עד לפני המחזר

פוסלת  Schenkerסיבה נוספת מדוע גישתו של . B1בגלל החזרה המוקדמת לטוניקה כבר לאחר 

 B2האפיזודה , לפי גישתו. 3זיקה בין שתי הצורות היא בדרך הלוגית שלטענתו יוצרת את הרונדו

, (שכן הרונדו בעל שבעת החלקים נוצר כך מזה בעל חמשת החלקים) B1נוצרת לאחר האפיזודה 

 .ללא היררכיה פנימית בין השניים, זמנית-הסונטה התצוגה והמחזר נוצרים בו ואילו בצורת

 

. שהרי לפיו אין טעם כלל בעבודה זו, Schenkerאין צורך להגיד שאני חולק על עיקרי טיעוניו של    

כדי שתתקיים צורת סונטה אין , Schenkerלפי : אבל החשיבה העומדת מאחוריהם חשובה מאוד

. אלא צריך שיתקיים ההגיון הטונלי העומד מאחורי צורה זו, זה מספיק לזהות תצוגה ומחזר

, אך לעתים בצורה הסותרת לכאורה את שיטת שנקר, ברוב הפרקים אכן מתקיים הגיון זה, לדעתי

אבל ללא , אכן צורת הסונטה נוכחת בפרק( 191. ק-ונראה זאת כשנדון ב)אבל בחלק מהפרקים 

 .המבנה הטונלי המאפיין אותה

 

 Malcolm S. Cole. ב

                                                      
2 Schenker ,818-813' עמ. 
 .טכניקה יצירתית מעין זו היא כמובן הבסיס לכל החשיבה השנקרית 3
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נרשמים לזכותו עוד מספר רב של , שאליהן התייחסתי Coleמעבר לשלוש עבודותיו של    

עדות . סמכא בתחום זה-כבר Coleהמסמנים את , רובם ככולם עוסקים ברונדו הקלאסי, פרסומים

ראוי להיחשב  New Grove ."Cole"-ב" Rondo"זכה לכתוב את הערך  Cole-לכך היא העובדה ש

, לנציג מובהק של הגישה הטוענת כי השילוב של צורות הסונטה והרונדו מביא ליצירת צורה חדשה

מביא הסבר מפורט של מודל זה  Cole. 4סונטה-או לחילופין רונדו,רונדו -הקרויה סונטה, סינתטית

, ABACAB’Aולפיו הצורה בנויה משבעה חלקים , -8969מ" Musical Quarterly"-במאמרו ב

 .כנושא השני במחזר ’Bמתפקד כנושא שני בתצוגה והחלק  Bאשר חלק כ

 

שעיקרה מעקב אחרי , Coleעובדה זו מאפשרת לי להתמקד כאן לא בעבודתו הפרטית של    

וחקר ההתייחסויות של התאורטיקנים של , -81התפתחותו ההיסטורית של הרונדו במאה ה

 ":רונדו-סונטה"אלא לפרט את טיעוני העיקריים נגד השקפת ה, לצורה זו -81989המאות ה

  

ובעבודה זו אציג , הבעיה הראשונה עם השקפה זו היא שהמודל המתואר רחוק מלהיות היחיד .8

ושהוא רחוק מלהיות החשוב מביניהם , לפחות עוד שלושה טיפוסים השונים ממנו משמעותית

היא שכאשר נפגש  בעיה נוספת(. 5לא מבחינה תיאורטית ולא בפופולריות שלו אצל מוצרט)

Cole כך למשל אחד הטיפוסים . עם פרקים השונים ממודל זה הוא מנסה להתאימם למודל

"( בינארי-רונדו"אני אכנה אותו ) ABACBA-כ Coleי "המתואר ע, הפופולריים אצל מוצרט

 .השלישי מושמט A-רונדו שבו ה-מוסבר כסונטה

  

רחוקה , מסיבות מובנות" ABC-שיטת ה"שאותה אכנה , משתמש Coleלטעמי הנוטציה שבה  .2

. 6ויוצרת זהות בין מצבים שהם למעשה שונים מאוד, גורמת טשטוש רב, מלהיות מספקת

( B)על הטוניקה ואפיזודה ( A)רפריין ( א: נוטציה זו כוללת בתוכה את כל האפשרויות הבאות

מצב של הפרדה ( ב, (שכלל אינו משלב צורת סונטה, 012. כמו למשל בטריו ק)על הדומיננטה 

מצב בו אין כלל הפרדה ( ג, מתחיל לא על הדומיננטה אלא בגשר" B"אבל , B-ל A-ברורה בין ה

כלל אינו מכיר  Cole-ש)מצב ( ד -ו, ושניהם מאורגנים כתצוגה המשכית אחת, B-ל Aבין 

נפרדת , משמש כתצוגה מלאה B-שבו ה( ולדעתי הנוטציה שלו היא אחד הגורמים לכך, בקיומו

וכך ניסיתי לעשות , לטעמי ראוי לפתח שיטת נוטציה שתפריד בין כל המצבים הללו. A-מה

 . בעבודה

   

                                                      
, Ebenezer Proutעצמו מייחס זאת לספרו של  Cole, "רונדו-סונטה"טבע את המושג אם כי הוא אינו זה ש 4
"Applied Forms( "8190 .)ר 'Cole 1969 ,898' עמ . 
תשעה בלבד שייכים לטיפוס , הפרקים שבדקתי 05כי מתוך ( 'ניתן לראות זאת בנספח ב)כדאי לשים לב  5

 .ABACABA-ומהם ששה בלבד אכן ניתנים לתאור כ, "סונטה-רונדו"של 
 .Schenkerטענה זו אפשר להעלות באותה מידה כלפי  6
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מתייחסת אל הרונדו והסונטה כאל  Coleהשקפתו של : הנקודה האחרונה היא עקרונית יותר .3

השקפתי שלי . 7כדוגמת שני מרכיבים בסלט, מהם נוצרת צורה חדשה, אלמנטים שווי ערך

אתן בהמשך הגדרה לצורה )יני הפרקים המדוברים הם פרקים בצורת רונדו בע, שונה בתכלית

, אלא כגורם המארגן חלקים מהפרק, וצורת הסונטה מתפקדת לא כאמצעי שווה ערך( זו

הרי שלדעתי הרונדו , לפי דימוי הסלט. כך שאין צורה קנונית, כשניתן לעשות בה שימוש שונה

 .וצורת הסונטה היא הרוטב, הוא הסלט עצמו

 

ועיקר ההתייחסויות שלי , הוא הגיבור הרע של העבודה הזו Coleעלי להעיר כי מבחינות רבות    

אבל יש להגיד להגנתו כי נקודת המוצא של עבודתי שונה לחלוטין מזו , אליו יהיו בהקשר ביקורתי

 Cole, ואת הגיוון שקיים בפרקים שבדקתי, בעוד אני מנסה להציג את ייחודיותו של מוצרט. שלו

, (אם כי יש בה למוצרט בכל מקרה תפקיד מהותי)מנסה להציג את הדברים מנקודת ראות כוללת 

הקביעות , אין בכך כדי להקל על הסתירות הפנימיות, עם זאת. ולמצוא את המשותף למכלול

 .     ושאציג בהמשך העבודה Coleוהניתוחים הבלתי נכונים שקיימים אצל , השרירותיות

 

 Joel Galand. ג

 

יחד עם המאמר המתבסס , -8995ועבודת הדוקטורט שלו מ, מוסיקולוג זה הוא הצעיר בחבורה   

כשכמו , מציגים לדעתי מחקר מעמיק ומפורט על צורת הרונדו, "Music Theory Spectrum"עליה ב

עוסק  Galand, מלבד הטיפול בצורת הרונדו. הדמות המרכזית בו היא מוצרט, בעבודה הנוכחית

, -81989התיאוריה הצורנית השנקרית והתפישות התיאורטיות במאות ה: שני תחומים נוספיםב

 .שני תחומים שלא נגעתי בהם בעבודה זו

 

   Galand  הוא מתנגד חריף לגישתו שלCole ,ולמרות שהוא מכיר בקיומו של מודל ה-ABC , הוא

”The textbook Sonata-Rondo“ממעיט בחשיבותו ומכנה אותו 
 Galandעיקר הדגש בעבודתו של . 8

 . וכן של עקרונות ריטורנלו, מושם על שילוב עקרונות של צורה בינארית בפרקי רונדו

 

היא בכך שגם הוא אינו מטפל ברונדו ובסונטה לפי  Galandאי הסכמה אחת שלי עם גישתו של    

ונו לבחון את הדרך אבל בנסי, אמנם אינו מנסה ליצור צורה חדשה Galand. דימוי הסלט והרוטב

סונטה וריטורנלו משולבים הוא מתייחס למרכיבים אלו כאילו היו מאותו , בה מרכיבי רונדו

כי צורת , המשמעותי מאוד לגישתי, את העיקרון Galandלא ניתן למצוא אצל , כך למשל. טיפוס

מה שמוביל לפרשנות שונה לחלוטין של צורת רוב פרקי , הסונטה יכולה לארגן רק חלק מהפרק

 .רטו'הקונצ

 

   

                                                      
' ר, "רונדו-סונטה"ולעתים " סונטה-רונדו"שוויון זה בא לידי ביטוי כבר בעובדה שהצורה מכונה לעתים  7

 .Coleבעבודת הדוקטורט של  90בעמוד  2למשל את הערת שוליים 
 .268' עמ, Galand 1990: למשל' ר 8



 9 

דווקא . אלא עם פרשנותו להם, אינה עם ניתוחיו Galandאבל המחלוקת הגדולה שלי על    

משתמש בריבוי האפשרויות שהוא , המוסיקולוג שדקדקנותו בענייני צורה היא הגדולה ביותר

צורות שונות ולמעשה ניתן לבנות פרק רונדו מ, אינה צורה כלל" רונדו"חושף כדי להגיע למסקנה ש

 The distinction of the rondo is not a formal“: מה שמוביל לאמירה המדהימה בעיני, ומגוונות

but a characteristic one”
ואנסה להראות כי כל התהליכים , עם גישה זו איני יכול להסכים. 9

. מהווים חלק מצורת הרונדו, Galandשרובם מתלכד עם אבחנותיו של , שאצביע עליהם בעבודה

תפקוד פונקציונלי או נושא פותח כשל רונדו לא יוגדרו על ידי , פרקים בעלי אופי, לעומת זאת

 160. דוגמא לכך הוא הפרק האחרון של הרביעייה   ק. כרונדו אם אינם מתאימים צורנית

 .למרות ששאר מאפייניו הם מאפייני רונדו, שכתוב בעליל בצורת סונטה"( הדיסוננסים)"

 

הסונטה       , היא הדוגמא שהוא מביא להוכחת טענתו Galandוגמא לבעייתיות גישתו של ד   

Hob. XVI:51/I אבל דווקא לאור ניתוח זה, על הניתוח הסכימטי שלו אין אני חולק. 10ור'ברה מז ,

אך , אמנם חסר הרפריין המסיים)סונטה -שלפיו נראה כי מדובר במקרה מובהק של צורת רונדו

 it is obviously not a“לא נהירה לי אמירתו הבלתי מנומקת כי , (ניתן לחיות עם חסרון זה

rondo”
הן , "ברור"הוכחות במתמטיקה שמתחילות במילה , עלי להעיר כי מנסיוני האישי) 11

שכן אז לא , לא הטמפו האיטי והאופי יכול להיות גורם לאמירה זו(. לעתים קרובות לא נכונות

הרי יוצא , נובעת מהתפקוד הפונקציונלי Galandואם טענתו של , כרונדו 088. נוכל לזהות את ק

שלפיהן לא ניתן לעשות את ההפרדה בין צורת , שהוא מוכיח את טענתו בעזרת הנחות היסוד שלו

שאף מכיל את אחד , אין ספק שמדובר בפרק בצורת רונדו, לטעמי. הרונדואי" אופי"רונדו לבין ה

הקוטע סיום ברור של  re-transition-ה: המאפיינים המבדילים אותו ביותר מצורת הסונטה

        .התצוגה ומוליך את החזרה לרפריין

    

 Douglas M. Green ,Wallace Berry: ספרי לימוד. ד

 

והוא היחיד , ברונדו נראה לי המעמיק ביותר Greenטיפולו של , מבין הספרים הכלליים שפגשתי   

שבו צורת הסונטה מתארגנת , "רטו'קונצ-רונדו"לטיפוס הצורני שאכנה שניתן למצוא בו ביטוי 

היא העובדה שהוא מציג היבטים  Greenהבעייתיות בגישתו של (. 205-202' עמ)באפיזודות בלבד 

בעוד הפרק על , רטנטי מובא בפרק נפרד'הרונדו הקונצ. שונים של אותה תופעה כצורות שונות

ההבדל בין , Greenלפי : יותר מכך. הפרק על צורת הסונטה)!( לפני , הרונדו מובא עוד קודם

כלומר , או שהוא אפיזודה או חלק פיתוח Cהוא אם החלק הקרוי " רונדו-סונטה"ל" רונדו"

 (.מושג שאסביר בהמשך)אבחנה שאינה מושפעת מקיום המחזורים התימטיים של צורת הסונטה 

 

   

                                                      
9 Galand 1995 ,18' עמ. 

 .שם, שם 10
אך גם הוא , (815-818' עמ' ר)אינו רואה פרק זה כפרק רונדו " Free Composition"בתרגומו ל, Osterגם  11

 . אינו מסביר את דבריו
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והבאתי אותה רק כדי להדגים עד כמה , הרבה פחותמעמיקה  Berryגישתו של , Greenלעומת    

גם . צורת הסונטה, יכולים להתרחק מההבנה של המקור" רונדו-צורת הסונטה"הניתוחים של 

Berry משתמש בנוטציית ה-ABC , אבל חידושו הוא בכך שהוא רואה את הפרק כנשען על

ההיגיון בתפישה זו . והרביעי לראשון, שבה הרפריין השני מקביל לשלישי, סימטריית ראי גדולה

, (למשל 622. ק)הוא שלעתים קרובות חטיבת הרפריין הפותחת דומה מאוד למסיימת במורכבותה 

דווקא חוזרת חטיבת הרפריין הפותחת ברפריין , למשל, 167. ק-ב, אבל הרי אין זה תמיד כך

תפישה זו  ,בכל מקרה. והחטיבה המסיימת אינה מפתחת דבר מלבד הרפריין עצמו, השלישי

והיא שונה לחלוטין מהרעיון שעומד , מתעלמת לחלוטין מהאופי המחזרי של הרפריין השלישי

 .        ולא סימטריית ראי, של סימטריה באמצעות חזרה, בבסיס צורת הסונטה

 

 הערת סיכום. ה

 

עדיין רוב , מסקירה זו ניתן לראות כי בעוד שעם חלק מהמוסיקולוגים יש לי מחלוקת קשה   

, Galandי "המוצג במלואו ע, בינארי-בייחוד מדובר ברונדו. הטיפוסים הצורניים שאציג הוצגו כבר

ההבדל בין גישתי לגישות האחרות אינו נעוץ . Greenי "שטיפוס קרוב לו מוצג ע, רטו'קונצ-וברונדו

ל כל הגישה שאציג תנסה למצוא את ההיגיון המאחד ש: אלא במכלול, במודל צורני כזה או אחר

ועם זאת לעמוד על המייחד כל )בכך שכולם חלק מעיקרון ארגוני אחד , הטיפוסים הצורניים

שכל אחד ממשש חלק , בעיני דומות הגישות שסקרתי לאותם עיוורים מהמשל הערבי(. טיפוס נפרד

 .ומדמה לפניו משהו אחר, אחר של פיל
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 מושגים יסודיים וגישת העבודה

 

 צורה ומושגים נלווים: הגדרות כלליות
 

מכיוון שהשאלה האם ניתן להגדיר . מושג הצורה הוא המושג הבסיסי ביותר שברצוני להציג   

לא רציתי להיכנס כאן להשוואה בין מספר . ברור שהגדרה כזו היא הכרחית, כצורה" רונדו"

 ,(form, shape, design, structure)כמו גם לדיון בכל המושגים הנלווים , הגדרות אפשריות

 . שאיתה נוח לי לעבוד, והסתפקתי בהגדרה משלי

 

 .וההיררכיה הנקבעת בין החלקים, של פרק היא החלוקה הפנימית שלו צורה: הגדרה

 

 : הערות

 

אלא גם לחלוקות , (A-B-Aלמשל )של פרק אין כוונה רק לחלוקה הראשונית שלו " חלוקה"ב .8

שכל אחד מהם נחלק , כך למשל אנו מחלקים פרק בצורת הסונטה לתצוגה ומחזר, משניות

חלקים יכולים לקיים יחס של , לפיכך(. וכמובן לעוד חלקים)לחטיבות נושא ראשון ונושא שני 

כמו היחס בין הנושא הראשון " )הכלה"או של ( כמו היחס בין הנושא הראשון לגשר" )נגיעה"

 (.לתצוגה

  

אלא עשויה להיות גם , כלומר שחלק מסוים כפוף לחלק אחר, ההיררכיה אינה רק איכותית .2

האם יש הפרדה ברורה או שיש מעבר )שכן קריטריון כגון מידת הנתק בין החלקים , כמותית

שניתן , A-B-Aדוגמא לכך היא המבנה של . יכול להעיד גם על מידת הכפיפות, (טרנזיטיבי בינם

יש הבדל בין , אבל במסגרת הפרשנות הזו, ים-A-כפוף לשני ה B-לפרשו באופן טבעי כך שה

שבו הטריו מנותק במידה רבה ומהווה כמעט פרק , מינואט-טריו-סיטואציה של מינואט

 A-עם ה B-שבו מתלכד ה, 111. רטו ק'המצב בפרק האיטי של הקונצ, לדוגמא, לבין, עצמאי

 . הפותח והשניים יוצרים תצוגה של צורת סונטה

 

 הגדרות הקשורות לחלוקת הפרק

 

 כלומר מופרד בצורה  ברורה , 12בחינה ארטיקולטיביתחלק של הפרק הסגור מ: חטיבה

 .מהחלקים הסמוכים לו

  

                                                      
כשם שהמונח במשמעותו , נעשה בהשאלה" ארטיקולציה"במונח , ובהמשך העבודה, השימוש כאן 12

השימוש שאעשה בו בעבודה יהיה לאותה משמעות , המקורית מציין חיבור או הפרדה של יחידות קטנות
 . אך בנוגע ליחידות גדולות בפרק
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 של חומרים , הן בתוכנו והן בסדרו, בשם זה נכנה חטיבה המכילה רצף מוגדר: 13מחזור תימטי

: הוא בעל משמעות כפולה" מחזור"המונח . החוזרת מספר פעמים במהלך הפרק, תימטיים

בדומה , היא בכך שמדובר ברצף של מרכיבים ידועים, ”cycle“לה מתאים התרגום , האחת

ולא ידועה לי מילה מקבילה )המשמעות השנייה לקוחה מעולם הספורט . למחזור שירים

 .מציין סדרה של משחקים החוזרת על עצמה מדי שבוע" מחזור"בעולם זה (: באנגלית

 

זור הספורטיבי נשמרת גם במח: חשוב לציין כי אין דרישה שכל חזרה של המחזור תהיה מדויקת   

במחזור המוסיקלי לעתים , ואמנם, אך כל קבוצה משחקת נגד קבוצה אחרת, מתכונת המשחקים

עם זאת חייבת להשמר . 14ולעתים אף משתנה סדרם, נוספים חדשים, מושמטים חלק מהמרכיבים

חלק פיתוח : לדוגמא)והרצף התימטי צריך להיות בעל זהות ברורה מספיק , המסגרת החטיבתית

אלא רק , בצורת סונטה לא יאופיין כמחזור תימטי בכל מקרה שבו מופיעים בו מוטיבים מהתצוגה

 (.   ובסדר הופעתם המקורי, במקרה שבו יופיעו נושאים משמעותיים

 

, היא כי המחזור נקבע לא רק לפי הרצף התימטי, נקודה שחשוב לזכור בהגדרת המחזור התימטי   

יכול , השייכים לחטיבות שונות, כך שלא כל רצף של חומרים, בהאלא גם לפי סגירותו כחטי

במצב שבו הרפריין הראשון מנותק מאוד , דוגמא לכך היא בפרקי רונדו. להיחשב כמחזור אחד

אך , ייתכן שיש לעתים מקום לראות כאן היווצרות של מחזור גדול. מהאפיזודה הבאה אחריו

 .  הדבר אינו מובן מאליו

 

 אמצעים לקביעת היררכיה

 

 על , היא בהגדרת היררכיה בין מרכיבי הפרק, כוחה הגדול של שיטת שנקר: היררכיה טונלית

כפופים לאלו הנמצאים , בכך שצלילים העוברים בתוך קשת, סמך המבנה הטונלי שלו

ברור שניתן להשתמש בה , למרות שהיררכיה זו אפקטיבית עד לרמת הצליל הבודד. בקצותיה

 .של החלוקה הצורנית של הפרק, יותרגם לרמות גבוהות 

  

 ההיררכיה , בהנתן מחזור כזה. מחזור תימטיהיררכיה זו נוגעת למושג של : היררכיה מחזורית

את )הארועים בתוכו כפופים לאלו בקצות המחזור : בתוכו נקבעת בדומה לקשת השנקרית

ניתן לפיכך להסביר בכך שמוצרט מעוניין לחזק את  198. רטו ק'חילוף הנושאים שציינתי בקונצ

היררכיה זו נוגעת רק למתרחש בתוך , לפי הגדרתה(. מעמדו של הנושא שקודם היה כפוף לחברו

 . ואינה מטפלת בקשר בין רכיבי המחזור למה שמחוצה לו, כל מחזור

 

ומתעלמת ממצבים של , חשוב להדגיש כי הצגה זו של ההיררכיה המחזורית היא מופשטת מאוד   

הדרך . הכפופים לחלקים במרכז המחזור, או של מבואות בתחילתו, ף המחזורבסו" קודטות"

שיבטאו , דוגמת הקשתות השנקריות, לפתור בעיות ממין זה היא לפתח נוטציה מורכבת יותר

חשוב לי , בכל מקרה. ואין לדעתי צורך בעבודה זו ברמה כזו של פירוט, כפיפויות עדינות אלו

                                                      
 .ר נפתלי וגנר"זכות היוצרים על המונח הזה שייכת לד, למיטב ידיעתי 13
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התפישה כי אמצע המחזור הוא ארוע עובר בין קצותיו אכן מקובלת , להדגיש כי ברמה העקרונית

חלק )שאחריו נושא מסיים , גם ברוב המקרים בהם מדובר בנושא השני בצורת הסונטה, עלי

 (.      מהדוגמאות שאביא בהמשך העבודה ינסו להמחיש זאת

 

-אספקט שנקרי כאשר נסיון להוסיף, עיקר הדגש יהיה על ההיררכיה המחזורית, בעבודה זו   

 .טונלי נדחה לשלב מתקדם יותר

  

 נקודה זו , בעוד בנקודה הקודמת התעניינו בעיקר ברצף של חומר תימטי: היררכיה תימטית

הרעיון הוא כי ניתן להגדיר לכל . ודנה בכל מוטיב בנפרד, דנה בחומר זה מנקודת ראות הפוכה

המאפשרת השוואה בין החומרים התימטיים , כלשהי" דרגת חשיבות"מוטיב או נושא בפרק 

יותר מהנושא " חשוב"הנחה סבירה היא כי הנושא הראשון בצורת הסונטה , למשל)השונים 

תפקודה , בהתאם למיקומה, לכל הופעה של חומר תימטי יש דרגת חשיבות שונה, בנוסף(. השני

להופעה  הופעה זהה, למשל, לבין, יש הבדל בין הופעה פיתוחית)ומידת השינוי שהיא עוברת 

בתאום )דוגמא לצורה בה היררכיה זו היא משמעותית במיוחד (. אך על סולם אחר, הראשית

, שהוא בעל החשיבות הרבה ביותר, הריטורנלו: היא צורת הריטורנלו( עם ההיררכיה הטונלית

ובין הריטורנלי חומרים , (שביניהם שוררת היררכיה כלשהי)מופיע על מספר מרכזים טונליים 

 .המשמשים כמעבר, תימטיים משמעותיים פחות

 

בטיפוסים הקודמים דרגת המשמעותיות של ארוע : טיפוס היררכיה זה שונה מאוד משני קודמיו   

בעוד בהיררכיה התימטית דרגה זו נקבעת לפי קריטריונים , נקבע על סמך מקומו בשטח רחב יותר

רות בין ההיררכיה התימטית טבעי לצפות לסתי, עקב כך. שאינם קשורים בהכרח למיקום בפרק

אציג כאן מקרה מובהק של סתירה בין ההיררכיה התימטית לבין . לטונלית או המחזורית

כחלק , מקרים של סתירות עם ההיררכיה המחזורית יוצגו בהמשך העבודה)ההיררכיה הטונלית 

"Tonic reference“והוא התופעה של , (מניתוח פרקי הרונדו
כלומר של מצב בו יש אזכור של , 15

בדרך כלל בתוספת של הקשר מוטיבי או רגיסטרלי המקשר את , הטוניקה בתוך שטח טונלי אחר

דוגמאות מובהקות לכך הן אזכור הנושא הפותח של . האזכור להופעה ראשית של הטוניקה

בתוך קבוצת הנושאים השנייה ( סול מינור)על הדרגה הששית , מאת מוצרט 005. הסימפוניה ק

מאת  3. מס 2. של הסונטה אופ( ור'מי מז)ור בפרק השני 'וכן במעבר הדרמטי לדו מז, (רו'מז bבסי)

 .תוך קשר מוטיבי לנושא הפותח של הסונטה, בטהובן

 

, "טוניקה-פסאודו"מבחינה טונלית מדובר במקרה מובהק של ? מהי המשמעות של אזכור זה   

ולא בחזרה , ור'מז bאכן מדובר בהקשר של סי, 005. שבדוגמא של ק, למשל, שכן אין ספק

כלומר כמוטיב : כחומר תימטי" טוניקה"יש לראות כאן את ה, לכן. לטוניקה לקראת סוף התצוגה

אנו מקבלים כאן מקרה שבו רצון לחזק ארוע . שככזה הוא כפוף להיררכיה התימטית ולא לטונלית

                                                                                                                                                        
הדוגמא הבוטה ביותר לכך היא מן הסתם החלפת הסדר בחטיבת הנושא השני בפרק הראשון של  14

 .בין התצוגה למחזר, מאת מוצרט, 198. ק, רטו בדו מינור'הקונצ
של  ”Tonic References in Non-Tonic Key Areas“המונח האנגלי מקורו מהמאמר . 812-819' עמ, וגנר' ר 15

  .09-72' עמ, Israel Studies in Musicology” 4, 1987“-שהופיע ב, אותו מחבר
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מגיע בסתירה , מטיתעל ידי הבאתו בהקשר לחומר התימטי החשוב ביותר של הפרק מבחינה תי

 .לתפקוד של אותו חומר בהקשר הטונלי

      

ועונה , של סתירה בין ההיררכיה התימטית לטונלית היא אולי סבירה למדי, דוגמא זו שהבאתי   

אבל היא צריכה , לחזק באמצעות מערכת אחת אלמנט שהוחלש במערכת אחרת, על צורך טבעי

שכן עצם הקיום של מערכות היררכיות שונות עלול להוביל לסתירות , להדליק נורה אדומה

. ולכן לניתוחים שעלולים להיראות כשגויים או כפרדוקסליים ממבט ראשון, חריפות הרבה יותר

שתיצור סינתזה בין שלושת הטיפוסים , כל זמן שלא גובשה מערכת היררכית כוללת, עם זאת

כפי שנוהגים בסופו )ניחת האחרות לאמץ אחת מהמערכות תוך ז: קיימות שתי אפשרויות, שהצגתי

או להשלים בשלב זה עם העדר התאום בין המערכות , (של דבר אלו המנתחים רק לפי שיטת שנקר

על מנת להצביע על אי , ניסיתי ללכת בעבודה זו בדרך האחרונה. שהדבר יוצר" פרדוקסים"ועם ה

 .מתוך תקווה לפותרם בעתיד, התאומים

  

 צורת סונטה
 

, התצוגה והמחזר -שני החלקים העיקריים : פרק כללי בצורת סונטה ניתן לחלק לארבעה חלקים   

, התצוגה והמחזר מאורגנים כשני מחזורים תימטיים. ובנוסף קיימים גם הפיתוח והקודה

כמו למשל הפיתוח בפרק הראשון של , כשלעתים גם החלקים האחרים מתארגנים בצורה כזו

 .מאת בטהובן 7. הקודה בפרק הראשון של הסונטה אופ או, מאת מוצרט 128. הרביעייה ק

 

נע בתאום עם , (קיטוע) interruptionלפי העיקרון השנקרי של , המבנה הטונלי של צורה זו   

, בראשון התצוגה והפיתוח ובשני המחזר, הפרק נחלק לשני חלקים: המחזוריות התימטית

והפיתוח מהווה הרחבה של , כשהתנועה הטונלית מהטוניקה לדומיננטה מתרחשת בתוך התצוגה

 .16דומיננטה זו

 

" הנושא הראשון)"החלקים המשמעותיים : גם בתוך המחזורים יש תאום בין שתי ההיררכיות   

הפחות משמעותי לפי , "(גשר"ה)כשהחלק האמצעי , נמצאים בקצוות כל מחזור"( הנושא השני"ו

 .          ליתמתפקד כמעבר גם  מהבחינה הטונ, ההיררכיה המחזורית

 

בכך שהגשר מבוסס לעתים על , התימטית, בגשר באה לידי בטוי לעתים גם ההיררכיה השלישית   

. בתאום עם שתי ההיררכיות האחרות, מה שמכפיף אותו לנושא זה, מוטיבים מהנושא הראשון

מה שמחזק את הכפיפות של חלק זה , אפקט דומה יש להבאת מוטיבים מהתצוגה בחלק הפיתוח

 .הנובעת בראש ובראשונה מההיררכיה הטונלית, לתצוגה

 

, אנו רואים מסקירה זו כי צורת הסונטה מאופיינת בארגון המשקף את כל שלוש ההיררכיות   

תאום זה . ובתאום רב בין כל סוגי ההיררכיה, כולל העיקרון של חזרת המחזורים התימטיים

                                                      
בפרק מינורי שבו הנושא השני מוצג על הדרגה . ורי'הדברים האמורים כאן נוגעים לפרק בסולם מז 16

 .ההגעה לדומיננטה מתרחשת רק בפיתוח, השלישית
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שכן הניתוח , גרפים שנקריים בלבד לנתח יצירות בצורת הסונטה באמצעות, למשל, מאפשר

 .אלא גם את ההיררכיות האחרות, המתקבל במקרה זה משקף לא רק את ההיררכיה הטונלית

 

כדי לבחון מצב של אי תאום בין ההיררכיה : תאום זה אינו מובן מאליו לכל צורה מוסיקלית   

צורה "שאותה אכנה בעבודה , הטונלית למחזורית נביט בצורה שונה במקצת מצורת הסונטה

הזהה למחזור המקביל לצורת , מחזור תצוגה: צורה זו מכילה שני מחזורים תימטיים". בינארית

כלומר הנושא הראשון , כשהרפריזה הטונלית מגיעה רק על הנושא השני, ומחזור מחזר, הסונטה

ניה דוגמא מובהקת לצורה זו אצל מוצרט היא הפרק השני של הסימפו. מוצג על טונליות אחרת

צורה נוספת שיש לה זיקה לצורה הבינארית היא צורת סונטה . 361. ק, רטנטה לכינור וויולה'קונצ

. ק,    כדוגמת הפרק הראשון של הסונטה לפסנתר, בה מתחיל  המחזר לא על הטוניקה, (עם פיתוח)

 .כשההבדל בין הצורות הוא בקיום הפיתוח לפני המחזר, 010

 

מהווה הרחבה של , ראינו כי החלק עד לפני הרפריזה הטונלית, מבחינת ההיררכיה הטונלית   

לעומת . כפוף לסופו, המוצג באמצע או בתחילת חלק זה, (במחזר)כך שהנושא הראשון , התצוגה

המהווה , כך שהגשר, נפתח מחזור תימטי חדש על הנושא הראשון, זאת לפי ההיררכיה המחזורית

המקבילה בטרמינולוגיה שנקרית , מקבלים כאן סתירהאנו . את סוף החלק נמצא במרכז המחזור

, (010. ק-המקבילה למצב ב)ומומחשת סכימטית בדוגמא הבאה , "הצלבת קשתות"למקרה של 

והסוגריים העגולים את ההיררכיה , כשהסוגריים המלבניים מסמנים את ההיררכיה המחזורית

 :17הטונלית

 

                                                           (passing)                                                                                                                               

               [   P     T     S    ]ex    <  >  dev    [   P    T    S   ]rec      

   (  I   V
7
/V V ---------------------- IV  V

7
)( I  ) 

                                                                   (passing)    

                                                                  

, שיציג את ההיררכיה הטונלית כפי שתוארה כאן, ניתוח שנקרי בלבד של הפרק, בפרקים כאלו   

ניתן לראות זאת למשל בניתוחם של שנקר ושל לאופר . אינו מצליח לתאר את הפרק בשלמותו

ומתעלם לגמרי , המציג את המחזר כמתחיל רק בנושא השני, 010. של ק( בביקורת על ספרו)

 . 18דומיננטי-מהרעיון של המחזר הסוב

 

אך בעבודה אציג , סונטה הסקירה המוצגת כאן היא של מצב בו מדובר בפרק שלם בצורת   

שבהם , לפיכך לא אחשיב את הפיתוח והקודה. מצבים בהם רק חלק מהפרק מאורגן בצורה זו

אלא רק את מחזורי התצוגה , כחלק מצורת הסונטה, יכולים להכלל מרכיבים אחרים מהפרק

אתייחס לא רק לשילוב , מכיוון שבמרכז עבודה זו עומדת בעיקר ההיררכיה המחזורית. והמחזר

 .כפי שהצגתי אותה כאן, אלא גם לשילוב הצורה הבינארית, צורת הסונטה המושלמת בפרקי רונדו

   

                                                      
 .הנוטציה שבה אני משתמש תובהר במפורט בהמשך 17
  ,Schenker, fig 47,2 .3, 1981. pp. 175 (ex. 22) Music Theory SpectrumLaufer' ר 18
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 רונדו
 

אלא אתמקד בעיקר , לא אציג בה מבט כולל על פרקי הרונדו, כפי שציינתי במבוא לעבודה   

הרונדו  ישנן מספר נקודות כלליות בנוגע לצורת, עם זאת. י צורת הסונטה"בחלקים המאורגנים ע

 .ואותן אציג כאן, הדורשות הבהרה

 

 19"הרונדו האידיאלי". 1

 

מורכבת משרשרת של , (כגון צורת הסונטה)של פרק טהור ממגע עם גורמים זרים , צורה זה     

שהן , "אפיזודות", בהפרדה ארטיקולטיבית ברורה, וביניהם, מעין פזמון חוזר, "רפריינים"

בעוד , מבחינה טונלית כל הרפריינים מופיעים על הטוניקה. חטיבות סגורות המכילות חומר שונה

, "רונדו"גם אם נחליט לקרוא לו , פרק השונה בצורתו ממבנה זה. האפיזודות הן בטונליות אחרת

: בייחוד חשוב להדגיש את שאלת הטונליות של הרפריינים". רונדו אידיאלי"אינו יכול להיחשב כ

וזהו למעשה ההבדל בין , 20וניקה לבין הופעה על טונליות אחרתישנו הבדל עצום בין הופעה על הט

למרות שידועים מקרים של פרקי רונדו עם רפריינים שלא על . צורת הרונדו לבין צורת הריטורנלו

, לא נתקלתי כלל בתופעה כזו בפרקים שבדקתי מאת מוצרט, (ע באך.פ.בייחוד אצל ק)הטוניקה 

 .ולכן אפשרות זו של תמורה ברונדו האידיאלי לא תוצג במהלך העבודה

 

כפי )אלא גם היררכיה ברורה , שהביאה עמה לא רק חלוקה של הפרק, בניגוד לצורת הסונטה   

להלן מספר , כדי להמחיש זאת. ברונדו האידיאלי אין היררכיה כזו, (שהראיתי בסעיף הקודם

כלומר בעל שלושה ) ABACAלרונדו מהצורה , שכולן סבירות באותה מידה, פרשנויות אפשריות

 (:רפריינים ושתי אפיזודות

 

8. (ACA)-B-A : כלומר מבנהABA כשה-A י אפיזודה נוספת"השני מורחב ע. 

  

2. A-C-(ABA) :המשלים של הפרשנות הקודמת. 

  

3. (AB[A)CA]" :כלומר הצמדה של שתי צורות , (רגל+ כדור "  )כדורגלABA  תוך שימוש

 (.זוהי פרשנותו של שנקר לרונדו)ברפריין המשותף 

  

1. A(BAC)A : הרונדו הוא בעצם בצורתABA ,רפריין-פסאודו"י "כשהחלק האמצעי מורחב ע "

 (.21מאת שופן 87. מס 21. לפרלוד אופ Galandלמשל את ניתוחו של ' ר)

  

0. AB”AC”A : זו הפרשנות היחידה שאינה רואה את הרונדו כוריאציה על צורתABA . המרכאות

, את ההנחה שכל רפריין מהווה התחלה חדשה( טוע השנקריבדומה לעקרון הקי)באות להביע 

                                                      
 .רק שאעסוק בו בעבודהבמובן שהוא מייצג אידיאה שאינה מתממשת באף פ, "אידיאלי" 19
 ".טוניקה-פסאודו"ולא ב, בהנחה שמדובר בטוניקה אמיתית 20
21 Galand, 1990 :861-866' עמ. 
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אבל פרקים אלו , פרקי הרונדו שאסקור עונים על פרשנות זו, לטעמי. ואינו סוגר חטיבה קודמת

 .ויש לבצע שינויים במבנה האידיאלי כדי ליצור היררכיה זו, "אידיאליים"אינם 

 

נניח , עם זאת. קשה להניח הנחות היררכיות על מבנה הרונדו האידיאלי, בהירות זו-לאור אי   

כדאי לשים לב שמבין . והיא שהרפריינים עומדים בדרגה היררכית מעל האפיזודות, הנחה אחת

 .     1הנחה זו פוסלת רק את אפשרות , הפרשנויות שהצגתי

 

 22הרפריין. 2

 

  חטיבות הרפריין 2.1

 

בו רפריין מסוים מופיע , דו האידיאליהמאפיין את הרונ, הראשון: יש להבדיל בין שני מצבים   

כדוגמת מחזורי )גם אם חטיבה זו משתלבת בחטיבות נרחבות יותר , בחטיבה סגורה ומופרדת

במצב השני משתלב הרפריין בפרק ללא חטיבה , חטיבת הרפרייןכשחטיבה זו תכונה , (הסונטה

דוגמא . וכשמדובר בצורת הסונטה הוא הופך לנושא ראשון לכל דבר, סגורה המסוככת עליו

בשני המקרים ) 076. ודוגמא לסיטואציה השנייה היא ק, 121. לסיטואציה הראשונה היא ק

ואחרים , מובן שבפרק נתון ייתכן שחלק מהרפריינים יתארגנו בחטיבות(. לרפריין אותה הפונקציה

 .יעדיפו להיפתח יותר לסביבתם

 

, חומרים מעבריים: סף מלבד חלקי הרפרייןהיא יכולה לכלול חומר נו, בהינתן חטיבת רפריין   

כלומר , מבנה ראוי לציון של חטיבת רפריין הוא המבנה הטרנרי. חזרות על הרפריין ועוד, מסיימים

שאין , ברור(. 075. או ק 028. למשל ק' ר)עם רפריין פותח וסוגר , ABAארגון של החטיבה בצורת 

אין אני מטפל , כפי שציינתי במבוא לעבודה. מדובר בשני רפריינים אלא בחטיבת רפריין אחת

ריטורנלי אלו יסווגו כחטיבות . רטו ובריטורנלי הנרחבים המאפיינים אותם'בנפרד בפרקי קונצ

 .המכילות חומר רב מלבד הרפריין, רפריין

     

                                                      
ובכלל זה פרקים שמשולבת , אלא בכל פרקי הרונדו, אינן עוסקות רק ברונדו האידיאלי, נקודה זו והבאה 22

 . בהם צורת הסונטה
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2.2 transition-re (ט"ר: מכאן ואילך) 

 

י הכנה "ע, לחיזוק מעמדו של הרפריין, שאינו קיים כלל ברונדו האידיאלי, ט הינו אמצעי"הר   

ומביא לעצירה חזקה , ט לכוון אתנח דומיננטי"מושך הר, כ"בד. ארוכה של הגעתו ומשיכה אליו

היא , בפרקים שמשולבת בהם צורת סונטה, אפקט מיידי של אמצעי זה. לפני הגעת הרפריין

, ט"לעתים קרובות הנושא המסיים של התצוגה הופך בעצמו לר)קטיעת התצוגה לקראת סופה 

ובכך הוא מונע את אחד ( כ על אקורד הסיום של התצוגה"ט מתחיל בד"הר, וכשאין זה כך

 .קו החזרה: ממאפייני הסונטה הקלאסית הברורים ביותר

 

לתאורם בלבד , שלדעתי, ט ככר נרחב של פיתוחים הרמוניים ומוטיביים"משמש הר, אצל מוצרט   

בלא הרבה הגזמה ניתן להגיד כי אצל מוצרט הרפריין הוא )ת תידרש עבודה סמינריונית עצמאי

ט ורק אציין כאן "לא אכנס בעבודה זו לעומקם של הר, עקב כך(. ט"החלק ברונדו שבא לאחר הר

 :ים המעניינים ביותר שמוצרט בנה-ט"כמה מהר

 

 אך מתארכים , המתחילים כקודות לאפיזודות שלפניהם, 088. ים ברונדו העצמאי ק-ט"שני הר

 .ובנויים כמהלך כרומטי מתמשך, כאורך האפיזודות

  

 ט האחרון "טורה בר'הנוצרים מדחיסות יתר של צלילי אפוג, האקורדים הדיסוננטיים המשונים

 .681. של החמישייה ק( האיטי)בפרק השני 

  

 הדוחה את הגעת , 019. בפרק המסיים של הרביעייה ק, ט האחרון"המודולציה האנהרמונית בר

 .טה בכמה תיבותהדומיננ

  

 למרות שמדובר בסונטה )י הוספת קדנצה בתוכו "ע, 333. ט האחרון ברונדו ק"הרחבת הר

 .ט"המפתחת את הרפריין לצד נושא הר, (לפסנתר

  

 070. ט האחרון של הרביעייה ק"שילוב הרפריין בקונטרפונקט בתוך הר. 

  

 ועקב כך התחלת , "בלתי נכונה"לדומיננטה  197. ק-וב 080. ק-הגעת הרפריינים האחרונים ב

 (. auxiliary cadence)הרפריין האחרון באופן רגעי על טונליות אחרת 

  

 ט האחרון של "בתוך הר( על טונליות שונה" )רפריין מדומה"הכנת : הרחבת הנקודה הקודמת

 .  ט עד להגעה לאתנח דומיננטי"שאחריו ממשיך הר, 681. ק

 

כניסות אלתוריות : ט האמצעים המיוחדים לפרקים אלו"נרתמים לצורך הר, רטו'בפרקי קונצ   

הדבר . ט ולעתים הן רק חלק ממנו"כשלעתים כניסות אלו מהוות את כל הר, של הסולן וקדנצות

רטו הם לרוב הגדולים והמורכבים ביותר מבין 'שלמרות שניתן להגיד שפרקי הקונצ, מביא לכך
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אם כי ניתן להניח כי הכניסות שניגן )ט  הם מושכים פחות עניין "בחלקי הר, הפרקים שבדקתי

 (. מוצרט היו מעניינות יותר מאלו שמנגנים יורשיו

 

    הרפריין השני 2.2

 

שקיומו הכרחי שכן חייבים להיות )עד ההגעה לרפריין זה , בפרקים המשלבים צורת סונטה   

ן זה הוא תמיד ומקומו של רפריי 23המתרחש בפרק קבוע יחסית, (בפרק לפחות שלושה רפריינים

 .כנקודת מוצא לבלתי ידוע, למקום זה חשיבות רבה, לפיכך. לאחר סיום התצוגה

 

, "מסתכל אחורה"האם הוא : התעלומה המרכזית הנוגעת לרפריין השני היא לגבי תפקודו   

כדוגמת הפרשנות , או שפניו קדימה, ABAכלומר סוגר יחד עם הרפריין הראשון מעין חטיבה של 

אין תשובה מוחלטת , כפי שהראיתי בסעיף זה. החמישית שהבאתי בסעיף על הרונדו האידיאלי

דעתי היא כי בפרקים שבהם העבודה , עם זאת. שכן הרונדו האידיאלי אינו מחזק אף פרשנות, לכך

 .ולא לסגור חטיבה קודמת, תפקיד רפריין זה הוא תמיד לפתוח חטיבה, מטפלת

 

לעומתם ניתן למנות את )תומכים בגישה ההפוכה  Cole, Green, Wallace-מספר מוסיקולוגים כ   

Galland  ואתLaRue) ,נימוק שניתן להעלות לזכות גישה זו. כששנקר דוגל באיחוד שתי הגישות ,

כך שכשם שאנו תופסים את הריטורנלו השני , 24היא ההקבלה האפשרית בין רפריינים לריטורנלי

הרי שכך צריך לראות גם את הרפריין השני בצורת , סונטה כמסיים את התצוגה-רטו'בצורת קונצ

מוסיקת לילה "בהקשר לפרק המסיים החידתי של ) 25מרחיק לכת אף יותר Cole. סונטה-רונדו

ומשווה את הרפריין השני למצב שבו הנושא הראשון מופיע בסיום ( שעוד נדון בו, 020. ק, "זעירה

 . התצוגה כנושא מסיים

 

ההשוואה בין הריטורנלו לרונדו מתעלמת , ראשית: הגיב בשתי טענות נגדעל טענה זו ניתן ל   

שכן הרפריין מופיע על הטוניקה ואילו הריטורנלו , והוא ההיבט הטונלי, מהיבט משמעותי אחד

מפרקי רונדו המשלבים עקרונות , ושנית, (כפי שמתחייב מסיום התצוגה)השני על הדומיננטה 

עדיין קיים הריטורנלו הסטנדרטי בסוף , ניתן לראות כי למרות קיומו של הרפריין השני, ריטורנלו

לדוגמא ניתן לראות את הפרק השלישי של . כך ששני מרכיבים אלו אינם חופפים, התצוגה

מופיע בסוף התצוגה ( 12החל מתיבה )שבו הנושא המסיים את חטיבת הרפריין , 106. רטו ק'הקונצ

גם הטענה . 810והרפריין השני רק בתיבה , (יני לפרקי רונדוכאופי, בשילוב עם הפסנתר, 821תיבה )

נסתרת על ידי מספר פרקים שבהם הרפריין משמש גם כנושא  020. בהקשר של ק Coleשמעלה 

-ו           052. ק, למשל את שתי שלישיות הפסנתר' ר)בלי לפגוע ברפריין השני , מסיים של התצוגה

 -89ראוי לנזיפה נוספת בכך שהוא מציג במפורש שני תיאורטיקנים מהמאה ה Cole(. 012. ק

                                                      
השאלה היחידה עד לשלב זה היא האם הרפריין משתתף בתצוגה כנושא ראשון או , כפי שנראה בהמשך 23

 .שלא
24 Green ,מבצע במפורש ההקבלה זו, 205-208' עמ. 
25 Cole, 1970 ,396-391' עמ. 
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 Coleולמרות העובדה שעבודתו של )אבל למרות זאת , 26הרואים את הרפריין כפותח חטיבות

 .  הוא עדיין מחזיק בגירסתו( מתייחסת להשקפה התיאורטית של הרונדו בתקופת היווצרותו

 

רטו היא העובדה 'ביל בפרקי קונצנקודה משותפת נוספת בין רפריין זה לריטורנלו המק   

ולעתים המודולציה הראשונה , שבפרקים רבים שני המרכיבים משמשים נקודת מוצא לפיתוח

שכן הרפריין , אפיון זה מעיד על הסתכלות קדימה, אבל באופן טבעי. מתרחשת כבר בשטחם

יש לזכור כי הפיתוח . והוא בודאי אינו מעיד על תפקיד הרפריין כסוגר חטיבה, מתחיל רצף עתידי

כך , כהרחבה של השטח הדומיננטי בתצוגה( על פי הפרשנות השנקרית של צורת הסונטה)נתפש 

ואין בכך שום , של סגירת התצוגה ופתיחת הפיתוח, שלריטורנלו המסיים אכן יש תפקיד כפול

 .  סתירה

 

. ט"הר: ף הקודםכלי נוסף המחזק את מעמדו של הרפריין השני כפותח חטיבה הוא גיבור הסעי   

לעתים קרובות על ידי , כמו גם תחושת הקיטוע שהם יוצרים, ים-ט"האורך והדרמטיות של הר

פועלים בצורה הפוכה לדרך שבה פועל הטריל , (853תיבה , 107. למשל את ק' ר)הפסקה ממש 

ט "הר, "זנב"כך שמה שבא אחריו נתפש כ, בעוד זה מקרין סיומיות: הקדנציאלי בסוף התצוגה

הן , ט"המקום המקביל לר, בצורת הסונטה. יוצר מתח שאחריו צריכה לבוא התחלה חדשה

כך שכפי שאנו קוטעים את הפרק , הוא סיום הפיתוח,  מבחינת תפקידו הטונלי והן מבחינת מבנהו

הקבלה זו באה )כך עלינו לעשות גם לגבי הרפריין השני , בסוף הפיתוח ומתחילים מחדש במחזר

, ט מקדים את הרפריין השני ואת הרפריין הבא"שם אותו ר, 333. ק-כה למעשה בלידי ביטוי הל

 (.     הפותח את המחזר

    

מתעלמים מכך  ABA-המוסיקולוגים הרואים את פתיחת פרק הרונדו כ, למעט שנקר, בכל מקרה   

שהרי העקרון . שראייה זו מחסלת למעשה את האפשרות לשילוב המסורתי בפרק של צורת סונטה

השנקרי רק  interupption-ניתוח הצורה לפי מודל ה)המוסיקלי שעליו בנויה צורת הסונטה 

אינו נפרק אלא ( המתח הטונלי בין שני הנושאים)היא שהמתח הנוצר בתצוגה ( משקפת עקרון זה

וזאת , הרפריין השני לסוף התצוגה מחסלת את המתח כבר בשלב זה" הדבקת. "רק בסוף המחזר

, ראיית רפריין זה כפותח חטיבה, לעומת זאת. ר עתיד להגיע רק בהמשך הפרקלמרות שהמחז

 . שאינה פותרת את המתח אלא יוצרת התחלה נוספת, מקבילה אותו לתחילת המחזר

 

 המחזור המסיים, הרפריין האחרון 2.2

 

ולמעשה הוא , שדנו בו באריכות בסעיף הקודם, רפריין זה מקביל מבחינות רבות לרפריין השני   

כ אחרי "הרפריין האחרון בא בד, כשם שהרפריין השני בא אחרי התצוגה: מעורר את אותו ויכוח

אותם מנתחים הרואים (. 121. למשל ק' ר)ט "ולעתים קרובות מקדים אותם גם אותו ר, המחזר

ראיית הרפריין השני , לעומת זאת. מנתחים כך גם את סופו, ABAאת תחילת הרונדו כמעין 

. 27למרות שהשיקול הטונלי אינו קיים, מחייבת לראות כך גם את הרפריין המסיים, בהכפותח חטי

                                                      
26 Cole 1969 ,817' עמ. 
 ". בינארי-רונדו"את מה שאכנה   Rosenכשאדון בתפישתו של , נקודה זו תעלה גם בהמשך 27
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, כנושא מסיים מופיע במחזר על הטוניקה" רפריין"אמנם ה, ממחישה טענה זו 020. ק-התבוננות ב

הופעה , גם בקודה( אם אמנם מדובר ברונדו" )רפריין"אך הדבר אינו מונע הופעה נוספת של ה

 .המקבילה לרפריין המסיים

 

מחזקות , הנובעות ממבט בפרקים מסוימים, שתי נקודות נוספות, מעבר להשוואה לרפריין השני   

מוצרט נמנע ממבנים כאלו , ראשית. ABAאת הטענה כי הרפריין האחרון אינו סוגר חטיבה של 

 שבהם יש ארגון 191. ק-ו 352. הן בשני פרקים ק, אמור להיות על הטוניקה B-כאשר חלק ה

, 075. ק-והן ב, ובמחזר מושמט הרפריין המסיים את החטיבה, חטיבות רפריין בצורת הסונטה

בכל שלושת )שבו האפיזודה הראשונה היא על הטוניקה וכתוצאה מכך מושמט הרפריין השני 

מכיל בנוסף לאלמנטים הרגילים גם  180. רטו ק'הקונצ, שנית(. הפרקים הללו אדון בפרוט בהמשך

: על הדרגה הראשונה המינורית המשמשות לפיסוק הפרק adagio-שתי אפיזודות חריגות ב

והשנייה באה בסוף , הראשונה מפרידה בין התצוגה התזמורתית לבין שאר מחזורי הסונטה

 . המחזר ומפרידה בינו לבין הרפריין המסיים

    

. ת התימטיתהן לרפריין השני והן לרפריין המסיים יש לעתים תפקיד משמעותי במחזוריו   

, על עובדה זו נשען חלק גדול מהעבודה)הרפריין השני פותח בחלק מהמקרים את מחזור התצוגה 

 או " מחזור מסיים"שניתן לכנותו , והרפריין האחרון פותח מחזור, (וכמובן אדון בה רבות בהמשך

כמעט בכל סדר אפשרי , במקרים רבים מחזור זה כולל חומר מגוון מאוד מהפרק". מחזור מסכם"

, זאת מלבד הצגות מחודשות של הרפריין, (י הרפריין"למעט הכלל שתמיד מחזור זה נפתח ע)

עשירה בהרבה מרוב הקודות של , מחזור זה מהווה קודה גדולה, למעשה. לעתים תוך פיתוחו

על הקודות של  Esther Cavett-Dunsbyוהעובדה שמאמרה של , 28מוצרט בפרקים בצורת הסונטה

מצם רק לצורת הסונטה ממחישה את מידת ההזנחה לה זכה הרונדו מידי מצט 29מוצרט

הבנה מעמיקה של המחזור המסיים דורשת מקום רב מעבר , ט"כמו הר. המוסיקולוגיה המודרנית

כשהשימוש שאעשה בו במהלכה יהיה במקרים בהם מוצרט מכניס אליו חומר על מנת , לעבודה זו

 .להאיר חלקים מוקדמים יותר בפרק

 

הפרק הממחיש בצורה היפה ביותר את התפקיד המחזורי , מבין הפרקים העומדים על הפרק   

הוא הרונדו , גם אם אינם חלק ממחזורי הסונטה, שהרפריין השני והרפריין המסיים עשויים למלא

 AB"AB"AB"AB -רונדו זה ניתן לתאר בצורה סכימטית כ. ור'מז bהמסיים את הטריו בסי

כשהנושא השני משתתף הן בפיתוח והן , ('ניתוח הרונדו בנספח ב' ר, יותר למעשה המצב מסובך)

כאן כדאי לציין כי פרק זה זוכה לניתוח רחב . בקודה כך שנוצרים ארבעה מחזורים תימטיים

Berryבספרו של 
שמנתחים מנסים , חבל. ובו התעלמות מוחלטת מהיבט הארגון המחזורי, 30

במקום לתת לפרקים בודדים , לאכוף מודלים כלליים שהם מאמינים בהם על פרקים מסוימים

 .              ללמדם מה צריך להיות המודל

 

                                                      
 .מייד לאחר הרפריין האחרון" CODA"צרט אכן כותב מו, 028. דוגמת ק, במספר פרקים 28
29 51.-7, 1988. pp. 31 Music AnalysisDunsby, “Mozart Coda’s”, -Esther Cavett. 
30 Berry ,212-203' עמ. 
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 האפיזודות. 2

 

מוגדרות טונלית , אלו הן חטיבות סגורות: ברונדו האידיאלי ניתן להגדיר אפיזודות בשתי דרכים   

נשאלת . ן הוא אפיזודהכל מה שאינו רפריי, בנוסף. ונפרדות מהרפריינים מבחינה ארטיקולטיבית

משתמש למעשה בהגדרה  ABC-תווי ה. איזו מההגדרות לבחור, כשמדובר ברונדו ממשי, השאלה

פועל יוצא של העדפה זו הוא שייתכנו קטעים . אבל אני מעדיף את ההגדרה הראשונה, השנייה

מדובר : קטעים אלו כמובן רלוונטיים לנו ביותר. בפרק שאינם מוגדרים כרפריין ואינם אפיזודות

, 31ללא הפרדה ארטיקולטיבית מהמשך התצוגה, במצבים שבהם משתלב הרפריין בצורת הסונטה

שכן אם מדובר , קביעה זו היא מוצדקת בעיני. ואז המשך התצוגה אינו יכול להיחשב כאפיזודה

הגשר אינו נקודת מוצא טובה שכן הוא אינו מבוסס טונלית וקשור ? באפיזודה מתי היא מתחילה

וסמון הנושא השני כתחילת אפיזודה מותיר אותנו עם , עתים קרובות לרפריין מבחינה תימטיתל

מדוע לא נגדיר גם בפרקים ראשונים את חטיבת הנושא השני : הגשר כבלתי מוגדר ועם השאלה

 ?"אפיזודה"כ

 

ושהם אינם , דוגמא נוספת לאזורים שעקרונות הקיימים בצורת הסונטה השתלטו עליהם   

. 167. ק-ב( על הרפריין)כדוגמת חלק הפיתוח , מתפקדים יותר כאפיזודות הם אזורים פיתוחיים

. ק-כדוגמת האפיזודות     ב)ולהגדיר אפיזודות אמיתיות , אין לבצע את הפעולה ההפוכה, מצד שני

 . רק בגלל רצון ליצור הקבלה לצורת הסונטה, "פיתוח"כ( 167. ק-במקום המקביל ל, 111

         

שעובדת היותם על הטוניקה נשמרת במעבר מהרונדו האידיאלי לרונדו , בניגוד לרפריינים   

, (או שלפחות תתחיל עליה)בהחלט ייתכן מצב בו תיכתב אפיזודה שלמה על הטוניקה , המוצרטי

טיפוס , בהמשך' ר)כשדוגמא מובהקת לכך היא במקרה בו צורת הסונטה מתארגנת רק באפיזודות 

משמעותו , ברור שמהלך זה. כך שאפיזודת המחזר כתובה כולה על הטוניקה, "(רטו'קונצ-רונדו"ה

 . המיידית היא הקניית יתר חשיבות לאפיזודה במעמדה ההיררכי ביחס לרפריין

    

 גישת העבודה
 

יש בידי להסביר למה התכוונתי באמרי , לאחר שהגדרתי את המושגים שעמם אעבוד, כעת   

להציג את הדרכים השונות בהן משולבת צורת הסונטה בפרקי הרונדו "ה במבוא לעבודה כי מטרת

 ".ואת תרומתן לארגון הפרק, של מוצרט

 

היא צורה רעועה ביותר מבחינת המבנה , הרונדו האידיאלי, צורת הרונדו הבסיסית, כפי שראינו   

תוך תאום בין כל שלושת , ולעומתה צורת הסונטה מציגה מבנה היררכי ברור, ההיררכי שלה

לפיכך המטרה היא לבדוק מה השימוש שמוצרט עושה בצורת הסונטה בפרקי . טיפוסי ההיררכיה

, (כפי שפעלו הגישות הקודמות)פחות מבחינת ההשפעה שהדבר מביא על חלוקת הפרק , הרונדו

 . אלא בראש ובראשונה כאמצעי לגבש ולהבהיר את ההיררכיה בפרק

                                                      
ולכן יש הצדקה מסוימת לכנות את הגשר והנושא השני , כ קיימת"הפרדה כזו בד, אצל בטהובן למשל 31
 ".אפיזודה"



 23 

 

אילו מן : י צורת הסונטה"ל פרק איזה חלק בו מאורגן עהמטרה הראשונית היא לבדוק בכ   

בנוסף המטרה , "הושארו בחוץ"וכן מהם האזורים ש, (אם בכלל)וכמה מן הרפריינים , האפיזודות

, בעיקר בנושא הארגון המחזורי, י צורת הסונטה"היא לבדוק מה מתרחש באזורים המאורגנים ע

מניבה סתירות , על מאפייניה שלה, והאם המגע עם צורת הרונדו, אך גם בהקשר למבנה הטונלי

 .או תכונות חדשות שמקורן אינו בצורת הסונטה,  בין מנגנוני ההיררכיה השונים

 

מהסיבות שהבאתי , ברצוני לחזור ולהדגיש כי העבודה מצטמצמת למחזורי הסונטה בלבד   

מלבד )רחבים יותר , וספיםאין בכך כדי לטעון כי לא קיימים ארגונים מחזוריים נ. במהלך פרק זה

אבל , כמו ארגון של הרפריין הפותח והאפיזודה הראשונה למחזור אחד, (המחזור המסיים

שכן הם נעדרים את התכונות התרומיות הרבות המאפיינות , ארגונים כאלו קשים יותר לאבחון

 . את צורת הסונטה

 

 הסבר הרישום הסכימטי
 

אזדקק לשיטת , המפרט את צורת כל הפרקים שבדקתי', ובעיקר בנספח ב, במהלך העבודה   

ובחלקם הם , Jan LaRueהסמלים בהם אשתמש מקבילים בחלקם לאלו שמציע . רישום מתאימה

 .הצעות שלי

 

 :סמלים לציון חומרים תימטיים .8

  

  ברוב במקרים אשתמש בסמלים שמציעLaRue , כלומרP עבור חומר פותח ,S  עבור חומר משני

מסיבות . עבור חומר חדש N-עבור חומר מסיים ו K, עבור חומר מעברי T, (בצורת הסונטה)

-כפי ש)במקום  T1, T2(: למשל)במקרה של מספר מרכיבים מאותה פונקציה אכתוב , אסתטיות

LaRue 1(: מציעT, 2T. 

  

 היא האות , הכרחית לצורך עבודה זו, אות נוספתR  (או חלק ממנו)על מנת לציין רפריין ,

 .Pאת האות  Rתחליף האות , במקרה שהרפריין מתפקד כנושא ראשון בצורת הסונטה

  

  האותQ , שאותה מציעLaRue לא תבוא לידי ביטוי, על מנת לתאר חומר בעל תפקוד לא ברור ,

על מנת לתאר חומרים שהפונקציה שלהם אינה אחת  X, Y, Zבמקומה אשתמש באותיות 

דוגמא לכך הוא הנושא הקונטרפונקטי  .או שהם ממלאים מספר תפקידים, מהמתוארות לעיל

גם כחלק שני של הרפריין וגם כמכין את הנושא המסיים : המתפקד בצורה כפולה, 109. ק-ב

 (.התייחסות נרחבת יותר לפרק זה אביא בהמשך העבודה)של התצוגה 
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  לפי שיטתLaRue , למשל ,שימוש בסוגרייםT(R)   , יציין שהחומרT  מבוסס עלR .עם זאת ,

באותה , Tולאחר מכן יכתב פשוט , לשם הפשטות סוגריים אלו יצוינו רק בפעם הראשונה

 .משמעות

  

 לא ינותחו , כלומר חטיבות סגורות על טונליות משנית, כפי שהגדרתי אותן מקודם, אפיזודות

יסומנו , ט"קטעי ר. 32('וכו D, E, F) Dהחל מהאות , לעומקן ויסומנו באותיות לטיניות גדולות

 .וגם הם לא ינותחו לעומקם, "”.ret-כ

  

 השתדלתי להמנע מלרדת לרמת המוטיבים , מטעמי פשטות(Pa, Tb וכו' ) ובמקום זאת העדפתי

עם . אך לא באותה רמת פרוט( Ta, Tbבמקום  T1, T2)לפצל יותר את השימוש באותיות גדולות 

כמו גם , הם יסומנו באותיות לטיניות קטנות, ז לציין מוטיבים כאלו"כאשר אדרש בכ, זאת

הוא , אמצעי נוסף שויתרתי עליו(. 'וכו r, d)ציטוטים של מוטיבים מאפיזודות או של הרפריין 

Rבמקום )ציון העובדה שחומר מסוים עבר וריאציות 
1
, R

 (.  Rיכתב בכל המקרים  2

   

 :סמלים לציון מחזורים וחטיבות .2

  

 שר בתחתית הסוגר הימני יצוין כא, : ] [לציון מחזוריות תימטית ישמשו סוגריים מרובעים

כשהוא מתארגן )פיתוח , clo[ ] -מחזור מסיים , rec[ ] -מחזר , ex[ ] -תצוגה : באיזה מחזור מדובר

 .son[ ] -תצוין כ( כלומר צרוף התצוגה והמחזר)צורת סונטה שלמה . dev[ ] -( ככזה

  

  יצוינו בסוגריים ( אך ורק במקרים שהרפריין אכן מתארגן בחטיבה)חטיבות הרפריין

 .} {מסולסלים 

  

  יסומנו בסוגריים ( כדוגמת אפיזודות)ארועים המוכלים במחזור אך אינם חלק ממנו.) ( 

  

  בתוך מחזור או מחוצה )יסמנו אזורים שמתרחש בהם תהליך פיתוח > < סוגריים משולשים

 (.לו

  

  חץ ל שני מרכיבים יציין הבאה ש9 לוכסן . יציין מעבר שאין עניין בעבודה להתעמק בו

 .  לסרוגין או בו זמנית

  

  בין ( טונלית ותימטית)תציין בצורות בינאריות את נקודת ההתחברות המדויקת * כוכבית

 . מחזורי התצוגה והמחזר

    

 סמלים טונליים .3

                                                      
 .מסיבות מובנות Cאו  A ,Bנמנעתי משימוש באותיות  32
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  הגעה לסולם כלשהו תצוין באמצעות אותיות לטיניות המתארות את דרגת הסולם כדרגה

 .ורי ואות קטנה לסולם מינורי'אות גדולה לסולם מז, הרמונית

  

 למעט המקרים הבאים, (שלא עברו טוניקליזציה)לא יצוינו דרגות הרמוניות ספציפיות , ככלל :

V/IV, V: דומיננטות שניוניות
7
/III אתנחים דומיננטיים', וכו :V

Vאו  7
גם , השימוש בכתיב) #

IIIוכן הדרגה , (ומיננטהשמשמעו הגעה לסולם הד Vנועד להבדיל מהסימון , ורי'בסולם מז
# 

 . נקודת הגעה נפוצה מאוד בפיתוחים מוצרטיים, (ורית'הדרגה השלישית המז)
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 מיון הפרקים 

 פרקי הרונדו העצמאים: פרולוג

 

אחד הפרקים הקונטרוברסליים והחידתיים ביותר של מוצרט הוא דווקא אחד הפרקים    

כל שלושת המוסיקולוגים . 110. ק, הרונדו העצמאי: הקלילים והקלים לנגינה ביותר, הקצרים

רואה אותו כדוגמא קיצונית  Schenker. המשמעותיים שהתייחסתי אליהם פונים אל רונדו זה

, ראה אותו בתחילה כפרק בצורת סונטה Cole, לרונדו שהרפריינים בו אינם בהכרח על הטוניקה

כלומר רונדו שלא כל , "improper rondo"-אך במאמר מאוחר יותר ניסה להסביר את צורתו כ

רואה אותו  Galandלעומתם . Schenkerאך בהצגה אחרת מזו של , הרפריינים בו הם על הטוניקה

אף טורחים  Cole-ו Galand. 33כעוד דוגמא לכך שרונדו אינו צורה, בבירור כפרק בצורת סונטה

 .לסכם ולהביא מגוון של דעות שונות במאה הנוכחית סביב פרק זה

 

שכן האחרון מתעלם , Schenkerעל פרשנותו של  Galandאני מסכים לחלוטין עם ביקורתו של    

הרפריזה הטונלית , החל מקו החזרה, מהאלמנטים של צורת הסונטה המאפיינים פרק זה

-כשבפרק זה אין מניעה להשתמש בעיקרון ה, וקיומם של שני הנושאים, והתימטית הברורה

interruption פרשנותו של , בנוסף. ונליתלפני הרפריזה הטSchenker  מציגה רונדו עם ששה

וזהו מודל שאין לו אח ורע , לא כולם על הטוניקה וכמעט ללא מקום לאפיזודות, רפריינים

בפרשנות זו יש בכל זאת היגיון מסוים בכך שהיא מנסה להתמודד עם . ביצירתו של מוצרט

למשל  Cole-מעבר ש, 34ור'אל פה מז( בתוך המחזר)והוא המעבר , האלמנט הייחודי ביותר בפרק

 .אינו מתייחס אליו כלל

 

שכאמור מנתח , Galand. לקטע זה אני בא בטענות הרבות ביותר Galandדווקא אל הסברו של    

שאף הוא מציין כי היא , רואה באזור זה הרחבה טבעית של המחזר, את הפרק כצורת סונטה

: או כלשונו, שנובעת לדעתו מהאופי המונותימטי של הפרקו, אופיינית יותר להיידן מאשר למוצרט

"monotony is a danger of monothematicism"35 . עם כל הערכתי לעבודתו שלGaland , אמירה זו

שבו יוצר מוטיב אחד את הנושא ) 110. שכן המודל המונותימטי של ק, מוטב היה לה שלא תפורסם

כדוגמת , קיים גם בפרקים ראשונים אצל מוצרט( תוך וריאטיביות עדינה, השני והמסיים, הראשון

אבל באף אחד , 681. והחמישייה ק, 028. הסונטה לארבע ידיים ק, 310. ק, "האפנר"סימפוניית 

עלולה לייחס  Galandכך שאמירתו של , 110. מהפרקים הללו אין תהליך פיתוחי במחזר כדוגמת ק

 110. להשוות בין המחזר של ק Galandגם נסיונו של  ,מעבר לכך. מונוטוניות לפרקים נהדרים אלו

והפרק הראשון של , שכן כשמוצרט משנה את המחזר, לפרקים אחרים של מוצרט אינו מדויק

, הדבר נועד להתאים את הגשר לשינויים הטונליים הנדרשים, הוא דוגמא לכך 033. הסונטה ק

ואין דוגמא להעצרות על טונליות מרכזית נוספת כמו גם לחדירת התהליך הפיתוחי אל הנושא 

 (.בו עוד אדון)השני 
 

                                                      
לגבי פרשנות זו כבר ) 397' עמ, Cole, 1970. 818' עמ, Cole 1969(. fig 155,3) 812' עמ, Schenker: למשל' ר 33

 .32-36' עמ, Galand, 1995(. התייחסתי בדיון על הרפריין השני
 ."רפריין"ט לפני כל "היגיון נוסף יש בקיומם של קטעים דמויי ר 34
35 Galand 1990 ,30-36' עמ. 
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ואני , 36עקב המבנה המיוחד של המחזר, אינו יכול להיחשב פרק בצורת סונטה 110. ק, לטעמי   

שכן אין בפרק כל , איני יכול לתת הסבר טריביאלי לראייה זו, אבל. רואה אותו כפרק רונדו

הוא מתנהג לחלוטין כנושא ראשון , "רפריין"קרי וגם אם נחליט לקרוא לנושא העי, אפיזודות

 .ואחזור אליו רק לקראת סוף העבודה, נעזוב בינתיים פרק זה, אם כך. בצורת סונטה

 

שהוא מתמודד רציני על תואר הפרק , בלה מינור 088. ק, רונדו עצמאי אחר, 110. ק-בניגוד ל   

במאמר בודד . לא זכה להתייחסויות וויכוחים כה רבים, הפסנתרני הגדול ביותר שמוצרט כתב

ור 'בפה מז)והיא שהאפיזודות ברונדו , 37נקודה מעניינת Alan Forteמציג , שנכתב על הפרק הזה

וברצוני , אני מסכים לחלוטין עם ניתוח זה. כתובות כל אחת בצורת סונטה מלאה( ור'ובלה מז

הקטנה , ור'אפיזודה בלה מזשל ה( Forteמפורט מעט יותר מזה של )להציג כאן ניתוח סכימטי 

 :מבין השתיים

   89   91    93            98    101   103              104  106   108         112 

[ P   T   S  ]ex < P   N         >     [ P    T    S  ]rec coda =ret. (S)        

   I      V            IV - V
#
            I             I 

 

סיום קדנציאלי של , מוצרט מוותר באפיזודה זו על שניים מהעקרונות המאפיינים צורת סונטה   

שכן ברור שלא ניתן לשמור על עקרונות אלה , והגעה לאתנח דומיננטי בסוף הגשר, הנושא הראשון

כל המבדילים אותה  מ, שאר עקרונות הסונטה, עם זאת. כשהתצוגה כולה היא בת שמונה תיבות

כשהמחזר מתחיל על הטוניקה וזהה במבנהו , החלוקה לתצוגה ולמחזר: נשמרים, צורה אחרת

ובנוסף גם הקיום של , 38שכל אחד מהם מוגדר תימטית, החלוקה הטונלית לשני נושאים, לתצוגה

לקחים שניתן להסיק מדוגמא זו הם בדבר החשיבות של צורת הסונטה . חלקים כגשר וכפיתוח

ובדבר הפוטנציאל המיניאטורי שיש בפרקי ( גם בפרקים שאינם בצורה זו)לחשיבה המוצרטית 

שמשכו , מתגלה נושא ראשון זעיר ועם זאת שלם, מהמורכבים שמוצרט כתב, הנה בפרק זה: רונדו

ניתן : בנוסף ניתן להסיק לגבי עצם השימוש בצורת הסונטה כאמצעי ארגוני. הוא שתי תבות בלבד

בשתי , כאן)וכן ניתן להשתמש בה יותר מפעם אחת , ק מהפרקלהשתמש בה כדי לארגן חל

 (.אפיזודות נפרדות

 

שכן צורת הסונטה עדיין , (דגושה' ב" )עוברי"ניתן להגדיר כ 088. ק-את תפקוד צורת הסונטה ב   

מבחינה . אבל היא מציגה פוטנציאל של צורה זו לארגון פרקי רונדו, אינה משפיעה על צורת הפרק

צורת  110. ק-שכן ב, הוא שלב מתקדם בו 110. ק-ש, מציג את תחילתו של תהליך 088. זו ק

הוא  088. ק-המצב ב. הסונטה כבר השתלטה על הפרק עד שקשה לזהות בו את מאפייני הרונדו

. הכולא את צורת הסונטה, "רחם"שכן האפיזודות מתפקדות בו כמעין , במובן נוסף" עוברי"

מן , ראה אם כן את תהליך ההתפשטות של צורת הסונטהנ, בתהליך שאציג מכאן ואילך

 .האפיזודות עד הפרק כולו

    

                                                      
ייתכן שאצל היידן או בטהובן מבנה זה לא : כאן אנו רואים את החשיבות של התמקדות במלחין בודד 36

 .יראה כה חריג
37 Forte ,160' עמ. 
ההגעה לדומיננטה נעשית בדרך כלל רק לקראת , בצורות בינאריות ריקודיות: כדאי לשים לב לאפיון זה 38

 . ללא הצגת נושא נפרד על סולם זה, קו החזרה
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 075. ק: שלב פותח
 

צורת הסונטה . בפרקי הרונדו שלו( למיטב ידיעתי)בפרק זה מציג מוצרט עיצוב צורני יחיד במינו    

. הכתובה כולה על הטוניקה( הראשונה מבין שתיים)בפרק מתארגנת אך ורק באפיזודה אחת 

שכן כתיבת האפיזודה על , 088. חשוב לציין כי מדובר בעליית מדרגה מול השלב העוברי של ק

השפעה . הטוניקה מחברת אותה לרפריינים ואינה מאפשרת לראות אותה כיחידה סגורה ותו לא

לאחר )שאמור לבוא מייד לאחר האפיזודה , מיידית של ארגון טונלי זה היא ביטול הרפריין השני

מוצרט , אך כדי להמנע מדשדוש מיותר על הטוניקה, ורמזים לו אכן מופיעים בשלב זה, (13ה תיב

 .מוותר על הרפריין ועובר ישירות לאפיזודה הבאה

 

מהווים עוד דוגמא לחיבתו של מוצרט , כמו גם הפרק כולו, הטיפול בצורת הסונטה   

, (בן ארבע תיבות בלבד, כדאי לשים לב למשל לחלק הפותח של האפיזודה השנייה)למיניאטוריות 

וכתחליף לו , הפעם נעדרת כל גשר" תצוגה"ה. 088. ק-הפעם אף יותר קיצונית ממה שראינו ב

, עם זאת. ומתחיל על הדרגה הששית, auxiliary cadence-בנוי כ" נושא השני"משמשת העובדה שה

חלוקה הברורה לשני מרכיבים גם ה, 088. ק-שראינו גם ב, עדיין קיימים כאן שני מרכיבי הסונטה

וגם המחזר הברור המתחיל על הנושא , הנבדלים טונלית( כאן שניהם בני ארבע תיבות)בתצוגה 

מונעת כל אפשרות לראות את , כמו גם הסגירות של אפיזודת הסונטה, מיניאטוריות זו. הראשון

 . הרפריין כמשתלב בצורת הסונטה

 

מאלצת את מוצרט להשתמש , העובדה שצורת הסונטה מארגנת חלק קטן מאוד מהפרק   

הנרחב מאוד יחסית , תפקיד חשוב יש למחזור המסיים. באמצעים אחרים כדי לקשר בין מרכיביו

סטה 'כשבנוסף ניתן לציין את השימוש בג, (לפי סדר הופעתם)לגודל הפרק והמצטט מכל חלקיו 

ט לפני הרפריין "כר( 82-81תיבות )הקדנציאלית לפני הרפריין הסוגר את חטיבת הרפריין הפותחת 

 .    השני והאחרון

 

גם , עלי לציין כי יש עוות מסוים בראיית פרק זה כנקודת המוצא לתהליך שאותו אני עומד להציג   

בעוד , (8719)מדובר בפרק מאוחר יחסית של מוצרט , ראשית. אם מבחינה לוגית הדבר תקין

מדובר בפרק קטן , ושנית, ששאר השלבים מסתמנים כבר בראשית תהליך היצירה של המלחין

אם כי ניתן להגיד כי זעירות זו רק עושה )שצורת הסונטה מטופלת בו באופן הזעיר ביותר , ממדים

ראייה אחרת לתפקיד (. את התרחבות השפעתה של צורת הסונטה בשלבים הבאים למרשימה יותר

לפתרון החידה , של מוצרט לקהלו" רמז"שממלא פרק זה היא בכך שניתן לראות אותו כמעין 

לאחר שכבר גובשה ( והוחבא היטב)רמז שניתן , בדבר הקשר בין צורת הסונטה לצורת הרונדו

 .  התפישה הכוללת
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 רטו'קונצ-רונדו: שלב שני
    

 R  [  ]ex  R  X  [  ]rec  [R  ]clo    או    R  [  ]ex  R  X  R  [  ]rec  [R  ]clo: 39מבנה סכימטי

 

. ק,       171. ק, 167. ק, 166. ק, 106. ק, 361. ק, 212. ק, 356. ק, 352. ק, 211. ק: פרקים רלוונטיים

 .622. ק, 090. ק, 037. ק, 028. ק, 086. ק, 111

 

שכן לא כל הפרקים הללו , רטו'אין מדובר בתאור בלעדי של פרקי קונצ: השם עלול להטעות   

הרשיתי , עם זאת. רטו'רון ארגוני זה אינם פרקי קונצוחלק מהפרקים בעק, שייכים לשלב זה

שם הוא מסווג את הצורות לפי , שלו" Sonata Forms"-ב Rosenלעצמי לאמץ כאן את גישתו של 

סונטה ללא פיתוח מאפיינת לאו דווקא , כשהוא מודע לכך שלמשל, מיקומן בסונטה הקלאסית

נבחר משום שהעקרון המוצג כאן הולם במיוחד פרקי " רטו'קונצ-רונדו"הכינוי . פרקים איטיים

עקב ההפרדה הטבעית הנוצרת בהם בין ריטורנלו תזמורתי פותח לבין אפיזודה סולנית , רטו'קונצ

 .כ"הבאה מייד אח

 

 הצגה כללית. א

 

כעת : השטח אותו מארגנת צורת הסונטה בסעיף זה גדל באפיזודה אחת ביחס לסעיף הקודם    

חשוב לציין כי שתי . הראשונה מתארגנת כתצוגה והשנייה כמחזר, מדובר בשתי אפיזודות

ולעתים גם , כשביניהן מפריד לפחות רפריין אחד, האפיזודות יכולות להיות מרוחקות זו מזו

מבחינה טונלית התצוגה מתחילה כרגיל על הטוניקה ונעה . אפיזודות אחרות או חלק הפיתוח

כך שישנן שתי אפיזודות המתחילות על , והמחזר אמור להיות כולו על הטוניקה, לדומיננטה

, כדי להמנע ממצב זה. וזאת בנוסף לשרשרת הרפריינים( ואחת הכתובה בשלמותה כך)הטוניקה 

משתמש מוצרט לעתים בצורה , בייחוד בפרקים הנעדרים אפיזודות נוספות או חלקים פיתוחיים

רת ומגיע לטוניקה רק לקראת כלומר מתחיל את אפיזודת המחזר על טונליות אח, הבינארית

 .הנושא השני

 

, עלינו לוודא שהרפריין אינו חלק מצורת הסונטה, "רטו'קונצ-רונדו"כדי שפרק מסוים יוגדר כ   

כלומר עלינו להפריד בין המצב המתואר כאן לבין מצב בו חטיבת הרפריין מתארגנת כנושא 

הפרדה זו מתבצעת (. כפי שקורה פעמים רבות)המתחיל על הטוניקה , ואחריה מופיע גשר, ראשון

 :על פי שלושה קריטריונים עיקריים

 

 ברור שכאן מדובר על מצב בו )נדרשת הפרדה ברורה בין חטיבת הרפריין : ארטיקולציה

סטה 'כשרצוי שחטיבת הרפריין תסתיים בג, לבין תחילת האפיזודה( הרפריין מתארגן כחטיבה

רצוי שבתוכה לא תהיה , תאורגן כאפיזודה אחת כדי שהתצוגה אכן, בנוסף. סיומית הולמת

                                                      
אין להתייחס , לפיכך. על מנת להקל על ההבנה, חשוב להבהיר כי מדובר בסכימה בלתי מחייבת בלבד 39

אלא רק לביטוי העובדה שבמקום זה ייתכנו מספר אפשרויות , כאל סימון חטיבתי כלשהו" X"לסימון 
 (.כולל לעתים האפשרות הריקה)
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, למשל לפני תחילת הנושא השני)ובמקרה שהפרדה כזו קיימת , הפרדה משמעותית בין חטיבות

עליה להיות פחות משמעותית מההפרדה בין חטיבת הרפריין ( או בין הנושא הראשון לגשר

 .הפותחת לאפיזודת התצוגה

  

 כלומר בחומר תימטי , אמיתי" נושא ראשון"על אפיזודת התצוגה להתחיל ב: מובחנות תימטית

, וסגור מבחינה טונלית( הן ביחס לרפריין עצמו והן ביחס לסיום חטיבת הרפריין)חדש , מוגדר

למשל ' ר, סגירות זו לעתים מתערערת באפיזודת המחזר)כלומר מתחיל ומסתיים על הטוניקה 

הוא שאין הכרח שיהיה  088. ור מתוך ק'ה מזהלקח של האפיזודה בל, עם זאת(. 356. ק, 028. ק

באפיזודה גדולה נצפה גם : והדבר תלוי בגודל האפיזודה, קלאסי של ממש" נושא"מדובר ב

לעומת זאת בסיטואציות מיניאטוריות ייתכנו בהחלט מצבים , לארגון שלם של הנושא הראשון

 . 088. ק-כפי שראינו ב, של נושא ראשון בן שתיים או שלוש תיבות

  

 לפי קריטריון זה יש לבדוק האם צרוף הרפריין לתצוגה ייצור עוות בפרופורציות : פרופורציה

או שהיא כוללת חומר רב מעבר למה שמצופה , כלומר שחטיבת הרפריין ארוכה מדי, של הפרק

אם התצוגה , בנוסף. ולחלופין שהנושא השני קצר מדי מכדי לאזנה, מחטיבת נושא ראשון

, (גשר זהה בממדיה לחטיבת נושא שני+ כלומר חטיבת נושא ראשון )וזן בנויה באופן מא

 .הוספת הרפריין עלולה לפגוע באיזון זה

 

להפעיל הוא נסיון לבדוק האם התצוגה יכולה לשמש כתצוגה  איןכי קריטריון ש, חשוב לציין   

יש לזכור כי צורת הסונטה בשלב זה נותרת כפופה לרפריין . כלומר לפתוח פרק משלה, עצמאית

את ההצגה מהגיבור " תגנוב"וטבעי שלא נרצה ש, ולכן משפיעה על חומרים תימטיים משניים

שימוש מופרז בכל הפרמטרים שציינתי עלול ליצור נתק עז מדי בין , בנוסף. הראשי של הפרק

אם פרמטר אחר מחזק , ולכן נוכל לקבל מיצוי חלקי של אחד הפרמטרים, הרפריין לאפיזודות

ואינו יותר מפאנפרה ( תיבות 9)הנושא הראשון הוא קצר  028. ק-כך למשל ב. את ההפרדהמאוד 

ובאה לידי , אך לעומת זאת ההפרדה בין האפיזודה לבין הרפריין היא ברורה ביותר, מתמשכת

כשהאפיזודה , (המסמן שני קווים בסיום חטיבת הרפריין)ביטוי גם בכתיב המקורי של מוצרט 

ההפרדה הארטיקולטיבית בין הרפריין  086. ק-ב, לעומת זאת. בנויה כרצף אחד מתמשך

הוא שלם ( P)אך לעומת זאת הנושא הפותח את האפיזודה , משמעית-לאפיזודת התצוגה אינה חד

בהמשך הפרק " מרחיק"שמוצרט , מעניין. 40ובנוי כמעט כרפריין נוסף, לחלוטין מבחינה תימטית

על  892המחזר מתחיל בתיבה , מדובר בצורה בינארית)ר לפני המחז: נושא זה מחטיבת הרפריין

ובמחזור המסיים מסתיים , מוכנסת אפיזודה המפרידה בינו לבין הרפריין( הדרגה הרביעית

ואז זוכה נושא זה לטיפול משמעותי לא פחות , Pהרפריין בצורה ברורה לפני המעבר לנושא 

 .מהטיפול לו זכה הרפריין

 

    

                                                      
מהנושא הפותח את . פיינת נושא זה אינה מעידה על חיבור הכרחי לרפרייןהמא auxiliary cadence-ה 40

ניתן להסיק כי מוצרט עשוי , לאחר מבוא איטי, (סונטה לשני פסנתרים) 197. התצוגה בפרק הראשון של ק
 .  להחליש נושאים מבחינה טונלית כאשר התצוגה אינה פותחת את הפרק



 38 

ואז נוכל לבחון את הקריטריונים , "רטו'קונצ-רונדו"בהמשך אביא מספר דוגמאות של פרקי    

כלומר פרק החשוד כפרק , אולם כעת ברצוני להביא מקרה מהסוג ההפוך, הללו ביתר פרוט

הדוגמא המובהקת לכך היא        . אך אי התקיימות הקריטריונים פוסל אותו, "רטו'קונצ-רונדו"

כ לכאורה נושא חדש העשוי "ומייד אח, 87יבת הרפריין בתיבה שם יש סיום ברור של חט, 218. ק

לווי : אבל למעשה נושא זה מתקשר בבירור לסיום חטיבת הרפריין. 41לתפקד כנושא ראשון

והקישוטים במנגינה בתיבה , 86-87האלברטי נבנה על אותם צלילים באקורד הטוניקה בתיבות 

מהבחינה טונלית הוא אינו סגור ומוליך , בנוסף. 87באים כתשובה לאותם קישוטים בתיבה , 89

ולא לראות בו כפותח , "נושא גשר"יש לראות בנושא זה , לאור זאת. 27לאתנח הדומיננטי בתיבה 

 .       תצוגה עצמאית

    

היא אינה אחראית למתרחש , מכיוון שצורת הסונטה מארגנת במקרה זה שתי אפיזודות בלבד   

אם הוא )כ "המגיע בד, וץ לגבולות הסונטה הוא חלק הפיתוחחלק משמעותי מח. בשאר הפרק

ולא )ממקרים מובהקים שבהם מדובר בפיתוח . לאחר הרפריין השני ולפני אפיזודת המחזר( קיים

נראה כי מוצרט מעדיף לפתח בו את הרפריין ולא , 167. או ק 090. כדוגמת ק, (כאפיזודות נוספות

במקרים בהם מפותח חומר מאפיזודות הסונטה מוצרט מעדיף לא . חומר מאפיזודות הסונטה

תוך שימוש בצורה הבינארית , אלא לשלב את הפיתוח במחזורי הסונטה, להציג חלק פיתוח נפרד

אינו חלק " חלק הפיתוח"המסקנה המעניינת מאבחנה זו היא כי (. 166. למשל את ק' ר)

אלא מדובר בעיקרון  (להבדיל משני המחזורים התימטיים)אינטגרלי של צורת סונטה 

 .  אוניברסלי הרבה יותר

 

קיומו של רפריין לפני -דוגמא אחרת לידה הקצרה של צורת הסונטה היא שאלת קיומו או אי   

בניגוד (. כפי שניתן לראות בהבדל בין שתי האפשרויות הסכימטיות שהבאתי למעלה)המחזר 

שבהם תהיה לשאלה האם בפרק שלושה או , למקרים בהם משתתף הרפריין בצורת הסונטה

כאן השאלה , (בינארי-סונטה או ברונדו-האם מדובר ברונדו)ארבעה רפריינים חשיבות מכרעת 

-ו        167. ק-כש, יגיע רפריין נוסף, או האפיזודה, ייתכן שבסוף החלק הפיתוחי. אינה רלוונטית

. ת את אפיזודת המחזראבל לרוב מעדיף מוצרט להביא בחלק זה ישירו, הם דוגמאות לכך 028. ק

נדירותה של האפשרות הראשונה אינה מונעת ממוצרט לטעת לעתים בקהלו את התחושה שרפריין 

או , 171. למשל את    ק' ר)על ידי שילוב הרפריין בנקודת העוגב לפני השיבה לטוניקה , עתיד להגיע

, 090. ק-טכניקה זו מגיעה לשיא ב. אבל לבצע שיבה זו דווקא על אפיזודת המחזר, (622. את ק

אבל רפריין אמיתי , (על הדרגה הרביעית" )רפריין מדומה"מגיע , במרכז הפיתוח, 812כשבתיבה 

הבאת רפריין , חשוב לציין כי במקרה שבו נעשה שימוש בצורה בינארית. לא מגיע אלא בסוף הפרק

לפני ההגעה שכן אפיזודת המחזר מגיעה , נוסף לפני המחזור המסיים הופכת לבלתי אפשרית

 .לטוניקה

 

    

    

                                                      
, כך שבעצם מדובר על חשד להשתייכות לטיפוס הבא, זה אינו מופיע כלל במחזר" נושא"יש להעיר ש 41
 .אך הדבר אינו רלוונטי לשאלת עיצוב התצוגה, "סונטה-רטו'קונצ-רונדו"
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אחד התכסיסים המבריקים ביותר של מוצרט בטיפוס זה הוא הדרך בה הוא משלב בחלק    

שהרי טיפוס זה , לכאורה מדובר בפרדוקס. מהפרקים את הרפריין בתוך אפיזודות הסונטה

אבל פרדוקס זה יתרחש רק אם הרפריין ישולב , מאופיין בכך שהסונטה אינה מארגנת אף רפריין

לא משולב , 360. ק, בפרק מוקדם . ואילו מוצרט בוחר לשלב אותו בתוך הגשר, כנושא ראשון

בפרקים מאוחרים יותר . שהופיעה בהמשך חטיבת הרפריין, אלא גירסא אחרת שלו, הרפריין עצמו

כמובן אם כי הוא מאבד , הגשר הוא לחלוטין הרפריין המקורי( 090. ק-ו, 167. ק, 166. ק, 109. ק)

נקודה זו (. הוא מייד נע לעולמות אחרים, למרות התחלה על הטוניקה)את הסגירות הטונלית שלו 

מקבילה לסיטואציה של , להיררכיה התימטית( והטונלית)מציגה סתירה בין ההיררכיה המחזורית 

tonic reference חומר ( הגשר)שכן מוצרט מביא במקום חלש מבחינה מחזורית , שהצגתי קודם

על סמך הנחתנו כי הרפריין עומד ברמה היררכית , תימטי חשוב יותר מהחומר בקצות המחזור

שכן , ברור שסוג כזה של סתירה אינו אפשרי בפרק הכתוב במלואו בצורת סונטה. מעל שאר הפרק

 . בפרק כזה הנושא הראשון הוא ברמת היררכיה הגבוהה ביותר

 

הופך אותה לאחד " ABC-צורת ה"כאן לבין  השוני המוחלט בין צורת הארגון המתוארת   

פרשנות זו , כפי שציינתי כבר. היסודות המשמעותיים ביותר של העבודה ושל טיעוני המרכזי

והיחיד שמציע פרשנות מעין זו הוא , נעדרת כמעט לחלוטין מהספרות המוסיקולוגית שבחנתי

Green , אם כי הוא מסייג מעט את דבריו כשהוא משווה את הסיטואציה של רפריין פותח ואחריו

היחיד המציג דגם אלטרנטיבי להסביר את . 42רטו'תצוגה למצב של התצוגה הכפולה בפרקי קונצ

, Galandהוא ( הרגיל ABC-ל למודל ה"ואינו פשוט משייך את הפרקים הנ)התופעות שתיארתי כאן 

תעמת עם פרשנותו א, אך מכיוון שפרשנותו נוגעת הן לפרקים מהטיפוס הנוכחי והן לשלב הבא

על סף , ההתייחסות המוזרה ביותר(. סונטה-רטו'קונצ-על הטיפוס של הרונדו)בסעיף הבא 

סרנדה , המציין בהקשר של פרקים ייחודיים של מוצרט, Coleהיא של , הנוגעת לסעיף זה, הקוריוז

אך הוא מציין , 43בצורת סונטה allegroפרק " קוטע"ה andante-שבה רפריין ב, 251. מסוימת ק

מזכיר אינה במסגרת  Cole-עלי להעיר שהיצירה ש. שלא ידועים לו מקרים נוספים של תופעה זו

במספר דוגמאות  Coleלא הבחין , עם חשד כזה המקנן בלבו, אבל לא ברור כיצד, העבודה

שגם שם יש , 356. או לפחות ק 622. ק, 111. ק, 361. כגון ק, מובהקות לטיפוס זה המוצגות כאן

 (.    Allegretto-ל Allegroהפעם בין )ופי טמפו בין הרפריין לאפיזודות חיל

 

 סקירת הפרקים. ב

 

איטי , המתפקד כפרק שני "Rondeu en Polonaise“-הפרק הראשון שברצוני להציג הוא ה   

פרק זה הוא מהפרקים הקטנים ביותר (. ור'הפרק עצמו הוא בלה מז) 211. ור ק'בסונטה ברה מז

יש בו חטיבת רפריין )כשהמיניאטוריות מתבטאת לאו דווקא בהקטנת הרפריין , המוצגים בעבודה

 17-05כשבתיבות , אלא בעיצוב האפיזודות כתצוגה ומחזר זעירים, (תיבות 86סטנדרטית של 

של צורה , המחזר)על הדרגה הששית , זעירה נוספת" אפיזודה"מקדימה את אפיזודת המחזר 

                                                      
42 Green ,205-208' עמ. 
43 Cole 1964 ,893' עמ. 



 33 

קוטן (. #IIIלאחר אתנח על הדרגה , על הדרגה הרביעית 08כ בתיבה "מתחיל מייד אח, בינארית

מה שמאפשר לסיים את התצוגה , (35תיבה )ט בסוף התצוגה "הממדים מתבטא גם בהעדר ר

ט זה איפשר לי "העדר ר. ומבודד אותה לחלוטין משני הרפריינים המקיפים אותה, בצורה ברורה

כשסיום האפיזודה השנייה מותאם לסיום , לבצע את הנסיון לנגן את שתי האפיזודות בלבד

מה שמאפשר להעמיד למבחן האוזן את השאלה , ('נספח ד, בתקליטור המצורף 8דוגמא )הראשונה 

 . עד כמה תלויות האפיזודות ברפריין

 

ומנתח אותו , 44ארוכות לפרק זה Galandבפרק הרביעי של עבודת הדוקטורט שלו מתייחס    

תאור זה הוא . והאפיזודה מתחילה בגשר, מתפקד הרפריין כנושא ראשוןשבה , 45כצורה בינארית

מבחינת : בעייתי שכן הוא עומד בניגוד מפורש לשניים מהקריטריונים שתארתי קודם

תיבות  21שכן חטיבת הנושא הראשון והגשר תופסת , הפרופורציות נוצר כאן מבנה בלתי סביר

ואילו , מלבד זאת הרפריין מציג נושא מורכב ואמיתי, ואילו הנושא השני תופס שש תיבות בלבד

גם מהבחינה הארטיקולטיבית קשה לי להסכים . 8646חפוז בחלקי ' הנושא השני אינו יותר מפסז

והאפיזודה בנויה לכשעצמה כרצף , שכן חטיבת הרפריין מופרדת בבירור מהאפיזודה, Galandעם 

 Galand)וריאציות -הליך נוסף של רונדומשתלב בפרק ת, יש לזכור כי לצד רעיון הסונטה. אחד

גם נתון זה . כלומר רונדו שבו כל חזרה של הרפריין היא וריאטיבית מאוד, (877' בעמ, מציין זאת

 .47ואינו פנוי לצורת הסונטה, עשוי להעיד על כך שהרפריין נתון לתהליך אחר

 

היא הדלות , אינו מעלה על דעתו את האפשרות הזו Galandיש להניח שהסיבה העיקרית מדוע    

אבל חומר זה עומד במפורש בקריטריון , התימטית לכאורה של החומר הפותח את האפיזודה

כשמהלך , והוא סגור מבחינה טונלית, הוא חדש לחלוטין, הוא בעל מוגדרות תימטית: שהצבתי

תצוגה אין דרך טובה יותר להמחיש את אופייה של האפיזודה כ. 28מודולטורי מתחיל רק בתיבה 

מציגות , מעבר לסולם הזהה. 088. ור מתוך הרונדו ק'מהשוואתה לאפיזודה המקבילה הלה מז

כשנקודות דמיון , שאינו מסוגל להכיל קדנצה שלמה, קטנטן" נושא ראשון"שתי האפיזודות 

( V9Vללא אתנח על )הרציפות של המודולציה , נוספות הן בעלייה לדו גבוה בתחילת הגשר

שכבר ציינתי כי הוא , Alan Forte: לנקודה זו היבט נוסף. יות המרפרפת של הנושא השני'והפסז

המאמר נמצא )ור כצורת סונטה 'על הארגון של האפיזודה בלה מז 088. מצביע במאמרו אודות ק

שקשר זה לא , חבל. לעבודת הדוקטורט Galandהיה מנחו של , (Galandברשימה הביבליוגרפית של 

 .211. ק-ל 088. ד על הדמיון בין קלעמו Galand-סייע ל

 

מבין הפרקים . הכתוב בצורה מיוחדת וזעירה זו, -75אינו הפרק היחיד משנות ה 211. ק   

, ובהם) 8771שחוברו שניהם בשנת , שותפים לו שני פרקים מתוך סונטות לכינור ופסנתר, שסקרתי

                                                      
44 Galand, 1990 ,877-815' עמ. 
 .אתייחס בהרחבה בהמשך העבודה, בינארי-הרונדו, אל טיפוס זה 45
והוא מכנה , ניתן לראות כי גם הוא אינו מרגיש נח עם פרופורציות אלו, 877' בעמ Galandשל  מניתוחו 46

שכן הגעה לסולם הדומיננטה מתרחשת , אבל פרשנות זו אינה סבירה, "TSK" 87את האזור החל מתיבה 
 . S-ולא ניתן לכנות שום חומר לפני כן כ, 20רק בתיבה 

הרפריין , של בטהובן, "הפסטורלית"ברונדו המסיים של הסימפוניה , זהו כמובן אינו תנאי מספיק 47
 .אך עובר תהליך מקביל של וריאציות, משתתף כנושא ראשון
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מתייחס , 356. ק, אל אחד מהם(. משולבת צורת הסונטה ולא צורה בינארית, 211. ק-להבדיל מ

Galand אבל את , ובכך הוא מתעלם גם מהבדלי הטמפו בין הרפריין לאפיזודות, 21148. כמו אל ק

למרות שלגישתו הוא אמור להחשב גם הוא , הוא אינו מזכיר, 352. ק, הפרק המעניין בין השניים

 .בינארי-כרונדו

 

הנושא , ראשית, 211. ק-פחות פרובלמטי מ בפרק יפהפה זה מספר מאפיינים שעושים אותו אף    

אין )המסתיים בקדנצה מלאה , תיבות 86ומעוצב כנושא שלם בן , הוא ארוך יותר( P)הראשון 

גם כאן השיקול הפרופורציוני , ושנית, (אבל הוא מבצע את תפקידו, במיוחד" יפה"מדובר בנושא 

לעומת , (תיבות של הנושא השני 83מהן )תיבות  33שכן התצוגה כולה נמשכת , רלוונטי מאוד

בסוף , בנוסף כדאי לציין את התהליך הגשרי לפני המחזר. תיבות 31חטיבת רפריין גדולה בת 

Vהמוביל לאתנח דומיננטי על , חטיבת הרפריין השנייה
בהתייחסותו        ) Galandראייתו של . 7

, 881אם הגשר נפתח בתיבה שכן , כתחילת הגשר יוצרת כאן ממש פרדוקס Pאת הנושא ( 211. לק

 ? מדוע יש צורך בגשר נוסף לקראתו

 

ייחודית לחלוטין בכל מכלול יצירתו , הנקודה המעניינת ביותר בטיפול בצורת הסונטה בפרק זה   

אנו , V-Iבמקום היחס הסטנדרטי של . היא היחס הטונלי בין הנושאים בתצוגה, של מוצרט

למעט הגעה מוחלשת . I-iiiכלומר יחס של , (סול מינור)מקבלים כאן תנועה אל הדרגה השלישית 

סולם הדומיננטה אינו מאוזכר , שמיד אחריה מגיע הנושא השני, 60מאוד אל הדומיננטה בתיבה 

כדאי לציין גם את הקשר המוטיבי בין . כלל בתצוגה והיא מסתיימת באופן ברור בסול מינור

באותו גובה )פותח , י הפותח את הפרקכאשר המוטיב הפרימ, הנושא השני לבין הרפריין

VIIהפעם בהירמון של , גם את הנושא השני( אבסולוטי
 .בסול מינור 7

 

מלבד עיצוב לא שגרתי נוסף של תצוגה )פעמי -השאלה מדוע נותרה ייחודיות זו בגדר נסיון חד   

אולם עיצוב זה , נותרת פתוחה, ולא חלחלה גם לפרקים בצורת סונטה, (385. ק-שנפגוש ב, מינורית

שכן העדר השימוש בצורה , של התצוגה מתגלה כרלוונטי מאוד לצורת הרונדו כשמגיעים למחזר

הפנייה . יוצר פרק שכל החטיבות בו מתחילות על הטוניקה, והעדר אפיזודות נוספות, בינארית

לסול מינור מאפשרת למוצרט לפרש אותה במחזר כאילו היתה דרגה ששית של הדומיננטה 

. כ על הטוניקה"ולהביא את הנושא השני בתחילה בדו מינור ואח, (ות שבתצוגה אין זכר לכךלמר)

מצטרפת תנועה קודם לכן של הנושא הראשון במחזר אל הרביעית , אל תנועה זו אל הששית

החודרות אף , של תנועות טונליות פיתוחיות בתוך מחזור המחזר, תהליך זה(. 821לקראת תיבה )

-עתיד להיות אחד המאפיינים המשמעותיים של הטיפוס שאכנה רונדו, אל שטח הנושא השני

 .   ואת הסיבות לצמיחתו, וכאן אנו רואים זרע לרעיון זה, בינארי

 

נעוצה כנראה בעובדה , אינו מסווג פרק זה כחלק מהפרקים הבינאריים Galand-הסיבה ש   

נת גם את שתי חטיבות הרפריין כשזו מארג, שבפרק מתרחש תהליך נוסף הקשור לצורת הסונטה

ומחזר , הננעלת על ידי רפריין נוסף, (8-37תיבות )תצוגה בחטיבת הרפריין הפותחת , הראשונות

                                                      
48 Galand, 1990 ,(.בטבלה 7. מס) 269' עמ 



 30 

י צורת הסונטה הוא שונה "של ארגון חטיבות הרפריין ע, רעיון זה. בחטיבת הרפריין השנייה

ואדון בו ביתר פירוט , מן האפיזודה אל הפרק כולו, מהדרך האבולוציונית שאני מנסה להציג כאן

תהליך זה אינו אמור להסיט את תשומת הלב מן התהליך , עם זאת. 191. בהקשר לרונדו הבודד ק

כדאי . כנראה שהוא עולל זאת למספר מוסיקולוגים, אבל למרבה הצער, המתרחש באפיזודות

בעייתית היא  ABACABDA-הצגת צורת הפרק כ: 49לפרק זה Coleלשים לב במיוחד לניתוח של 

שלוש חטיבות רפריין ושתי )על חמשת חלקיו , מנפח את הפרק הצנוע הזה Coleשכן , מאוד

ארגון האפיזודות בצורת , כשמן התהליך המשמעותי, לצורה בת שמונה חלקים( אפיזודות

 (.לשתי האפיזודות D-ו Cמה שבא לידי ביטוי במתן אותיות שונות )הוא מתעלם לחלוטין , הסונטה

 

, רטו והמאורגנים לפי טיפוס זה'שאינם פרקי קונצ, מבין שלושת הפרקים המאוחרים יותר   

הם רחבי היקף ומזכירים יותר את טיפולו של מוצרט בפרקי ( 171. ובייחוד ק 086. ק)שניים 

של ניצול , ממשיך את הקו שהתוו הפרקים המוקדמים יותר, 028. ק, הרונדו השלישי. רטו'קונצ

, טה מארגנת חלק קטן מהפרק כדי להציג מיניאטורות של תצוגה ומחזרהעובדה שצורת הסונ

המעניין בפרק זה הוא שבדומה . תיבות -205בפרק שאורכו כ, תיבות -30הנמשכות כל אחת כ

כשהפעם היא מארגנת גם את האפיזודה , לצורת הסונטה תפקיד נוסף בפרק, 352. ק-למתרחש ב

מוצרט מקשר , 352. ק-בניגוד ל. 088. ק-כמו בשלב העוברי שראינו ב, בלה מינור במרכז הפרק

, כאשר בין הנושאים הראשונים קיים האלמנט של פרוק האקורד, "סונטות"מוטיבית בין שתי ה

תיבות ' ר)עם אותו מוטיב קישוטי פותח , 32ובין שני הנושאים השניים משותפת התנועה בחלקי 

 (.        primo-שתיהן ב, 851-857מול  05-02תיבות  וכן, secondo-ב 97-91מול תיבות  primo-ב 21-29

      

, סונטה-רטו'קונצ-הרונדו, כמו גם הטיפוס הבא, רטו'קונצ-טיפוס הרונדו, כפי שציינתי מקודם   

 80, פרקים ששייכתי לשני הטיפוסים הללו 28מתוך , ואמנם, רטו'מתאימים במיוחד לפרקי קונצ

המסיים את הסימפוניה , רטו הראשון שברצוני להציג'פרק הקונצ. רטו'הם פרקי קונצ

אנר 'מדגים היטב את ההתאמה בין העקרון הארגוני לבין ז, 361. ק, רטנטה לכינור וויולה'הקונצ

. אם כי מדובר בממדים גדולים בהרבה, 211. ק-פרק זה אינו שונה בהרבה בצורתו מ. רטו'הקונצ

, כשצורת הסונטה משולבת בשתי האפיזודות, בשני המקרים מדובר ברונדו בעל חמישה חלקים

IIIאחרי אתנח על הדרגה , ובשני הפרקים המחזר מתחיל על הדרגה הרביעית
 361. ק-אבל ב. #

הכולל גם נושא נוסף העתיד לחזור , הופכת חטיבת הרפריין הפותחת לריטורנלו תזמורתי גדול

מול , בפרק הראשון 31-16תיבות ' ר)והמקביל לנושא דומה מהפרק הראשון , במחזור המסיים

, מודגש מאוד ההבדל בין הריטורנלו הפותח, כתוצאה מכך(. בפרק השלישי 11-61תיבות 

, כי למרות הגדלת הממדים, כדאי להעיר. הסולנית בעיקרה, לבין התצוגה באפיזודה, התזמורתי

 .ותר מרבעמעט י, 195תיבות מתוך  -815כ: חלקה של צורת הסונטה בפרק הוא עדיין קטן יחסית

 

מבחינה ארטיקולטיבית : 50פרק זה מדגים בצורה מצוינת את שלושת הקריטריונים שהגדרתי   

ללא קטיעות , ובתוך עצמן בנויות כרצף המשכי אחד, האפיזודות נפרדות לחלוטין מהרפריינים

                                                      
49 Cole, 1964 ,888' עמ. 
, "רטו הקלאסי'הקונצ"הזרע לעבודה זו מקורו בעבודה סמינריונית שכתבתי בקורס : הערה היסטורית 50

 .כך שניתן להגיד שהקריטריונים שהגדרתי עוצבו לפי דמותו של פרק זה, 361. ובה ניתחתי את ק
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אלא הוא מוליך ישירות , V9V-ואין בו שום העצרות על ה, שמונה תיבות, הגשר כאן קצר ביותר)

אלא גם בכך שהוא , דומיננטי ניתן להסביר לא רק כתחליף פיתוח-את המחזר הסוב(. לדומיננטה

ללא הסיבוכים הטונליים העולים מכתיבה מחדש של , מאפשר להציג מחזר דומה מאוד לתצוגה

, מקביל באורכו ובמורכבותו לרפריין, מבחינה תימטית הנושא הראשון הוא שלם לחלוטין. הגשר

הנתק התימטי בין חטיבת הרפריין הפותחת לבין . הצגתו הן בכינור והן בויולה י"ומועשר ע

שולל לחלוטין אפשרות לראות בריטורנלו הפותח מעין ( כמו גם אפיזודת המחזר)אפיזודת התצוגה 

 ?כי כיצד יכולה להיות תצוגה שאינה מציגה דבר, (בדומה לפרקים ראשונים" )תצוגה תזמורתית"

 

לא רק : ממחיש הוא חשיבות קריטריון הפרופורציה 361. ק-הטיעון החזק ביותר ש, אבל לטעמי   

( שכבר קיימות -11בנוסף ל)תיבות לנושא הראשון  79שהוספת הריטורנלו הפותח לתצוגה מוסיפה 

אלא שכדאי לשים לב לאיזון המושלם הקיים , ובכך מגדילה באופן מוגזם את משקלו של נושא זה

כולל נושאים )תיבות של נושא שני  11תיבות של נושא ראשון מול  11: באפיזודת התצוגה

. שאגב מנתח ארוכות את ק, Galandלדעתי הסברו של . תיבות של גשר 1כשביניהם , (מסיימים

מסתדר במידה סבירה יחסית ( שבו אדון במפורט בסעיף הבא)רטו 'לצורתם של פרקי קונצ, 36151

אבל הוא בעייתי מאוד בהקשר לעניין , עם הנקודות שהעליתי בנוגע לארטיקולציה ולחומר תימטי

 .מדגים 361. ק-כפי ש, הפרופורציות

 

. רטו לשלושה פסנתרים ק'הקונצ, מציג גירסא מצומצמת משהו של פרק מוקדם עוד יותר 361. ק   

בפרק זה מלבד אפיזודות הסונטה קיימות . אף הוא בזלצבורג, שחובר שלוש שנים קודם לכן, 212

כשאפיזודת המחזר ממשיכה את , על הששית ועל הרביעית, שתי אפיזודות עצמאיות עוד

כ תופסת צורת "סה(. 361. ק-ו 211. כמו ק)האפיזודה השנייה ומתחילה על הדרגה הרביעית 

הקריטריון הארטיקולטיבי . ושני חלקים מתוך שמונה, פחות מרבע מהפרק, תיבות 19הסונטה 

כשאפיזודות הסונטה מופרדות לחלוטין מהסובב אותן בכך שמנגנים בהן רק , מגיע כאן לשיאו

הפרדה , והתזמורת מצטרפת באקורדים מלווים רק בנושא המסיים, (ויש שלושה כאלה)הסולנים 

 .V9V-ומסתיים באתנח על ה, זו מאפשרת להתעלם מהעובדה שהנושא הראשון אינו סגור טונלית

 

ניתן להתייחס אל צורת הסונטה כאל , (שלבים הקודמיםכולל ב)בכל הפרקים שדנתי בהם עד כה    

ובין אם בגלל שצורת הסונטה שולבה , בין אם בגלל ממדים קטנים של הפרק כולו, מיניאטורה

ניכר תהליך , רטי המתקדמים יותר של מוצרט'בקונצ, לעומת זאת. בחלק קטן יחסית של הפרק

י "והן ע, י הגדלת אפיזודות הסונטה ביחס לגודל הפרק"הן ע, העלאת מעמדה של צורת הסונטה

י תצוגות עשירות "מוחלפת ע 361. ק-כאשר התצוגה הרצופה והקלילה שראינו ב, פיתוחן הפנימי

ועם נושאים שניים שאינם נופלים מהמקבילים להם בפרקי , עם גשרים מורכבים, בנושאים

יותר ממחצית , תיבות 255 מעל 037. ק-כך למשל תופסות אפיזודות הסונטה ב. רטו ראשונים'קונצ

 117בן )כרבע מהפרק , תיבות 888נמשכת  167. ואפיזודת התצוגה של ק, (תיבות 371)הפרק 

מאופיין  167. ק. ארכו כרבע מהפרק 212. או ק 361. ק-כל אפיזודות הסונטה ב, כשכזכור(. תיבות

ים 'על רקע פסז, עם נושא אחד הזוכה להרחבה משמעותית, גם בחטיבת נושא שני רחבה מאוד

 .ואחריו מגיע נושא נוסף, בפסנתר

                                                      
51 Galand, 1990 ,279-211' עמ. 
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תוך הבלטת , מלטש מוצרט את מרכיבי הפרק בצורה המושלמת ביותר, לדעתי, הפרק שבו   

הוא        , ועם זאת ללא פגיעה במעמד אף אחד מהם, ההנגדה בין הרפריינים ואפיזודות הסונטה

כשהראשון והאחרון יוצרים ריטורנלי עשירים , (361. ק-כמו ב)בפרק זה שלושה רפריינים . 111. ק

על הדרגות )כשבנוסף שתי אפיזודות סגורות נוספות , ושתי אפיזודות סונטה, ומגוונים

ריבוי האפיזודות אינו מחליש את צורת , 212. ק-בניגוד ל(. הששית והרביעית: הסטנדרטיות

(. תיבות 021בן )מעט פחות ממחצית הפרק , תיבות 211אפיזודות הסונטה תופסות ביחד : הסונטה

כשאין , מרכיבים תימטיים 83מפורטים , (שאינה המפורטת ביותר)בסכימה הצורנית שהבאתי 

, רק במחזור המסיים מוצרט יוצר קשר מסוים. שום חומר משותף בין הרפריין לאפיזודות

ניין מע. כשהנושאים המסיימים של אפיזודות הסונטה ושל חטיבת הרפריין משולבים זה בזה

קשה מאוד להצביע על , לראות כאן כי למרות שצורת הסונטה מארגנת באופן ברור את מחזוריה

למשל שחטיבת הרפריין הפותחת והתצוגה , ואין תחושה, ארגונים מחזוריים ברמה גבוהה יותר

שביניהם מפרידות , וודאי שאין תחושה כזו לגבי הרפריין השני והמחזר)מתארגנים למחזור אחד 

שבה צפים מרכיבי הפרק זה לצד זה , מוצרט מקנה בפרק זה תחושה של נינוחות(. שתי אפיזודות

 .    ללא כל הפרעה

 

כשתצוגה , רטו הבאים שלו'מוצרט אינו ממשיך בקו זה בפרקי הקונצ, למרות נגיעה זו בשלמות   

רטי 'צבשני הקונ. שבו המחזר הוא כשל צורה בינארית, 037. ק-גדולה ועשירה מופיעה רק ב

רטי 'שהם גם הקונצ, 622. רטו לקלרינט ק'והקונצ 090. ק, רטו'קונצ-האחרים הכתובים כרונדו

מה שבא לידי , מוצרט חוזר להציג תצוגות קטנות וקומפקטיות הרבה יותר, האחרונים שכתב

. V9V-ביטוי גם בויתור על הסגירות הטונלית של הנושא הפותח המוליך בשני הפרקים אל ה

הקטנת מעמדה של צורת הסונטה בפרק בא לידי ביטוי בשני הפרקים באי שילוב חומרים 

 .המתפקד כחטיבת רפריין מורחבת, מאפיזודות הסונטה במחזור המסיים

 

 הבעיה. ג

 

. אבל למעשה אין הדבר כך, התמונה שניסיתי ליצור עד כה בנוגע לטיפוס זה היא ורודה למדי   

שלפיה , חה האקסיומטית שהנחתי לגבי הרונדו האידיאליביחד עם ההנ, הסיטואציה המוצגת כאן

עומדת בסתירה עם התפישה האנליטית , הרפריינים עומדים ברמה היררכית מעל האפיזודות

 .כדוגמת זו המאפיינת את שיטת שנקר, הלינארית

 

רטו מוצגת תצוגה באפיזודה אחת ומחזר באפיזודה 'קונצ-בכל פרקי הרונדו: הבעיה היא כזו   

מכיוון שאנו תופשים את צורת הסונטה (. וייתכן שגם עוד אלמנטים)כשביניהן רפריין , אחרת

כאילו , עלינו לראות את מה שקורה בין האפיזודות כארוע עובר ביניהן, כארוע מתמשך אחד

בראייה זו הרפריין הופך להיות כפוף . מתחנו קשת בין התצוגה למחזר( בשפה שנקרית)

אלא גם את ההנחה העומדת , ק נוגד את ההנחה ההיררכית על הרונדווהדבר לא ר, לאפיזודות

 .שצורת הסונטה מארגנת בו רק את האפיזודות, בבסיס ההצגה של טיפוס זה
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אין אפשרות של ארגון , מבחינתו. אינו מניח שתי הנחות אלו, למשל Galandכי , כדאי להעיר   

כפי שראינו )ואין בעיה לראות רפריין ככפוף לסובב אותו , י צורת הסונטה"האפיזודות בלבד ע

אינו נתקל בשום , שגישתו שנקרית לחלוטין, Galandואמנם , (למשל בניתוחו את הפרלוד של שופן

שבהם מוצגת , 52בגרפים הפרנתטיים שלו, Lauferגירסא שונה של הבעיה מציג , לעומת זאת. בעיה

הכנסת הרפריין . המתבצע באפיזודות IV-viלמשל הבעיה של רפריין התקוע בין מהלך טונלי של 

 .לסוגריים בעצם מונעת את האפשרות לראותו כעובר בין האפיזודות

 

אלא , הבעיה אינה נובעת מהנחות היסוד לגבי צורת הרונדו, לטעמי? כיצד לפתור את הבעיה   

" רפריינים", היא של שתי רמות, התופעה המוצגת כאן. מהאופי הלינארי של שיטת שנקר

הדוגמא המובהקת לכך שראינו היתה   )שונה ( לינארי)שבכל אחת מתרחש תהליך , "אפיזודות"ו

כך שנחוצה שיטה שתאפשר לחרוג מהלינאריות ולהציג כמה רמות הפועלות במקביל ועם , (211. ק

פתרון , בכל מקרה(. כפי שכאן האפיזודות כפופות לרפריינים)זאת להגדיר היררכיה בין הרמות 

 .    אלא יישמר להמשך הדרך, לא יוצג כמובן בעבודה הנוכחית, אם יימצא כזה, כולל לבעיה

 

                                                      
52 Laufer דוגמאות מהגרפים ניתן למצוא בעבודת הדוקטורט של נפתלי וגנר, עצמו לא פרסם את עבודתו זו ,

 .881' עמ', התרשימים בחלק ב, 816-817' עמ
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 סונטה-רטו'קונצ-רונדו: שלב שלישי
 

 R  [  ]ex   [R  ]rec  [R  ]clo    או    R  [  ]ex  R  X  [R  ]rec  [R  ]clo: מבנה סכימטי

 

 .05353. ק, 109. ק, 105. ק, 181. ק, 360. ק, 231. ק: פרקים רלוונטיים

 

   

מחזור התצוגה . בצורת הסונטה, בודד אמנם, שלב זה מציג לראשונה השתתפות של רפריין   

אך ממחזור המחזר נעדר , כשהתצוגה נפרדת מחטיבת הרפריין, מאורגן בדומה לשלב הקודם

' ר)כשלעתים , המתפקד כנושא ראשון, ובמקומו מוצב הרפריין, שפתח את התצוגה Pהנושא 

, נושא זה" מחליף"ממש ניכר שהרפריין ( 053. ואת ק, P-שבו נעלם רק חלק מ, 231. קלדוגמא את 

כדאי לשים לב כי בחירת מחזור המחזר כנקודת מוצא לשילוב . ובשאר המחזור לא ניכר שום שינוי

, היה קשה מאוד לסלקו מהמחזר, שכן לו שולב הרפריין כבר בתצוגה, הרפריין היא הגיונית מאוד

 .מה שהיה כרוך ביצירת נושא חדש בשלב מתקדם של הפרק

 

מבנה התצוגה ויחסי הגומלין שלה עם חטיבת הרפריין הפותחת : שלב זה אינו דורש פרוט רב   

או , סונטה-רונדו)ומבנה המחזר זהה לקורה בשלבים הבאים ( רטו'קונצ-רונדו)זהים לשלב הקודם 

כך שהדיון בשלבים אלו , (ו מאוחר יותרתלוי אם המחזר מתחיל ברפריין השני א, בינארי-רונדו

כמו גם השם , אסור שהעדר הפרוט, עם זאת. ואין צורך להוסיף כאן דבר, רלוונטי לשלב זה

( סונטה-רטו וגם של רונדו'קונצ-הנובע מהעובדה שיש בו אלמנטים גם של רונדו)שבחרתי לשלב זה 

שכן בו )יש לראות שלב זה כשלב פותח , מבחינות רבות". שלב ביניים"ייצרו רושם שמדובר ב

שהוא , "בינארי-רונדו"מתווך בינו לבין ה" סונטה-רונדו"כששלב ה, (הרפריין משתתף לראשונה

 . הטיפוס האהוב על מוצרט

 

לגבי צורתם של פרקי הרונדו  Galandארצה לסקור את תפישתו של , במקום שנותר   

אם כי אינני מסכים עם גישתו של . שליואת טיעוני הנגד , המנוגדת לתפישתי, רטנטיים'הקונצ

Galand ,שיש בו הגיון רב, עדיין יש לציין כי מדובר במערך סדור ועקבי .Galand  מפרט את תפישתו

 . 892-286' עמ, 1בפרק , בעבודת הדוקטורט שלו

 

.    היא כי חטיבת הרפריין הפותחת משולבת כנושא ראשון בתצוגה Galandהנחתו הבסיסית של  .8

 Galandאין ( עם או בלי שילוב של הסולן)גם כאשר חטיבה זו מאורגנת כריטורנלו תזמורתי 

שאותם ( 119. ק, 180. ק)למעט שני מקרים , מקדימה" תצוגה תזמורתית"רואה אותה כמעין 

 .הוא מגדיר כחריגים

  

                                                      
 . רטו בלבד'טיפוס זה אכן מאפיין פרקי קונצ 53
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לפי גישתי זהו הנושא הראשון של )הנושא הפותח את האפיזודה הבאה לאחר חטיבת הרפריין  .2

המחובר לגשר או , "(reentry theme)"של הסולן " נושא כניסה"כ Galandי "מוגדר ע( וגההתצ

 .מקדים אותו מבחינת תפקודו בצורת הסונטה

  

לנושא החדש שמוצרט נוטה להציג בפתיחת התצוגה  Galandי "מושווה ע, נושא כניסה זה .3

וטוען כי את לפרק , אף מרחיק לכת Galand. 198. ק, 166. רטי ק'כדוגמת הקונצ, הסולנית

 .54צורות מקבילות 166. ולפרק המסיים של ק 198. הראשון של ק

 

 :נגד גישה זו ניתן להעלות מספר טענות נגד

 

8. Galand כדוגמת , רטו'רטו בפרקים שאינם פרקי קונצ'קונצ-מתעלם מהקיום של טיפוס הרונדו

 .356. ק-ו 352. הסונטות לכינור ופסנתר ק

  

רומז יותר למודל של ריטורנלו , ין חטיבת הרפריין לאפיזודה הראשונההנתק הארטיקולטיבי ב .2

כדאי לשים לב לפרק . פותח ותצוגה סולנית מאשר למודל שבו השניים משולבים בתצוגה אחת

והוא    , שבו אכן מתארגן בבירור הריטורנלו הפותח כנושא ראשון( מבין אלו שסקרתי)היחיד 

, והפסנתר אינו נכנס בנושא משלו, בפרק זה מוצרט נמנע מסיום ברור של הריטורנלו. 11255. ק

כלומר מדובר בהפך הגמור מהמבנה שראינו של , אלא מפתח את נושא הסיום של הריטורנלו

, יעשה בדוגמא זו שימוש הפוך Galand-יש להניח ש, עם זאת. אפיזודת תצוגה -חטיבת רפריין 

והדבר נעשה בדרכים , שון הוא אפשריכהוכחה לכך שהמצב של ארגון הריטורנלו כנושא רא

 .שונות

   

הנפגע קשות לפי , אינו מתייחס כלל לקריטריון הפרופורציה Galand, כפי שציינתי כבר .3

 .  תפישתו

   

כי לעתים יש לנושא זה , הצגת הנושא הפותח של התצוגה כנושא כניסה היא בעייתית מאוד .1

 . 361. ק-כמו למשל ב, חשיבות ותפקיד של ממש באפיזודה

   

ומבט מעמיק יותר בהקבלה , מהפרקים הראשונים אינה במקומה" נושאי הכניסה"ההשוואה ל .0

. מראה אף עד כמה הנושא הפותח של האפיזודה אכן ראוי להיחשב כנושא ראשון בתצוגה

כפי שהוצג , בפרקים הראשונים נושא הכניסה מקדים הצגה חוזרת של הנושא הראשון, ראשית

 166. ק-ב)שהצגה זו מתפקדת במפורש כנושא ראשון ולא כגשר    כ, בתצוגה התזמורתית

אלא שהוא , נושא זה זהה כמעט לגמרי לנושא שפתח את הפרק בתצוגה התזמורתית, למשל

כ הצגה "לעומת זאת בפרקי הרונדו אין בד, (מסתיים בחצי קדנצה על הדומיננטה

                                                      
54 Galand 1990 ,259-282' עמ. 
 .רטנטי'שכן בו חטיבת הרפריין אינה חורגת ממבנה של רונדו לא קונצ, אינו נחשב 108. ק 55
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היא מתפקדת ( 167. ק, 166. כדוגמת ק)ואם קיימת כזו , "נושא הכניסה"של הרפריין לאחר 

בפרקים ראשונים נושא הכניסה חשוב פחות (. 38-32' עמ, כפי שתיארתי מקודם)כגשר 

ובהתחלת , כפי שבא לידי ביטוי בהשמטתו מהמחזר, מההצגה החוזרת של הנושא הראשון

, "נושא הכניסה"שילוב הרפריין בגשר חשוב פחות מ, לעומת זאת. 56המחזר על הנושא הראשי

אך הגשר הרפרייני , במחזר" נושא הכניסה"חוזר , 167. ק-ששוב ניתן לראות בכך שב מה

 .מושמט

 

בפיתוח בשני                                " נושאי הכניסה"בין הופעות , עושה Galand-גם החלק השני של ההקבלה ש     

אך , מופיע על הטוניקה" נושא הכניסה"נכון שבשני המקרים אין . אינו מדויק, 166. המקרים של ק

ובכך בהשמטתו מהמסגרת , (יחד עם הנושא הראשון)בפרק הראשון מדובר בשילובו בפיתוח 

אם כי מדובר במחזר , ובפרק המסיים הנושא המדובר פותח בעליל את מחזור המחזר, המחזורית

קיימים עדיין  ,166. לצד המקרה של ק, בכל מקרה. הכולל בתוכו פיתוח פנימי, של צורה בינארית

ובפרקים , (622. ק, 111. ק, 106. ק' ר)אכן פותח את המחזר " נושא הכניסה"מקרים רבים שבהם 

 .    הראשונים אין מקרים כאלה

 

כלומר מנסות למצוא את נקודות , confutatioחמש טענות הנגד שהבאתי כאן משמשות כמעין    

. לטענתי confirmatio-אבל יש לזכור כי העבודה כולה משמשת כ, Galandהחולשה בטיעוניו של 

סונטה הם הגיוניים ומשכנעים   -רטו'קונצ-רטו והרונדו'קונצ-מעבר לכך שלדעתי מודלי הרונדו

אין לשכוח את העובדה שהם אינם עומדים , (רטו'קונצ-למרות הבעיה האנליטית העולה מהרונדו)

לאו דווקא , רקי הרונדווהם חלק מתהליך שלו שותפים כל פ, בעבודה זו בפני עצמם

תומכים בטענתי  075. או ק 088. כגון ק, מבחינה זו הפרקים הקודמים שהצגתי. רטנטיים'הקונצ

 . לא פחות מהטיעונים שהעליתי בסעיף זה ובסעיף הקודם, רטי'על מבנה פרקי הקונצ

  

                                                      
-רונדו, למשכנע הרבה יותר כשמדובר בטיפוס הנוכחי Galandהשמטה זו הופכת את הסברו של  56

 .סונטה-רטו'קונצ
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 סונטה-רונדו: שלב רביעי
 

   ex  R  X  [R  ]rec  [R  ]clo[  R]  : מבנה סכימטי

 

 .681. ק, 052. ק, 112. ק, 101. ק, 108. ק, 333. ק, 218. ק, 278. ק, 216. ק: פרקים רלוונטיים

 

 

שלב זה מהווה . לפחות מבחינת העיצוב הסכימטי, י-Cole-אנו מגיעים כעת אל הדגם ה   

שכן כאן הנושא הראשון בצורת הסונטה מזוהה , התקדמות ניכרת ביחס לשלבים הקודמים

אין אנו , עם זאת". אפיזודות סונטה"כך שאין יותר , הן בתצוגה והן בפיתוח, רפרייןלחלוטין כ

( השני)לפחות רפריין אחד : משום שצורת הסונטה עדיין אינה מארגנת את כל הפרק, בסוף הדרך

ועל השאלה מה תפקידו בפרק לא ניתן לענות באמצעות התבוננות בצורת , נותר מחוץ לסמכותה

 .הסונטה בלבד

 

ולבדוק האם עמדתי , ABC-ומודל ה Coleכאן המקום לחזור אל שלוש הטענות שהפניתי כלפי    

, הטענה כי המודל אינו משקף את צורת כל הפרקים. בדיבורי והצבתי להן אלטרנטיבה מספקת

ומתייחס רק לתשעה מתוך , באה לידי ביטוי בכך ששלב זה הוא רק חלק ממגוון אפשרויות

אינו עדין מספיק כדי להבדיל בין מצבים שונים מקבלת  ABC-ה כי כיתוב ההטענ. חמישים פרקים

, הנוגעת לגישת ההתבוננות, הטענה האחרונה. תשובה בשיטת הנוטציה האחרת המוצגת בעבודה

באה לידי ביטוי , ולפיה אינני רואה ברונדו ובסונטה שני מרכיבים שווי ערך היוצרים צורה חדשה

הסכימה למעלה היא רק נסיון להמחיש איזה תפקיד צורת הסונטה תופסת בארגון : בסעיף הנוכחי

משולבים כנושא ראשון בצורת , אך לא כולם, לפיו הרפריינים, ומה שמעניין הוא העקרון, הפרק

 .הסונטה

 

סונטה -השייכים אף הם לטיפוס רונדו, קיימות מספר אפשרויות של מבנים סכימטיים נוספים   

שאינם משתתפים , ייתכנו רפריינים נוספים, ראשית. ותו העקרוןמשום שהם משמרים את א

יוצר , גם אם אפשרי תיאורטית, מצב זה(. Cole :ABACADABAבלשונו של )בצורת הסונטה 

את )פרקי המדגם  -05כנראה פרק מסורבל מאוד ולכן מוצרט אינו משתמש בו באף אחד מ

בסכימה מאפשר מגוון של אפשרויות  Xהסימון , שנית(. אפסול מייד, 218. ק, המועמד היחיד

החל מהצגה (: כמו בחלק מהשלבים הקודמים, אם כי לא את האפשרות הריקה)שונות לחלוטין 

שילוב של שתי , (681. ק)חלק פיתוח , (112. למשל ק' ר)של אפיזודה או מספר אפיזודות 

 (.052. ק)הוא ארגון של הפיתוח כמחזור תימטי נוסף , (278. ק)האפשרויות 

 

אבל לא במקום המוקצה לה באזור , האפשרות המעניינת ביותר היא של שילוב אפיזודה נוספת   

X ,הרונדו, יש להעיר כי סיטואציה זו תעמוד במרכז הדיון בשלב הבא. אלא בתוך מחזור המחזר-
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ניתן להסביר את המהלך הזה בכך . אבל אינה ייחודית לו 57שלו היא מתאימה במיוחד, בינארי

, (בדרך כלל על סולמות הדרגות הששית והרביעית)שמוצרט מעוניין לייצר שתי אפיזודות מנוגדות 

. ובכך להפחית ממעמדה של צורת הסונטה Xאך אינו רוצה להאריך יתר על המידה את האזור 

שבו נוצרת , 360. ק-ו, י הגשר"שבו שתי האפיזודות מחובקות ע, 216. דוגמאות לעקרון זה הם ק

 360. ק)י הזיקה התימטית בינה לבין הרפריין "ע, בין האפיזודה הפנימית לבין המחזר אינטגרציה

 (.           סונטה-שמבחינת מחזרו הוא מקביל לרונדו, סונטה-רטו'קונצ-רונדו, שייך לשלב הקודם

 

 (1)הבעיה 

 

של , רטו'קונצ-הנקודה האחרונה מעלה בעיה המקבילה לזו שכבר הצגתי בהקשר של הרונדו   

הסתירה היא כאן בין המהלך המתקבל ממחזור . התנגשות בין שני מהלכים סותרים לכאורה

אלא , שטבעי שנרצה לראותו כרצף אחד, לבין המהלך הטונלי הנוצר בין שתי האפיזודות, המחזר

מבחינה עקרונית אין , למרות שמדובר במאורעות שונים. שביניהן ניצב הרפריין הפותח את המחזר

 .ומן הסתם גם פתרונן יהיה זהה, הבעיה המוצגת כאן לזו שהבאתי קודם הבדל בין

 

וזו גם הסיבה לכך , Lauferהניסוח הנוכחי של הבעיה יוצר שוב זיקה לגרפים הפרנטטיים של    

מדוע אם כן אני מכניס את . שבסכימות ציינתי את המצב של אפיזודה המוכלת במחזור בסוגריים

הרי יש שני תהליכים , התשובה לכך פשוטה? את הרפריין דווקא Laufer-האפיזודה לסוגריים ו

ולכן , מעוניין יותר בתהליך הטונלי המתרחש בין האפיזודות Laufer-כש, המתרחשים במקביל

התהליך שמעניין אותי בעבודה הוא , לעומת זאת. מכניס לסוגריים את הרפריין הזר לתהליך זה

 .ם האפיזודות הן הזרותולכן הפע, הקשור במחזוריות התימטית

 

 (2)הבעיה 

 

שורש הבעיה נעוץ בעיקרון . סונטה-בעיה זו שונה מהבעיה הקודמת וייחודית לטיפוס הרונדו   

אזי חלק , יונים בלבד -05ו, תאים בשובך 855ולפיו אם יש , "עקרון שובך היונים"המתמטי הקרוי 

והיונים הם אותם רפריינים , הם הרפריינים" תאים"במקרה שלנו ה. מהתאים יישארו ריקים

סונטה יש יותר רפריינים -מכיוון שבטיפוס הרונדו. מאושרים שצורת הסונטה זוכה לארגן

באיזה , והבעיה היא, שלא ישותף במחזורי הסונטה( לפחות אחד)נובע שיהיה רפריין , מהדרוש

 ?רפריין מדובר

 

" תא"הרפריין השני הוא ה, הוכפי שמתואר בסכימה שלמעל, התשובה לכך פשוטה, לכאורה   

אפשרות זו . ex [R  ( R ) ]rec [R ]clo[ R]: אולם קיימת גם האפשרות הסכימטית הבאה, שנשאר ריק

ולפיה מחזור המחזר מתחיל כבר ברפריין , (בינארי-רונדו)בעצם מעבירה את הכדור לשלב הבא 

בדומה להכנסה דומה של , והרפריין השלישי מוכל במחזור זה מבלי להיות שייך לו, השני

 .אפיזודות שכבר פגשנו

                                                      
, מצב זה נדיר יותר, כאן. נארי נראה כי אפשרות זו מוחלפת בהדרגה בתהליך של פיתוח פנימיבי-ברונדו 57

 .360. ק-וב 278. ק-וניתן לראותו במידה מסוימת רק ב
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שכן הסכימה השנייה מציגה ניפוח תמוה במקצת של , אין סיבה שהבעיה תעלה, במצב רגיל   

יש  Xאם באזור , ראשית: הבעיה עולה בכל זאת עקב אחת משתי סיבות אפשריות. מחזור המחזר

, ורה מתחיל ברפריין השלישיואם חומר זה נעדר מהמחזור שלכא, חומר הקשור למחזור המחזר

 .אם  מסיבה כלשהי הרפריין השלישי נראה חלש יותר מהרפריינים האחרים, ושנית

 

נביט במקרה שעשוי , לפני שאציג את המקרים בהם אכן הבעיה מוכרעת לכוון הסכימה השנייה   

חוזר בתחילת , 278. ק-ב. אך עדיין הכף נוטה בו בבירור לכוון הסכימה הראשונה, לעורר חשד

ונושא זה עלול להעלות ספק , (בסכימה 2K')המחזר אחד הנושאים המסיימים כפי שהוצג בפיתוח 

אפשרות זו . והוא בעצם פיתוח פנימי במחזור רחב יותר, נמשך עד לאותה נקודה" פיתוח"שמא ה

ולעומת זאת הרפריין השלישי פותח , נפסלת שכן בין שני הארועים ישנה אפיזודה נרחבת מאוד

מתפרשת כהזזה בתוך המחזור של הנושא המסיים  2K'ההופעה החדשה של . בבירור מחזור חדש

 . המצטטת את שקרה קודם בפיתוח, המקורי

 

חשוב לציין כי . 218. ק-היא ב, המקרה הראשון שבו נוטה הכף בבירור לטובת הסכימה השנייה   

מתוך )שכן הרפריין הבעייתי הוא הרפריין הרביעי , סונטה-מדובר עדיין בפרק רונדו, בכל מקרה

לאחר  881הרפריין הרביעי מגיע בתיבה . כך שלטענתי המחזר מתחיל מהרפריין השלישי, (חמישה

הוא שהוא , המאפיין העיקרי של רפריין זה. והוא שונה מאוד מקודמיו, IV-אפיזודה קצרה על ה

, נטיים המקיפים אותוכפי שניתן ללמוד מהאקורדים הדומינ, ממוקם כולו בשטח דומיננטי

טונליות הרפריין אינה , לאור זאת. על גבי צליל הדומיננטה פה( פעמיים)והעובדה שהוא מנוגן כולו 

לכאורה ולא לרפריין -מה שהופך את הרפריין עצמו לרפריין, לכאורה-הטוניקה אלא טוניקה

-רפריין"אפיזודה במחזר ו, עם ארבעה רפריינים, סונטה רגיל-לאור זאת מדובר ברונדו. 58ממשי

 .   המחליף את הגשר במחזר" לכאורה

       

שיש להגיד עליו שהוא מהמורכבים , 11959. רטו ק'סיטואציה אחרת לחלוטין מציג פרק הקונצ   

הרפריין הבעייתי . והסקירה כאן היא בגדר טיפה בים, (109. יחד עם ק)בפרקים שטיפלתי בהם 

לדוגמא הקודמת אין ספק שמדובר בחזרה אמיתית כשבניגוד , 289הוא זה המתחיל בתיבה 

, מציג לנו מחזר מרוקן לחלוטין, סונטה-כדאי לשים לב שניתוח הפרק כרונדו. ושלמה לטוניקה

פתרון התעלומה . כשאחריו רפריין נוסף, (ונושא חדש שהוצג בפיתוח)המכיל רק את נושא הסיום 

המופיע בתצוגה בתוך חטיבת הנושא השני בנקודת עוגב על ( S2הקרוי בסכימה )נעוץ בנושא 

הפעם כנקודת העוגב לקראת המחזר , נושא זה מופיע" פיתוח"ב(. של הדומיננטה)הדומיננטה 

נושא מסיים  S2נשים לב כי בתצוגה הגיע אחרי , אם ניצמד לסכימה המחזורית, אם כן. הטונלי

                                                      
ברור שלא נתייחס לכך . בתוך קדנצה סולנית( על הטוניקה)את המצב נוכל להשוות לציטוט של הרפריין  58

 . כי כל הקדנצה מנוגנת על גבי פדל דומיננטי, כאל הופעה נוספת של רפריין
' ר. Galandמופיע אצל , את הרעיון המועלה כאן( לצד דברים נוספים)המציג גם הוא , ניתוח של פרק זה 59

Galand, 1990 ,253-251' עמ. 
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. של נושא מסיים זה" יפוחנ"היא למעשה  289כך שהופעת הרפריין בתיבה , המבוסס על הרפריין

אצל הפסנתר מתפתח : מתרחב מאוד S2היא העובדה שגם הנושא , אישוש לתיאוריית ניפוח זו

מופיעה , 283-287תיבות , ובמיתרים, 891-255המופיע בקול העליון בתיבות  bסי-מאוד המוטיב לה

ממש לפני הצגת , 95הרחבה מרשימה של מוטיב הטריל הקטן שהופיע בתצוגה בפסנתר בתיבה 

 .60הנושא המסיים

 

והיא ללא ספק דורשת יותר משמיעה אחת כדי )חשוב להדגיש כי הצגה זו אינה נטולת בעיות    

, במובן שהוא אינו חלק משרשרת הרפריינים, "אמיתי"אמנם הרפריין כאן אינו רפריין (. להשתכנע

לפי כללי , חס אליו בכבודאבל עדיין עיצובו כרפריין מחייב להתיי, אלא הרחבה של חומר משני

( ועוד במקום רגיש כמו נקודת המחזר הטונלי)כך שמיקומו באמצע מחזור , ההיררכיה התימטית

ניתן להמחיש את המצב שנוצר כאן למלה אנגלית . מהווה סתירה חריפה להיררכיה המחזורית

   (.        למשל LaRue)שאות פנימית בה היא אות גדולה 

 

לעומת זאת . כל המקרים שציינתי כאן הם מקרים בהם בעית ההכרעה נפתרת לכאן או לכאן   

משום , שבהם אין לי פתרון לבעיית ההכרעה, 197. ק-ו 388. ק, בהמשך אציג שני פרקים

 . שהנימוקים לכל אחד מהצדדים חזקים מאוד

                                                      
רטו 'בפרק האחרון של הקונצ, בצורה גלויה הרבה יותר, מעניין שמוצרט נוקט באותה טכניקת הרחבה 60

 . שם מוטיב טריל קטן ברפריין מעצב את כל חטיבת הרפריין המסיימת, 180 .ק, הקודם
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 בינארי   -רונדו: שלב חמישי
 

   ex  [R    ]rec  [R  ]clo[   R]  : מבנה סכימטי

 

. ק,       193. ק, 107. ק, 102. ק, 119. ק, 111. ק, 121. ק, 180. ק, 359. ק, 296. ק: פרקים רלוונטיים

 .076. ק, 070. ק, 063. ק, 012. ק, 026. ק, 080

 

החל )שלב זה הוא האחרון מבין ארבעת הטיפוסים המרכזיים של הטיפול בצורת הסונטה    

למעט המחזור , שכן כל הפרק, ובו מגיעים מחזורי הסונטה למיצוי אופטימלי, (רטו'קונצ-מהרונדו

: פרק מטיפוס זה מכיל שלושה רפריינים. מאורגן על ידם, המסיים המתפקד כקודה גדולה

פותח את מחזור , ט של סיום התצוגה"שאליו מוביל הר, הרפריין השני, הראשון פותח את התצוגה

, ך שמתקבלת לכאורה צורת סונטה ללא פיתוחכ, והרפריין השלישי את המחזור המסיים, המחזר

חשוב לציין כי (. אסביר מייד expandedמדוע " )Galand "expanded binary formאו בלשונו של 

להבדיל מהטיפוסים . שזו עיקר עבודתו, Galandההבחנה של טיפוס זה עומדת לזכותו המלאה של 

, על המבנה הצורני של פרקים מטיפוס זה Galandאין לי כאן שום מחלוקת עם , רטנטיים'הקונצ

-קודמים ל. ואי ההסכמה נוגעת למסקנה שניתן להסיק לגבי בחירתו של מוצרט בסוג הארגון הזה

Galand מבלי להבחין כי מדובר בתופעה כללית, אזכורים מקריים של פרקים בודדים .Rosen 

אך ( 871-870' עמ, בדוקטורט, מזכיר ניתוח זה Galand) 080. מנתח כך את ק( 827-835' עמ)למשל 

כצורת , שוב כמקרה חריג, 107. המציין את ק( 862' עמ) Greenבנוסף ניתן לציין את . כמקרה חריג

ABAB’A ,אני עצמי אינני מבין מדוע פרשנות זו נאלצה להמתין . הניתנת להתפרש כצורה בינארית

אני , וכדי לקבל זאת, אין הגיונית יותר מהתפישה הבינארית, לטעמי. שנה עד שהועלתה 255

      107. ק, 121. כגון ק, ממליץ ראשית להתבונן במספר פרקים מובהקים

 . שאליהם אתייחס באריכות בהמשך 076. ק-ו 070. כמו גם ק, 063. ק-ו

 

ניתן להסביר את היווצרות הטיפוס הנוכחי מתוך , 075. ק-שתחילתו ב, מבחינת התהליך הלוגי   

עם . סונטה בין סיום התצוגה למחזר מושמט-י כך שכל החלק ברונדו"ע, (נטהסו-רונדו)קודמו 

העלמות השטח הפיתוחי מחייבת את מוצרט לנקוט , וכפי שנראה, זהו אינו השינוי היחיד, זאת

 .   במחזר, לעתים מרחיקי לכת, שינויים

 

 גישות אחרות. א

 

ולנסות להסביר את , Rosenושל  Coleשל , ברצוני להציג כאן שתי פרשנויות אחרות לטיפוס זה   

יש להעיר כי לא רק מידותיה התרומיות של התפיסה הבינארית מחלישות . התנגדותי להן

 .אלא בראש ובראשונה חולשות פנימיות שלהן, פרשנויות אלה

 



 17 

   Cole כידוע דבק בשיטת ה-ABC ,המתוארים אצלו לרוב כ, כך שהפרקים הבינאריים-

ABACBA ,שה מוסברים בכך-A מושמט מהפרק , השלישי מתוך הסכימה המקורית(omitted)61 .

, בכזו קלות לוותר על מה שמתפקד כנושא ראשון בצורת סונטה Coleניתן לשאול כיצד מרשה 

שאינו , בייחוד לאור העובדה שדווקא את הרפריין השני)סונטה -ועדיין לכנות את הפרק רונדו

 Cole-אבל הבעייתיות העיקרית נעוצה במה ש, (62הוא מחייב, משחק תפקיד במחזורי הסונטה

 ".השמטה"מכנה 

 

השמטה של גורם שרוצים להימנע ממנו על מנת , האחת: מושג זה ניתן להבנה בשתי דרכים   

אבל , בינארי-סונטה לרונדו-השמטה כזו אני טוען שמתרחשת מהמעבר מהרונדו, לקבל מוצר חדש

שכן הוא עדיין מייחס את הפרק , Coleיות כוונתו של אבל זו לא יכולה לה. של הרפריין השני

, היא שההשמטה נעשתה מסיבות טכניות, האפשרות השנייה. למרות ההשמטה, ABC-לסכימת ה

דוגמא לסוג כזה של )אבל הגורם המושמט עדיין קיים ברוחו בפרק , על מנת לקצר או להפתיע

אך קיימים , שאמנם מושמטים מהיצירה עצמה, השמטה הם צלילים היפותטיים בגרף שנקרי

נביט לדוגמא ? "מושמט"היכן עלינו למקם את הרפריין ה, אם אכן כך הדבר(. במבנה הטונלי שלה

אם נרצה למקם את . 111. פרק הסיום של הסונטה לשני פסנתרים ק, בינארי אופייני-בפרק רונדו

הרי , 229בתיבה  לאחר האתנח הדומיננטי, הרפריין המושמט במקום הטבעי מבחינה טונלית

החל מתיבה )שהרי מוצרט מתחבר לפרק זה כבר במהלך הגשר , "B"שנשים אותו במרכז החלק 

הרי שנפיל את הרפריין האומלל לתוך , ואם נרצה לעשות זאת קודם, (הכוכביות בסכימה' ר, 215

ומעקרון , מתעלם בפרשנותו מקיומו של הגשר בצורת הסונטה Cole. שטח שאין בו רמז לטוניקה

. ועקרון זה ממוטט את עיקרי תפישתו, "הכניסה החלשה"שאותו אכנה בהמשך , המודגם כאן

והצבעתי על מספר דוגמאות , כדאי לציין כי אינני פוסל עקרונית השמטה ממין זו של רפריינים

מדובר , אבל בכל המקרים הללו, 622. ק, 171. ק, 075. ק-כמו ב, אפשריות לכך במהלך העבודה

 .ויש ממש רמיזות לרפריין זה, ניתן היה למקם בו רפריין ללא כל שינויים נוספיםבמקום ש

 

ולכן אם נשמט בסיס , ABC-היא הריבונות שהוא מייחס לסכימת ה Coleהבסיס לפרשנותו של    

אבל הבעיה . לא נותר הרבה ממנה, (רטנטיים'וזאת ניסיתי לעשות כבר בשלבים הקונצ)זה 

שאין להן רמז , מעין אלו" השמטות"אם אנו מתירים : האמיתית בפרשנות זו היא עקרונית יותר

היא בעצם  ABAכי צורת , באופן גורף, מדוע שלא נכנה למשל? איפה נמצא הגבול, ביצירה עצמה

רונדו -או שצורת הסונטה היא בעצם סונטה, השני מושמט B-שבה ה( ללא פיתוח)צורת סונטה 

 ? שבה הרפריין השני מושמט

 

בספרו  Rosenמציג , שהפעם עושה שימוש רק בחומרים הנוכחים בפרק, שנות שונה לחלוטיןפר   

"Sonata Forms( "826-827' עמ .) הרעיון שמעלהRosen ,        ומדגים אותו דרך הסונטה לפסנתר

בלשון תשבצי ההיגיון אולי , ”recapitulation reversed“תרגום של " )מחזראי"הוא של , 359. ק

, אינו מובא כדוגמא בודדת( 080. ק-בניגוד ל) 359. אך חשוב לציין כי ק, "(רזחם"כדאי לקרוא לזה 

                                                      
 .818' עמ, Cole 1969: למשל' ר 61
 .שם, שם 62
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העיקרון הוא שהמחזר מתחיל . מציין כי הרונדו המוצרטי מתאפיין לרוב במחזראי Rosen-ו

כך , והרפריין המסיים מתפרש כחלק מהמחזר, (לרוב על הנושא השני)בנקודת ההגעה לטוניקה 

 .הנושאים מתהפךשכאמור סדר 

 

תשובה ראשונה לפרשנות זו היא כי היא מתעלמת מהתפקיד הקבוע של הרפריין המסיים כל    

, מבחינה זו. כלומר בתחילת קודה מורחבת, כפותח מחזור מסיים, הפרקים שטיפלתי בהם

מדוע עלינו לראות את הרפריין המסיים כמסתכל , הנימוקים הנרחבים שנתתי בפרק המבוא

אכן יש מחזור  359. מביא של ק Rosen-כי בדוגמא ש, כדאי לשים לב. תקפים גם כאן, קדימה

למרות שלדעתי מבחינה , ופרשנות המחזראי חותכת אותו לשניים, מסיים ארוך ועשיר

אם : חשוב להבהיר כאן נקודה משמעותית, עם זאת(. 826' עמ' ר)ארטיקולטיבית הדבר אינו סביר 

 359. שכן הניתוח של ק, וזו אינה כוונתו)להקשר הטונלי בלבד " מחזר"במושג  Rosenהייתה כוונת 

שכן ברור שאחד מתפקידיו של , אז לא היה צורך בויכוח( מכיל גם אלמנטים של חלוקה לחטיבות

, חומרים שנעדרו מחלק הטוניקה במחזר" לפצות", כמו של כל המחזור המסיים, הרפריין האחרון

. ק-כפי שניתן לראות ב, (שם הנושא השני כלל לא הופיע במחזור המחזר) 119. ק-כפי שראינו ב

וכך נראה , שם החלק החדש המופיע בתחילת המחזר חוזר במחזור המסיים ונסגר בטוניקה, 107

, יש משמעות רחבה יותר" מחזר"אבל ברור של. 197. ק-ו 388. ק: גם בשתי בעיות ההכרעה

 .הרפריין האחרון לא יכול להיות חלק ממנו, ככזהו, כלומר כחטיבה סגורה אחת, כמחזור תימטי

 

מתי נכיר בסיטואציה : והיא סביב השאלה, אבל לסוגיה שעולה כאן יש משמעות רחבה בהרבה   

כדי להבהיר את השאלה נביט באפשרות הסכימטית הבאה ? (לאו דווקא בפרקי רונדו)של מחזראי 

גם מבלי להניח דבר על , A(I) B(V) A(V) B(I) A(I)(: בסוגריים מצוינת הטונליות של כל חלק)

       -פרשנות המחזראי : עולה ההתלבטות בין שתי פרשנויות, המבנה הארטיקולטיבי של הקטע

[A B]ex A [B A]rec , והפרשנות הבינארית- [A B]ex [A B ]rec A .Timothy Jackson , במאמרו

אבל הדוגמא שהוא מביא ממוצרט , מציג גישה הנוטה לפרשנות הראשונה 63החדש על המחזראי

מטה במפורש את הכף לכוון " אידומניאו"שכן הטכסט ברביעייה מ, ממחישה את הבעייתיות

והחזרה בסיום של אידמאנטה על שורת הפתיחה אינה חלק מהמחזר אלא , 64הפרשנות הבינארית

 .כפי שגם עולה ממשמעות הטכסט, התחלה חדשה

 

כי ברוב המקרים , גם מדברים אלו וגם מהתייחסותי לתפקיד הרפריין המסיים, ניתן להבין   

בפרק , למעשה ידוע לי מקרה בודד של מחזראי ברור)הידועים לי יש לבחור בפרשנות הבינארית 

אינני רוצה . וכי פרשנות המחזראי נראית לי מלאכותית מאוד, (388. הראשון של הסונטה ק

ואתן ( שנוגע לצורת הרונדו נימקתי די את דברי ממילא בכל מה)להרחיב הרבה מעבר לאמירה זו 

וזאת בפרק  הראשון , רק עוד דוגמא אחת שבה בא מוצרט לעזרי ותוחם בעצמו את החלקים

(adagio )של הסונטה במיb מתחיל בגירסא מסוימת ( לאחר קו החזרה)החלק השני . 212. ק, ור'מז

של  1ומתחברים לתיבה , כ"אבל לטוניקה מגיעים רק שש תיבות אח, של שלוש התיבות הפותחות

                                                      
63 Jackson, Timothy L. “The Tragic Reversed Recapitulation in the German Classical Tradition”. 

Journal of Music Theory 40, 1996.  ( 67ההתייחסות אל אידומניאו בעמוד)  
 .70-76' עמ, "מוסיקה ודרמה באופרה. "יהואש, הירשברג: 'לפרשנות כזו ר 64
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על הטוניקה )גירסא נוספת של שלוש התיבות הפותחות מופיעה בסוף הפרק . החלק הראשון

קוי , אבל במקרה זה. כך שמתקבל ארגון זהה כמעט לאפשרות הסכימטית שהצגתי, (כמובן

ישה הבינארית על הגירסא המסיימת מכוונים בבירור לכוון הג" Coda( "המקורי)והסימון , החזרה

לקראת " קודה"בביצוע שאינו מבצע את קוי החזרה ואינו צועק , ברור איך יישמע הפרק, עם זאת)

 (.  למי שמאמין בפרשנות המחזראי, הסוף

     

 בינארי-מאפייני הרונדו. ב

 

: רק לכאורה)סונטה -אין לכאורה כל שינוי בפרקים מטיפוס זה לטיפוס הרונדו, עד לרפריין השני   

כלומר הרפריין משתתף , (מחייבים הכנה קודמת בתצוגה, משום שהשינויים העתידיים במחזר

. ק)או כנושא ראשון לכל דבר ( 063. ק, 121. ק' ר)בין אם בחטיבה משלו , בתצוגה כנושא ראשון

שבשלב זה איננו , ט המוביל לרפריין השני"י הר"כמו בכל שאר הטיפוסים התצוגה נקטעת ע(. 102

 .כי הוא פותח את מחזור המחזריודעים 

 

ולכן לא ייתכן שישמש כמחזר , מחזור זה מהווה את שארית הפרק, מלבד המחזור המסיים   

, לפיכך, מחזור זה. שכן אז נקבל פשוט צורת סונטה ללא פיתוח, הזהה במבנהו לתצוגה, סטנדרטי

 .השונים מאוד מסיטואציות מקבילות בפרקי סונטה שאינם רונדו, עובר תהליכים מרחיקי לכת

 

 מאפיזודה פנימית ועד פיתוח פנימי

 

לאחר , על טונליות משנית, י שילוב אפיזודה בתוכו"האמצעי הפשוט ביותר לעיצוב המחזר הוא ע   

רעיון זה פגשנו כבר בטיפוס הקודם . הצגת הרפריין ולפני החזרה לטוניקה לקראת הנושא השני

סונטה כדי להיאחז בו -ט בוחר טיפוס זה של הרונדוכך שניתן להגיד שמוצר, בחלק מהפרקים

, 359. או ק 296. כמו ק, טיפוס זה מאפיין בעיקר פרקים מוקדמים. בינארי-לקראת המעבר לרונדו

תרשים המתאר את ', בנספח ג' ר) 012. ק, 102. כמו ק, אך הוא נמשך גם לפרקים מאוחרים יותר

 (.היחס בהתאם לזמן החיבור בין פרקים כאלה לפרקים עם פיתוח פנימי

 

ובכך שהוא מביא טכניקה ייחודית , יתרונו של עיקרון זה הוא בדמיונו לטיפוסים האחרים   

האפיזודה , ראשית: אבל יש לו בעיקר חסרונות. ובכך משמר את הזיקה אליה, לצורת הרונדו

ת הקשר בין מוחדרת לתוך מחזור למרות שאינה חלק ממנו ובכך מפצלת אותו לשניים ומקטינה א

הרי , ושנית, (359. אינו מזהה את הבינאריות של ק, למשל, Rosen-אין ספק שזו הסיבה ש)חלקיו 

והנה , בינארי היא שצורת הסונטה מארגנת למעשה את כל הפרק-משמעותו של טיפוס הרונדו

ודווקא בתוך אחד , י הבאת חומר שאינו חלק ממחזורי הסונטה"ע, האפיזודה מחלישה זאת

של שתי , מציג מבנה מסורבל מאוד, בינארי המוקדם ביותר-הרונדו, למשל 296. ק. ממחזורים אלו

 .אפיזודות הבאות מייד לאחר הרפריין ומנתקות אותו לחלוטין מהמשך המחזור
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של הטמעת האפיזודות בתוך , ניתן להצביע על תהליך שמוצרט מבצע לאורך השנים, לאור זאת   

 :להלן כמה מהשלבים בתהליך זה. גתית בתהליכי פיתוח פנימיושל החלפתן ההדר, המחזר

 

 ובכך מוקטנת , שהוא אזור יציב פחות, מוכנסת האפיזודה בין שני חלקי הגשר( 8718) 111. ק-ב

 .מידת ההפרדה שנוצרה כשהאפיזודה הגיעה מייד לאחר הרפריין

   

 אלא חומר תימטי חדש המופיע בפה מינור ובסול , אין ממש אפיזודות סגורות( 8711) 107. ק-ב

 .תוך שימוש במוטיב מסיים שהופיע ברפריין, מינור

   

 המתחבר בהמשך לגשר, מופיע לאחר האפיזודה קטע פיתוחי על הרפריין( 8717) 026. ק-ב .

 .ובכך לגשר על הנתק שהאפיזודה יוצרת, תרומת קטע זה היא להזכיר מחדש את הרפריין

   

 אבל היא אינה נסגרת בתוך עצמה( 875בתיבה )אפיזודה  מתחילה לכאורה( 8716) 193. ק-ב ,

 .ומשולבת בתהליך פיתוחי שמשתתף בו גם חלק מהגשר

   

 בחטיבה  297כשהוא מופיע בתיבה , ממלא הרפריין את תפקיד האפיזודה( 8717) 080. ק-ב

 . ומתחבר בהמשך לגשר IV-סגורה טונלית על ה

   

 ובמקומה מופיע לאחר הגשר פיתוח פנימי של ממש , כבר אין בכלל אפיזודה( 8711) 063. ק-ב

 .המשלב את הרפריין ואת הגשר

 

אבל עדיין הן אינן מגיעות למיצוי מוחלט , הדוגמאות הללו אכן מציגות את התהליך עליו דיברתי   

כמו , שכן הפיתוח הפנימי גורם לשינוי סדר, של שילוב הרעיון המחזורי בעיקרון של פיתוח פנימי

ניתן להגיד שהוא  121. על ק. שם מטופל מחדש הרפריין מחוץ למקומו במחזור, 063. ק-למשל ב

אך בפרק , (בגשר)שכן בו הפיתוח הפנימי קורה בדיוק בהתאם למיקום המחזורי , מממש שילוב זה

כך שהפרק דומה יותר מבחינת מבנהו לפרק מטיפוס , זה הרפריין בנוי כחטיבה נפרדת לחלוטין

. והנימוק שמשייכו לטיפוס הבינארי הוא רק קריטריון הפרופורציה, (166. למשל ק' ר)רטו 'הקונצ

בינארי -לשילוב מושלם של רעיון הפיתוח הפנימי בפרק מגיע מוצרט רק בשני פרקי הרונדו

 .שבהם אדון בפירוט בהמשך, 076. ק-ו 070. ק, האחרונים שלו

 

בפרק הששי של  Galandלחלוטין שמציג  מעניין להשוות את הראייה שהצגתי כאן לגישה השונה   

ואחריהם )בינארי -בשלושה סוגים של רונדו, בסדר הבא, מטפל Galand. עבודת הדוקטורט שלו

כלומר כאלו שהמחזר בהם , "חמורים"פרקים בינאריים (: הוא מציג פרקים המשלבים בין הסוגים

הרי , לגבי הסוג הראשון. ופרקים עם אפיזודה פנימית, פרקים עם פיתוח פנימי, מקביל לתצוגה

וכפי , אינו מכיר בו Galand-ש, רטו'שלמעשה אין מדובר בפרקים בינאריים אלא בטיפוס הקונצ

ההגיון . אלא שסדר ההצגה הפוך, שני הסוגים האחרים מקבילים למה שהצגתי כאן, שניתן לראות

שבה במחזור המחזר , היא שנקודת המוצא שלו היא הצורה הבינארית הכללית Galandבגישתו של 
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כ "ורק אח, ולפיכך הוא מציג פרקים הדומים לצורה זו, יש תהליך פיתוחי לפני השיבה לטוניקה

בדבר הזיקה בין  Galandלמרות שקשה לחלוק על . את הפרקים הקרובים יותר לצורת הרונדו

נראה לי עדיין שהתהליך שניסיתי לתאר משקף יותר את , בינארי לצורה הבינארית-הרונדו

 .       הן מבחינה מחשבתית והן מבחינת ההתפתחות הכרונולוגית, בינארי-מאפייני הרונדו

 

 כניסה חלשה

 

הרי שכעת מדובר בדרך בה , אם קודם הצגתי את התהליך של נטישת הטוניקה בתחילת המחזר    

ניתן שבה , בדומה לבינאריות הברוקית. לקראת הצגת הנושא השני על הטוניקה, חוזרים אליה

ההתחברות חזרה , מאשר על נושא מוגדר שבו מתבצעת החזרה" נקודת התחברות"לדבר יותר על 

מעט לפני ההגעה לאתנח הדומיננטי , אלא עוד קודם, הבינארי נעשית לא בנושא השני עצמו-ברונדו

יוצא (. אלא אם נתתי לו סימול מפורש, מקום ההתחברות מסומן בסכימות בכוכבית)בסוף הגשר 

בפרק זה מוצרט יוצר את הכניסה . ולכן אין למה להתחבר, שבו אין כלל גשר, 107. דופן הוא ק

אקורד -ונעצר לפניו על ספט, י כך שהוא נמנע מאתנח דומיננטי חזק לפני הנושא השני"החלשה ע

 . מוקטן של הדרגה השביעית

 

אותה אל הנושא  ובחלק מהפרקים מוצרט ממשיך, אבל הכניסה החלשה אינה מתמצה רק בגשר   

למשל את הפרק ' ר)עיצוב זה קיים גם בפרקים בצורת סונטה . י עיצוב מיוחד של התצוגה"ע, השני

ובו הנושא השני נפתח , (075. או את הפרק הפותח של הסונטה ק, "פראג"הראשון של סימפוניית 

, הממשיכה לגשר נוסף, (S-או כ S1-בסכימות מסומן נושא זה תמיד כ)בצורה מעט לא מבוססת 

 .    או כנושא מסיים, המשמש כנושא שני נוסף, המוליך להצגה של חומר תימטי חדש

 

אך ההגעה אליו , מוצג אמנם נושא חדש 359. ק-ב, האמצעים להשיג זאת יכולים להיות מגוונים   

, V9V-שהפעם כן מוליך אל ה, והנושא עצמו ממשיך לגשר נוסף, V9V-מתבצעת ללא כל אתנח על ה

ור מגיעים 'ואל המז, מתחילה חטיבת הנושא השני במינור 111. ק-ב. ל נושא משמעותי בהרבהוא

התחלה דומה של חטיבת הנושא השני במינור , V9V-לאחר פרמטה מרשימה על ה, רק בהמשך

אך יש לו זיקה רבה הן לצורה הבינארית והן , בינארי-שאמנם אינו רונדו, 166. ק-קיימת גם ב

ור בסוף 'הנושא המגיע במז, כשגם בפרק זה, (בסעיף על בעיות הכרעה, בהמשך' ר)בינארי -לרונדו

 .כפי שמראה הצגתו המרשימה במחזור המסיים, התצוגה חשוב בהרבה

 

הוא לבסס את תחילת הנושא השני על וריאציה מוחלשת של , לטעמי, האמצעי החשוב ביותר   

אך מבחינת , סונטה-רטו'קונצ-יפוס הרונדופרק מט) 109. ק-דוגמא מובהקת לכך היא ב. הרפריין

אך מייד מוליכה , כשגרסא של הרפריין מופיעה על הדומיננטה, (בינארי-מחזרו הוא מקביל לרונדו

את האופי (. במחזר 398, בתצוגה 253תיבה )למהלך גשרי שרק בסופו מגיע נושא שני אופייני 

המלווה ( דו במחזר, סול בתצוגה)הגשרי של נושא זה מחזק הטריל הארוך על צליל הדומיננטה 

אלא גם ( בכך שלא מוצג נושא עצמאי)כדאי להעיר שההחלשה בפרק זה אינה רק תימטית . אותו

איני מעונין לפתוח דיון בפרשנויות טונליות . בכך שהנושא מתפקד בעצם כגשר נוסף, טונלית
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ות בה הדומיננטה אבל יש בהחלט מקום לשקול פרשנ, אפשריות של הסיטואציה שהצגתי כאן

 .אלא בהמשך S1מגיעה לא בנושא ( בתצוגה)הסטרוקטורלית 

 

. אל אזור זה ולא להיעצר בגשר" לזלוג"מאפשרת לתהליך הפיתוח הפנימי , החלשת הנושא השני   

שם במחזר מוליכה אל האתנח דומיננטי וריאציה גשרית של הנושא , 359. דוגמא אחת לכך היא ק

מצב . כ מחזקת את האופי הגשרי שלו ומחלישה אותו עוד יותר"כך שהופעת נושא מייד אח, השני

אך בפיתוח הפנימי משתתף הנושא , שם אמנם הנושא השני אינו חלש, 180. ק-אחר מתרחש ב

הדוגמא הקיצונית ביותר לרעיון . בודד בסוף המחזר( S)מה שמעמיד את הנושא השני , המסיים

והפיתוח , שבו נעדר לחלוטין הנושא השני מהמחזר, קודםשבו דנתי ממושכות , 119. היא ק, זה

 . הפנימי בו מגיע עד שלהי חטיבת הנושא השני המקורית

 

ויש לו השלכות משמעותיות על הבנת המבנה של , אינו חיצוני בלבד" כניסה חלשה"אפיון זה של    

ובכך מחלישה את , הכניסה החלשה מונעת חלוקה חזקה של הפרק, ראשית. בינארי-הרונדו

(. בייחוד אם מדובר באפיזודה פנימית)האפקט המפצל שיוצרת נטישת הטונליות בפנים המחזור 

שכן זו רואה , פועלת לחיזוק ההיררכיה המחזורית( אם היא קיימת)החלשת הנושא השני , בנוסף

, במקרה שבו הנושא השני אינו מוחלש. בארועים המשמעותיים את הארועים בקצוות המחזור

בעקבות כך שבו , לחיזוק משמעותי מאוד( תחילת הנושא השני)ארוע באמצע המחזור זוכה 

 .    תאום-משמעותית כדי למנוע אי, תימטית וטונלית, ולכן החלשתו, מתבצעת השיבה לטוניקה

 

 פגישת התאומים. ג

 

והסונטה האחרונה שלו   , 070. בינארי האחרונים של מוצרט הם הרביעייה ק-שני פרקי הרונדו   

ממבט בסכימות , אין זו סתם מליצה)על רקע הגוון העצום שקיים בין פרקי המדגם . 076. ק

הדמיון . 65בולט יחס הקירבה השורר בין שני פרקים אלו( המפורטות קשה למצוא שתיים דומות

ולמטרות ( 8719יוני ויולי )שכן שני הפרקים חוברו בסמוך מאוד זה לזה , במספר הקכל אינו מקרי

נועד לבתו  076. ק-ו, לו'שניגן את תפקיד הצ, יועד לקיסר פרידריך מפרוסיה 070. ק, ותקרוב

 .82979871966מתאריך , מוצרט אף מזכיר את שתי היצירות ואת יעודן במכתב אחד. פרדריקה

 

 :   אולם מעל הכל בולט הדמיון המוסיקלי הרב בין שני הפרקים   

 

 ובשניהם יש שימוש , בינארי-פרקי רונדו( כמובן)שניהם , ור'שני הפרקים כתובים בסולם רה מז

 .רב בטכניקות קונטרפונקטיות

   

 כשהנושא היחיד שאינו מתבסס על הרפריין הוא , תימטיים כמעט לחלוטין-שני הפרקים מונו

 .נושא קצר הניצב בסיום התצוגה

                                                      
אבל ההבדל בין הזוגות הוא כמו , 088. ק-ו 191. שני פרקי הרונדו העצמאיים ק: בהמשך נראה זוג נוסף 65

 .ההבדל בין זוג תאומים זהים לבין שני אחים
 . “ .pp. 929f Mozart and His FamilyThe Letters oAnderson, Emily .1988.”-930: 'ר 66
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 יג מוטיב המצ, כשחלקו השני, בשני הפרקים הרפריין משולב בפרק כנושא ראשון לכל דבר

 .מתפקד כגשר ומוליך לאתנח דומיננטי, אחר

   

 ( לכאורה)לא רק שהנושא השני . שני הפרקים מהווים דוגמא מושלמת לעקרון הכניסה החלשה

אלא שבנוסף הוא בנוי מגירסא מוחלשת , V9V-מתחיל אחרי אתנח על הדומיננטה ולא על ה

-נושא זה חלש מאוד טונלית ומוביל ביתר שאת אל ה, יותר מכך. וקונטרפונקטית של הרפריין

V9V התכונות הכרומטיות של הרפריין המקורי משמשות  076. ק-ב. הנפתרת לנושא הסיום

י מינוריזציה ותהליך פיתוחי "הדבר מושג ע 070. ק-וב, בסיס לחוסר יציבות טונלי בנושא השני

ננטה בנושא זה קל מאוד לזהות את הדומי. הנעזר בתכונות הריתמיות של הנושא

כך שאנו מקבלים מבנה חריג מאוד של תצוגה , הסטרוקטורלית רק עם הגעת הנושא המסיים

 .שאין בה כל חטיבת נושא שני אמיתית, רציפה

   

  וגם הפיתוח הפנימי שישנו אינו גורם לשינוי סדר , במחזר של שני הפרקים אין זכר לאפיזודה

כאשר חלקו השני של הרפריין , בשני הפרקים לפיתוח הפנימי אותה סכימה טונלית. במחזור

b-כדומיננטה של ה, ור'י מינוריזציה אל דו מז"מוליך ע
III ,כ מגיעה הופעה קצרה של "ואח

הכניסה , במבנה כזה. ור המובילה אל נקודת ההתחברות באתנח הדומיננטי'הרפריין בפה מז

פעת הרפריין בפה הו, 076. ק-ב, על מנת לחזק זאת. החלשה נשמעת ביתר שאת כהמשך הפיתוח

, מה שמטשטש עוד יותר את עוצמת הכניסה של הנושא השני, ור זהה להופעתו בנושא השני'מז

 (.בנושא השני) 836-810מקבילות לתיבות ( בפיתוח הפנימי) 889-821תיבות , 070. ק-וב

  

 ט המקדים אותו"ההבדל המשמעותי היחיד בצורת שני הפרקים הוא ברפריין המסיים ובר .

אך     , ומטופל בו חלקו הראשון של הרפריין בלבד, אמנם בשניהם אין מדובר במחזור מסיים

שבו משולב , ט האחרון"מה שגם מקיש לגבי הר, הטיפול הוא נרחב הרבה יותר 070. ק-ב

 (.ט הראשון"שפשוט מחקה את הר, 076. ק-בניגוד ל)הרפריין בצורה מרשימה 

 

, מדובר כאן לדעתי בנקודת השיא של העבודה: קריתההתמקדות בשני הפרקים הללו אינה מ   

, שכן שני הפרקים מיישמים באופן מושלם את שני העקרונות של כניסה חלשה ופיתוח פנימי

שכן אין כאן כל אפיזודות או , המחליפים בכך כל מאפיין ארכאי שעוד נותר מן הרונדו האידיאלי

כשגם הרפריין , צורת הסונטה בפרקים אלו משתלטת מחד על כל חלקי הפרק. חטיבות רפריין

אך מאידך היא שונה לחלוטין מכל פרק בצורת סונטה של , המסיים נעשה דומה יותר לקודה

 .הן בעיצוב הרציף של התצוגה והן בשוני העצום בין המחזר לתצוגה, מוצרט

 

ים עובדה שהשתמש באותו פורמט בשני פרק)אין לי ספק שמוצרט היה מרוצה ממלאכת כפיו    

אבל דווקא לאור זאת ניתן להיות מופתעים מהעובדה שמוצרט , ואכן ראוי שכך יהיה, (סמוכים

חוזרת כאן התופעה של , 111. ק-כמו שראינו ב. בינארי כולו-ויחד עמו את הרונדו, זנח מודל זה

מה שעשוי להעיד כי מוצרט ביצע את נסיונותיו , מציאת המודל האידיאלי אך בלא לחזור עליו

 .    אלא כאתגר אישי, הקומפוזיטוריים לא כנסיון לכוון לטעם הקהל
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 הערת סיכום. ד

 

בינארי מביא אל שיאו את התהליך שניסיתי להתוות למן השלב העוברי של        -טיפוס הרונדו   

אבל כשם . של ההשתלטות ההדרגתית של צורת הסונטה על מרכזי השליטה בפרק, 088. ק

כשהשימוש , בינארי עצמו-הוא מתרחש גם בתוך הרונדו, פוסיםשהתהליך קורה בין הטי

ניתן . באפיזודות בפנים המחזר הולך ומתמוסס עד להעלמותו המוחלטת בשני הפרקים האחרונים

צורת . הגענו למצב של איזון מושלם בין צורת הרונדו לצורת הסונטה, להגיד כי בסוף התהליך

אך עדיין אין ספק שמדובר , למעט הרפריין המסיים, הסונטה מארגנת את רובו המוחלט של הפרק

המוצבים במקומות המשמעותיים בפרק , שלושה רפריינים: שכן נשמרים מאפייניו, בפרק רונדו

 .המשנה את מחזור המחזר, והסטייה הטונלית לאחר הרפריין השני, ט"י ר"והמחוזקים ע

 

רט בצורה הבינארית הוכחה לכך הרואה בשימוש של מוצ, Galandאני חולק מאוד על , בכך   

 the justification for the“בינארי -במקרה של הרונדו, כדבריו. שהרונדו אינו מאופיין צורנית

"rondo" designation lies in the thematic character and in the movement's ritornello-like 

conclusion”
לאו דווקא , אפיוני צורת הרונדו קיימים עוד קודם, עם כל הכבוד לרפריין המסיים. 67

תהליך הפיתוח )ואחריו ( ט הקוטע את התצוגה ומושך אליו"הר)אלא לפניו , ברפריין עצמו ובאופיו

לאפיונים אלו זיקה ברורה בראש ובראשונה לפרקי רונדו אחרים של , כפי שהראיתי(. הפנימי

א הצורה הדומה ביותר לטיפוס שהי, והם המבדילים אותו מצורת הסונטה ללא פיתוח, מוצרט

 .    בינארי במכלול יצירתו של מוצרט-הרונדו

 

                                                      
67 Galand, 1990 ,278' עמ. 
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 "בעיות הכרעה"
 

 טשטוש גבולות. א

 

אבל האם הוא . והוא אכן נראה מתאים לסווג זה, "בינארי-רונדו"פרק זה סווג כ: 121. ק-נביט ב   

" גשר"ואזור ה, בפרק זה אכן חטיבת הרפריין סגורה לחלוטין? דווקא" רטו'קונצ-רונדו"אינו 

והמזכיר את )המוגדר היטב מבחינה טונלית , מתחיל בשמונה תיבות של חומר תימטי חדש

כך שלכאורה ניתן בהחלט לראות בו , (211. ק, 088. ק-הנושאים הראשונים הקצרצרים שפגשנו ב

הנימוק שהטה מקודם את הכף לטובת הטיפוס הבינארי הוא . נושא פותח של אפיזודת תצוגה

שמחייב לצרף את , בן כשבעים תיבות, המשך התצוגה מציג נושא שני ענקי: קריטריון הפרופורציה

 .הרפריין כנושא ראשון כדי לאזן את הפרופורציות

 

, "רטו'קונצ-רונדו"במקרה זה הרוח נושבת לכוון ה, 166. מקרה מהצד השני של המתרס הוא ק   

אבל עדיין הרפריין הפותח . שכן איכות הנושא הראשון וממדי אפיזודות הסונטה מחזקים זאת

בעקבות האופי הטרנזיטיבי מאוד של חטיבת הרפריין והסיום הלא , נראה מקושר מאוד לתצוגה

כמו גם הקשר המוטיבי , (של הפרק והטמפו הרצחני" alla breve"-בייחוד לאור משקל ה)חזק שלה 

שיוצרים זיקה חזקה בין חטיבת , (רה-#וד-בשניהם בולט המוטיב לה) Pהברור בין הרפריין לנושא 

קל מאוד , גם אם הרפריין אינו מתפקד כנושא ראשון. הרפריין הפותחת לבין אפיזודת התצוגה

 .לראות אותו משתלב עם אפיזודת התצוגה ביצירה של מחזוריות רחבה יותר

 

ובין , שתי הדוגמאות שהבאתי ממחישות כי הארטיקולציה בין הטיפוסים אינה חזקה   

בהקשר של שתי דוגמאות אלו ניתן , למעשה. האפשרויות המובהקות ישנם גם מקרי ביניים

חטיבת הרפריין ואפיזודת התצוגה ( א: להצביע על חמישה מצבים של קשר בין הרפריין לתצוגה

אך חטיבת הרפריין ואפיזודת התצוגה , הרפריין אינו נושא ראשון( ב, (111. ק)נפרדים לחלוטין 

אך הגבולות בין מצב זה למצב , הרפריין משתלב בתצוגה( ג, (166. ק)לכדי מחזור אחד משתלבים 

אך עדיין בחטיבה , הרפריין מתפקד בבירור כנושא ראשון( ד, (121. ק)הקודם מטושטשים מאוד 

ללא חטיבת , מצב בו הרפריין מתפקד כנושא ראשון לכל דבר( ולבסוף ה, (681. ק, 111. ק)נפרדת 

לפי מידת , גם בין חמשת המצבים יש מצבי ביניים, כמובן(. 076. ק, 102. ק)רפריין המגוננת עליו 

 .ההפרדה או מידת הטשטוש

 

 :אבל באמצעים אחרים, ברצוני להציג עוד שתי דוגמאות של טשטוש גבולות בין טיפוסים   

 

 נפרדת אבל בעוד התצוגה , "רטו'קונצ-רונדו"הוא דוגמא ברורה למדי של טיפוס ה 167. ק

הרי לקראת המחזר חטיבת הרפריין , מחטיבת הרפריין הפותחת( ארטיקולטיבית)לחלוטין 

בכך אנו רואים את . עם חטיבה זו overlapמגיעה בצמצום רב ואפיזודת המחזר מתחילה תוך 

, סונטה-רטו'קונצ-המאפיין את טיפוס הרונדו, תהליך שילוב הרפריין באפיזודת המחזר

 .Pרגע אחד לפני שהרפריין בולע את הנושא , בהתהוותו
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 לא , בינארי-סונטה לבין הרונדו-רטו'קונצ-משיג מוצרט טשטוש גבולות בין הרונדו 109. ק-ב

י כך שחטיבה זו מקבלת מאפיינים של "אלא ע, י שילוב חטיבת הרפריין באפיזודת התצוגה"ע

-ו         180. ק, יםובכך מתקרב הפרק לצורת שני פרק)תצוגה תזמורתית כדוגמת פרק ראשון 

אמנם הרפריין (. ללא כל טשטוש, שבהם חטיבת הרפריין אכן מתפקדת כתצוגה כזו, 11968. ק

שעתיד , אבל בהמשך חטיבת הרפריין מוצג נושא קונטרפונקטי מרשים, אינו חלק מהתצוגה

במקום , המבוסס על הרפריין, וכן מוצג החלק הראשון של הנושא השני, להופיע בסוף התצוגה

 .   מקביל להופעתו באפיזודת התצוגה

 

אבל למעשה , לאיזה טיפוס לשייך פרק" בעיות הכרעה"המקרים שהבאתי מציגים לכאורה    

שכן הפרקים הללו אינם שייכים במלואם , -3או ל -2שווה ל 2.1הבעיה דומה לנסיון לקבוע האם 

בולות היא הפיכת ספקטרום תרומת טשטוש הג. אלא מהווים מצבי ביניים, לאף אחד מהטיפוסים

ובכך להמעיט עוד יותר את החשיבות של , לרציף, שבו כמה טיפוסים נבדלים, האפשרויות מבדיד

 .טיפוסים צורניים ספציפיים

 

 ?סונטה או בינארי. ב

 

שני הפרקים המובאים כאן מציגים דוגמא קיצונית של הבעיה השנייה שהצגתי בסעיף על    

כשהרפריין השלישי , מוצגים אמנם ארבעה רפריינים, 197. ק-ו 388. ק, בשניהם. סונטה-הרונדו

חלקים ממחזור התצוגה מפותחים , עם זאת. פותח את המחזר הטונלי ואין ספק לגבי איכותו

מה שיוצר את , (סונטה-בהנחה שמדובר ברונדו" )מחזר"לאחר הרפריין השני ונעדרים מה

בסתירה , ושהרפריין השלישי תקוע בתוכו, האפשרות ליצור מחזור המתחיל ברפריין השני

 .מוחלטת לעקרון ההיררכי שלפיו הרפריינים הם ברמת ההיררכיה הגבוהה ביותר

 

הרי , שכן לא רק שהגשר עובר לפיתוח, מציג את הדוגמא הקיצונית מבין שני הפרקים 197. ק   

אך המשכו עובר מינוריזציה המתחילה תהליך פיתוח חדש , שהרפריין השלישי אמנם מוצג במלואו

דבר היוצר קשר בין , המגיע לשיאו באזכור הנושא החדש שהוצג בפיתוח ומילא בו תפקיד נרחב

 .מעל הרפריין" מדלג"ותחושה שחלק הפיתוח , שני האזורים

 

אין לדעתי , שאותן פתרתי לכאן או לכאן, 119. ק -ו 211. בניגוד לבעיות ההכרעה נוסח ק   

וגם כאן יש לדעתי , ם בשני הפרקים הללו שיפסלו את אחת האפשרויותאפשרות להביא נימוקי

ועם זאת יהיה ביטוי למחזור המתחיל , מקום לשקול פתרון שבו יישמר כבודו של הרפריין השלישי

גם בבעיה הנוכחית אני רואה אמצעי של מוצרט לגשר , כמו בעיות טשטוש הגבולות. ברפריין השני

 .  בינארי-סונטה לרונדו-כך שנוצר מעין טיפוס ביניים בין הרונדו, בין הטיפוסים

 

                                                      
ונוכחותו , שכן העדרות הנושא השני מהמחזר, ניתן להצביע אולי על תופעה הפוכה 119. ק-אם כי ב 68

 .ממעיטה מעט מהערך התצוגתי של הריטורנלו הפותח, במחזור המסיים בלבד
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 חריגים
 

מבחינת הדרך בה משולבת , ה-שני הפרקים המתוארים כאן חורגים מהתהליך של סעיפים א   

, אין ספק שמדובר בפרקי רונדו, ובניגוד לפרקים שנפגוש באפילוג, עם זאת. צורת הסונטה בפרק

ו שהוא החזרה העקבית של הרפריינים על הטוניקה בולט שכן המאפיין הבסיסי של צורת הרונד

של הסטייה ההדרגתית , קיומם של פרקים אלו מצביע על כך שהדרך שהצבעתי עליה עד כה. בהם

העובדה שמתוך , מאידך. אינה הדרך היחידה להשתמש בצורת הסונטה, ממבנה הרונדו האידיאלי

 .מעידה על מרכזיותה של גישה זו בחשיבה המוצרטית, בנויים לפי הגישה העיקרית 11פרקים  05

 

 (פרק שלישי, סונטה בלה מינור) 215. ק. 1

 

הוא פשוט למדי , (088. מלבד ק)אחד משלושת הפרקים המינוריים המובאים בעבודה זו , פרק זה   

תיבות )הפותח משמשת התצוגה  Aכחלק . ABAכשהרעיון הצורני הבונה אותו הוא צורת , להבנה

-812תיבות )ור 'אפיזודה בלה מז, Bוביניהם חלק , (870-202תיבות )הסוגר המחזר  Aלק וכח( 8-17

או כסיכום חלק  Bקשה לקבוע אם לשייך לתחילת חלק ( 857-818תיבות )את הרפריין השני (. 873

A  (אם כי גם כאן אני נוטה לכוון הפרשנות הראשונה) ,שכן , ט המקדים אותו אינו מסייע כאן"הר

ובכך , הוא אינו שונה בזרימתו מהאופי הכללי של האפיזודה( 17-856: תיבות 25)למרות אורכו 

( -05מבין רשימת ה)פרק זה הוא היחיד . ים אחרים יוצרים-ט"אינו יוצר את תחושת הקיטוע שר

מצביעה שוב על , שגם אם אין לה קשר לשילוב צורת הסונטה, נקודה, שאין בו רפריין מסיים

 .חריגותו

 

קשורה למבנה הטונלי המיוחד של , החורגת מעט מתוכן העבודה, קודה המעניינת ביותר בפרקהנ   

שמבחינה )הנושא השני כאן , במקום להביא את הנושא השני על הדרגה השלישית: התצוגה

ובסוף , (ור'כ במז"במינור ואח)מובא תחילה על השלישית ( תימטית מבוסס על הנושא הפותח

המקרה היחיד בו מוצרט נע אל דרגה זו , למיטב ידיעתי)התצוגה בוריאציה על הדרגה החמישית 

 (. בתצוגה של צורת סונטה מינורית

 

שגם , 352. באותה שנה בה חוברה הסונטה לכינור ופסנתר ק, 8771פרק זה נכתב בפאריס בשנת    

ש בתקופה זו הדבר מעיד על כי מוצרט השתמ(. I  iii) בה ראינו תצוגה בעלת מבנה טונלי מיוחד 

הדבר . שאותם לא יישם בפרקים בצורת הסונטה, לרעיונות חדשים" שפני נסיונות"בפרקי רונדו כ

 .    מעיד שוב עד כמה ההזנחה היחסית שפרקי הרונדו סובלים ממנה היא בלתי צודקת
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 (69ור'פה מז, רונדו עצמאי) 292. ק. 2

 

, נקודת המוצא היה כי צורת הסונטה מארגנת לפחות חלק מהאפיזודות, בתהליך שהצגתי עד כה   

צורת הסונטה מארגנת : הסיטואציה כאן היא הפוכה. ובשלב מתקדם יותר גם חלק מהרפריינים

חטיבת הרפריין הפותחת . ולמעשה כלל אינה נוגעת באפיזודות, אך ורק את חטיבות הרפריין

מתחיל  83שהחל מתיבה כ, עם רפריין בתחילתה ובסופה, מוצגת כחטיבה סגורה( 8-05תיבות )

נושא . "והמבוסס על חומר מהרפריין, תהליך המקביל לחלקי הגשר והנושא השני בצורת הסונטה

על ) 83האם בתיבה : ולמעשה קשה אפילו לקבוע מתי הוא מתחיל, זה הוא מוחלש ביותר" שני

לאחר , 89האם בתיבה , כך שאין גשר ולמרות שחלק זה נעדר מהמחזר( ור'אקורד של דו מז-סקסט

כשמוצג חומר תימטי , 23או בתיבה , auxiliary cadence-על אותו חומר תימטי וב, V9Vהאתנח על 

: הסגירות של החטיבה היא מובהקת. auxiliary cadenceאך ללא כל אתנח מקדים ושוב תוך , חדש

-30, ארבע תיבות)ט בסופה הוא קצר יחסית "גם הר, לא רק שהתצוגה משולבת בה בצורה חלקה

ותחילת ( 05תיבה )וכן סיום החטיבה , ים אחרים-ט"ואינו זוכה להד בהמשך הפרק בר, (31

 .70הוא החלטי מאוד ללא כל גשר בין החטיבות( האפיזודה ברה מינור)החטיבה הבאה 

 

, נשווה חטיבת רפריין זו לחטיבה המקבילה אצל קרובו הבכיר יותר, כדי להבין נקודה זו לעומק   

 31)גם לרונדו זה חטיבת רפריין פותחת ארוכה . 71שחובר זמן קצר אחריו, הרונדו בלה מינור

מייד לאחר , גם בחטיבה זו: יותר מכך. הנפתחת ומסתיימת ברפריין, (תיבות בטמפו איטי יותר

כמו , III-ה)על דרגה מקבילה , המבוסס על הרפריין, חדש" נושא"מוצג , (9תיבה )סיום הרפריין 

, 23ור בתיבה 'עד לקדנצה בדו מז, נושא זה מבוסס לחלוטין טונלית(. יתבצורת סונטה מינור

. מהקבלה זו ניתן אולי להסיק לגבי ק. ט קצר המוליך לרפריין הסוגר את החטיבה"כשלאחריו ר

 . ללא גשר, את תחילת הנושא השני 83כי יש לראות בתיבה , 191

 

החל , נקודת דמיון זו בין שני הפרקים היא רק אחת מסדרה שלמה של הקבלות צורניות ואחרות   

 :להלן כמה מההקבלות. ועד לפרטים הקטנים, מהתכנון המבני של כל הפרק

 

 החטיבות . כשביניהן שני אזורי אפיזודות, שני הפרקים בנויים כרונדו עם שלוש חטיבות רפריין

וף הרפריין בשני הפרקים אין חיבור בין ס. והשנייה היא קצרה יותר, הקיצוניות הן ארוכות

 .לתחילת האפיזודות

  

 אלא וריאציות עיטוריות עליו, באף רפריין אין חזרה מדויקת על הרפריין הפותח. 

  

                                                      
ונוספה לו לשם , 033. אך צורף בשלב מאוחר יותר כפרק שלישי לסונטה ק, רונדו זה חובר כרונדו עצמאי 69

 NMA' ר. -8716הגירסא המנותחת כאן היא הגירסא המקורית מ. 812החל מתיבה , כך קדנצה גדולה

IX\25\2 ,866-872' עמ. 
 קיטוע": יסתכל קדימה"הרפריין השני חסר כאן את שני המאפיינים שציינתי הדרושים כדי ש, כלומר 70

 .והתחברות לתהליכים שאחריו, חזק לפניו
 .8717במרץ  088. ק, 8716חובר ביוני  191. ק 71
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 מדובר באפיזודה על  088. ק-ב: האזור האפיזודי הראשון פונה לשטחים טונליים דיאטוניים

האזור האפיזודי הבא . על הששית ועל הרביעית, בשתי אפיזודות 191. ק-וב, הדרגה הששית

-ופה מינור ב 088. ק-ור ב'לה מז: מינורית9ורית'מכיל בשני המקרים אפיזודה על הטוניקה המז

 . 19172. ק

  

 בכל אפיזודה מרכיב אחר, בשני הפרקים האפיזודות מנצלות מרכיבים מהרפריין. 

  

  הקודות בשני הפרקים כוללות הצגה נוספת של הרפריין על גבי תנועה מרשימה ברגיסטר

, הדבר ברור 088. ק-ב: בשתי הקודות יש ציטוט מתוך האפיזודה השנייה. ל הפסנתרהנמוך ש

אך עדיין ניתן , הדבר מעט סמוי יותר 191. ק-ב, 873-876חוזרות בתיבות  93-96כשתיבות 

 .מתוך האפיזודה השנייה 883הד של תיבה ( 801-865)לראות בתיבות הסיום 

 

הטוענים כי שני הרפריינים , בתחילת העבודה ציינתי כי ההשקפה של חלק מהמוסיקולוגים   

, מנטרלת את המתח הטונלי שעליו מושתתת צורת הסונטה, ABAהראשונים ברונדו יוצרים מבנה 

-אמנם ב. כדי להמחיש טענה זו 088. ק-והקבלתו ל, 191. אין כמו ק. הנוצר התצוגה ונפרק במחזר

ומציג על ( 832החל מתיבה )ין המסיימת המתרחש בחטיבת הרפרי, ישנו לכאורה מחזר 191. ק

החל מתיבה , 088. ק-אבל אם נביט במקום המקביל ב, "הנושא השני"הטוניקה את מה שכינינו 

מן הרגע שהרפריין . 73נראה כי שם חוזר הנושא שוב על הדרגה השלישית ללא כל מחזר, 829

ולכן אין כל , אין כל מתח טונלי, שסיים את חטיבת הרפריין הפותחת סגר את התצוגה על הטוניקה

ובמקומו מגיעה גירסא , 088. ק-כמו ב, אך גם להישלל, 191. ק-כמו ב, זה יכול לבוא: צורך במחזר

אמנם , צורת הסונטה שדנו בה כאן היא רק מראית עין של צורה זו, לפיכך. נוספת של התצוגה

 . םהמאחד ביניה interruption-אך חסר עקרון ה, קיימים שני המחזורים

 

אין כמו . Galand-והן ל Cole-הוא מאלף כתשובה הן ל, 088. ק-ודמיונו ל, 191. ק-הטיפול ב   

 21874. מנתח את ק Cole, למשל, שכן, מלאת חורים ABC-הפרק הזה להראות עד כמה שיטת ה

ABACADABA-כ 191. ואת ק
אבל מעבר לעובדה שאף אחד , (191. ק-האחרון מושמט מ A-ה) 75

הן במספר , הרי שמדובר בפרקים כל כך שונים צורנית זה מזה, מהשניים אינו באמת בצורה זו

. שבזכות שלוש אותיות לטיניות הופכים לתאומים, החלקים והן בדרך בה מטופלת צורת הסונטה

אנר משותף אינו מחייב 'כי ז Galandמספקת תשובה לגישתו של  088. ק-ל 191. ההשוואה בין ק

-אלא גם מאותו התת, (רונדו)אנר 'א רק שמדובר בשני פרקים מאותו הזל, הנה. צורה משותפת

מעבר , ושותפות גורל זו מניבה גם דמיון רב בהקשר הצורני, (רונדו עצמאי לפסנתר)אנר 'ז

 .   לסכימות הרונדו הכלליות

                                                      
אל האופי  088. ק-המנסה לקשר את טונליות האפיזודות ב, Forteהקבלה זו מחלישה טיעונו של  72

 (160' עמ, Forte' ר)הכרומטי של הרפריין 
שכן עליו לחזור , רפריין נוסף לפני המעבר לקודה 088. הבדל זה בין הפרקים מסביר גם מדוע מציג ק 73

 .קודם לטוניקה
 . סונטה-אליו התייחסתי בהקשר לבעיה השנייה שמעלה טיפוס הרונדו 74
75 Cole 1964 ,886ו 851' עמ-. 



 65 

 ”overspill“: אפילוג

 

שעתה אני , שהותרנו שם 110. ואל הרונדו ק, אנו חוזרים כעת אל מרתף היין של לותר במינכן   

בינארי ראינו כי -בדיון ברונדו. כמו גם של מספר פרקים נוספים, חש שיש בידי להסביר את מבנהו

מה יקרה אם כן . מגיעים הרונדו והסונטה לאיזון מושלם, 076. ק-וב 070. ק-ובייחוד ב, בטיפוס זה

התוצאה ? איזון זהכשצורת הסונטה תמשיך במגמת ההשתלטות גם מעבר ל, בהמשך התהליך

שבהם רעיון הרונדו כבר מטושטש , 110. כדוגמת ק, הבלתי נמנעת היא קבלת פרקים מוזרים

שהחלשתו עשויה להופכו למעין קודה , השטחים שבהם ניתן לפעול הם הרפריין המסיים. לחלוטין

וכן השטח שלאחר סיום , (093. ק)שלא לדבר על השמטתו הכוללת , (317. ק, 110. ק' ר)קצרה 

ט היא אחד המאפיינים הבולטים של צורת הרונדו "י ר"שכן ראינו כי קטיעת התצוגה ע, התצוגה

י סטייה לטונליות אחרת תחליש לפיכך את מאפייני "דחיית ההגעה של הרפריין ע. המפותחת

 .קו החזרה: ותאפשר להכניס את ממאפייני צורת הסונטה הבולטים ביותר, הרונדו

 

שכן כך אני חש כלפי ( יש משמעויות נוספות" גלישה"לתרגום העברי ) ”overspill“כיניתי מצב זה    

 .שבהם צורת הסונטה מתנהגת כתבשיל הגולש מן הסיר בו הוא מתבשל, פרקים אלו

 

 הכנסת פיתוח: סוג ראשון

 

 280. ק. 1

 

בינארי -והוא גם הקרוב ביותר לרונדו, ”overspill”-פרק זה הוא הקל ביותר להסבר לפי עיקרון ה   

את (. שבה מושמט הפיתוח מן הרונדו', כדי לבחון זאת אני ממליץ לשמוע את ההקלטה בנספח ד)

ובנוסף מיטשטש )בינארי שנוסף לו חלק פיתוח לפני מחזור המחזר -הפרק יש לראות בעיני כרונדו

וג כי אין מעבר לכך שטענתי כבר בפרול. וההוכחה לכך היא במבנהו של המחזר, (הרפריין המסיים

הרי שמחזר זה דומה להפליא למה שפגשנו כבר בשני , למבנה זה מקביל בפרקי סונטה מוצרטיים

, ור'בסטייתו הפיתוחית לכוון פה מז, (ור'כל הפרקים בסולם רה מז) 076. ק-ו 070. ק, פרקי המופת

 .ור'לאחר מינוריזציה ואתנח על דו מז

 

כך , בינארי טמן בחובו שינויים במחזר-סונטה לרונדו-אבל כשם שראינו כי המעבר מהרונדו   

הרעיון שראינו . כשחיזוק הפיתוח הפנימי מדגיש את הזיקה לצורת הרונדו, קורה גם הפעם

גם . מורחב ומגיע כאן לשיאו, של חדירת תהליך הפיתוח אל הנושא השני, בינארי-בראשיתו ברונדו

מציג את הרפריין העובר  S1נושא כאשר ה, בפרק זה נוקט מוצרט את שיטת הכניסה החלשה

אך , מושמט כליל S1במחזר . כרומטיזציה ומוליך אל הצגה נוספת וחזקה יותר של הרפריין

על  S2האלמנט הכרומטי שבו מועבר אל הצגת הרפריין בפיתוח הפנימי ואף להצגה החוזרת של 

כך שתהליך הפיתוח נפסק למעשה רק בהגעה , י מעבר לששית המונמכת"המורחבת ע, הטוניקה

תיבה )נמנע מלציין את הרפריזה של הנושא השני  76לפרק זה Schenkerניתוחו של . לנושא המסיים

אני מזדהה לחלוטין עם , ולמרות שאיני מסכים עם ניתוחו הכללי של הפרק, כחזרה לטוניקה( 820

 . קביעה זו
  

                                                      
76 Schenker, fig 155,3. 
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 : במחזר S1בדוגמאות התווים הבאות מומחשת הנוכחות של 

 

8. 1S ור'לה מז(: 18-36תיבות )ה בתצוג 

   

   

  

  

  

   

   

   

 ור'פה מז(: 880-882תיבות )הפיתוח הפנימי  .2

   

   

   

  

  

  

   

   

3. 2S  ור'רה מז(: 821-820תיבות )במחזר 

   

   

  

  

  

   

   

   

 ( 833תיבה ) 2Sהמשך  .1
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 092. ק. 2

 

וככזה ההתייחסות אליו היא ספקולטיבית הרבה , 110. ק-פרק זה מתקדם צעד אחד מעבר ל   

י תהליך "אבל הפעם אין מדובר בשינויו ע, הפעם המאפיין הרונדואי הוא שוב מבנה המחזר. יותר

כאשר הנושא השני מתחיל בגירסא , "כניסה חלשה"גם בפרק זה יש . פיתוח פנימי טונלי

במחזר מבצע מוצרט תהליך חסר . 69המובילה להצגה רבת עוצמה בתיבה , קונטרפונקטית וחלשה

הוא מביא ללא גשר את חלקו הראשון " רפריין"כאשר מייד לאחר הצגת ה( למיטב ידיעתי)תקדים 

כשרגיעה מושגת רק בחלקו החזק של הנושא , של הנושא השני בקונטרפונקט עם הנושא הפותח

שבה מוצגת גירסא של הרפריין , יש סטייה לששית המונמכת( 110. כמו ק)אם כי גם בו , השני

כשסיבה , ברור שתהליך זה מחליף את תהליך הפיתוח הפנימי שכבר פגשנו. שהוצגה כבר בפיתוח

וייתכן , החמישייה נועדה למלך פרידריך, 070. אפשרית לחידוש זה יכולה להיות העובדה שכמו ק

 (.ור'מה גם ששתי היצירות הן ברה מז)שמוצרט פחד מכך שיוצג כחוזר על עצמו 

 

 צורה בינארית: סוג שני

 

המצב כאן . 317. והרביעייה ק, 020. ק, "מוסיקת לילה זעירה"הסרנדה , י יצירותבסוג זה שת   

שם לא ניתן היה לשייך את הפרקים לצורה מוגדרת , שכן בניגוד לסוג הקודם, הוא בעייתי יותר

הרי כאן מדובר בשני פרקים הכתובים במלואם , (צורת הסונטה נפסלת בגלל מבנה המחזר)אחרת 

הזיקה שראינו בעבודה זו בין צורות הרונדו לצורה הבינארית מחייבת , בכל זאת. בצורה בינארית

, אותנו לשאול האם ההגעה בפרקים אלו לצורה זו אינה גם כאן שלב נוסף בתהליך שתיארתי

רטו 'קונצ-הסבר אפשרי הוא תוך התבוננות במעבר המטושטש מהרונדו. ולדעתי התשובה חיובית

במעבר זה גובר הרפריין על הנושא הפותח של האפיזודה . 121. ק-בינארי שראינו ב-אל הרונדו

שבו הנושא באפיזודה , מציג תהליך הפוך, לעומת זאת, 086. אבל ק, והופך אותו לנושא גשר

את שני הפרקים שלפנינו ניתן אולי לראות כשלב נוסף , אם כן. מתחזק והופך למעין רפריין שני

 .שבו האפיזודות מביאות למסמוס הרפריין, בתהליך זה

 

חשוב לשים לב כי שניהם מקיימים את , תהא אשר תהא הדרך בא מגיע מוצרט לפרקים אלו   

, מוצג אמנם נושא חדש 020. ק-ב. בינארי-ובכך משמרים עוד זיקה לרונדו, עיקרון הכניסה החלשה

ו מוצג שאחרי, V9Vכשהוא מוליך מייד לאתנח על , (V9Vולא על )אך לאחר אתנח על הדומיננטה 

. ק-ב.     מחזור נוסף-ויחד עם הנושאים המסיימים הוא יוצר מעין תת, כנושא שני הרפריין במלואו

. שבו הרפריין משמש כמעין נושא נגדי, מוצג כנושא שני תחילה נושא קונטרפונקטי ובלתי יציב 317

 ".אמיתי"נושא זה מוליך לקדנצה כשרק אחריה מגיע נושא שני 

 

הרי שהכניסה , חשוב לציין כי כשם שהפיתוח הפנימי במחזר אינו מאפיין של צורת הסונטה   

באחת הדוגמאות המובהקות של . החלשה אינה מאפיין ברור של הצורה הבינארית המוצרטית

נוקט מוצרט , 361. ק, רטנטית'הפרק השני של הסימפוניה הקונצ, פרק גדול בצורה בינארית

שבו מגיע )שכן הנושא השני בפרק זה , ה כניסה חזקהשניתן לכנות, טכניקה הפוכה לחלוטין

 .        י פתיחתו בריטורנלו תזמורתי"מחוזק מאוד ע( המחזר הטונלי
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 סיכום
 

בסעיף זה ברצוני לסטות מהפרטים הטכניים ולנסות לעמוד על העיקרון הלוגי העומד בבסיס    

, שמרבית הלוגיקה המתמטית מושתתת עליו, הכוונה לעיקרון האינדוקטיבי. התהליך שהצגתי כאן

י סדרת "ויוצרים ממנה איברים חדשים ע, ולפיו אנו מתחילים מנקודת מוצא פשוטה יחסית

וסדרת הפעולות היא ההרחבה , כאן נקודת המוצא היתה הרונדו האידיאלי. 77פעולות פשוטות

( מן הפרקאו הושמט )כשבכל פעם נוסף אליה , ההדרגתית של תחומי ההשפעה של צורת הסונטה

 .רפריין אחד או אפיזודה אחת

 

כאשר , הדוגמא המתמטית המובהקת ליישום עיקרון זה היא תהליך בניית המספרים הטבעיים   

n  n+1: י שימוש בצעד העוקב"ועוברים כל פעם שלב ע 5מתחילים מהמספר 
הלקח שניתן . 78

עדיין מספרים שונים הם בעלי , היא כי למרות שכל המספרים הם חלק מאותו תהליך, ללמוד מכך

הוא ריבוע של מספר שלם  1, הוא מספר ראשוני 0: למשל)ולעתים שונות מאוד , תכונות שונות

, וכולם היבטים של אותה תופעה, אמנם ישנה זיקה ביניהם: כך גם לגבי הטיפוסים שלפנינו(. 'וכו

 .מהטיפוסים האחרים המבחינות אותו, אבל עדיין ייתכן שלכל טיפוס תכונות אינדיבידואליות

 

הבדל מהסיטואציה המתמטית היא העובדה שבעוד שבבניית המספרים הטבעיים ניתן להמשיך    

שכן ראינו כי כבר לאחר כמה צעדים מאבדים הפרקים , כאן המצב אינו ישים, בתהליך עד אינסוף

אינה צורנית אלא " רונדו"השאלה מתי נפסיק לקרוא לפרקים , עם זאת. את צביון הרונדו שלהם

חלק מהתהליך מתירה לשייכם לצורת הרונדו  overspill-ולדעתי היותם של פרקי ה, פילוסופית

כי בפרקים , ברור עם זאת(. מעידה על כך 110. ק-ו 020. והעובדה שמוצרט בחר לכנות כך את ק)

יבה שבהם תשתלט צורת הסונטה במידה כזו שכבר לא ניתן יהיה להבדיל בינם לבין פרק שאין ס

נכון הוא שאנו מתירים . יהיה זה חסר טעם לנסות להציגם כחלק מהתהליך, לחשוד בו כפרק רונדו

הרי גם פרקים , אך אין בכך כל רע, בכך פרקים הרחוקים מאוד בצורתם מהרונדו האידיאלי

לגבי פרקים אלו רלוונטיים הרבה יותר . שיצר אותם Ursatz-מוסיקליים שונים מאוד לרוב מה

מאשר המאפיינים של , כמו הפיתוח הפנימי והכניסה החלשה, אפיוני רונדו שנוצרו בשלב מאוחר

המותירה אותנו עדיין בשלב  ABC-שלא לדבר על נוטציית ה, חלוקה לחטיבות רפריין ואפיזודות

 . האידיאלי

 

והוא , הרי שמלבד המספרים הטבעיים אנו מכירים עוד סוג, אם להישאר בדוגמת המספרים   

, בניגוד למספרים הטבעיים. י הישר הגאומטרי הרציף"שאותם ניתן לתאר ע, רים הממשייםהמספ

במודל . ובין כל שני מספרים יש תמיד מספר נוסף, אין תהליך לוגי המתאר מעבר ממספר למספר

הפרק על בעיות ההכרעה ועל טשטוש הגבולות ממחיש כי את הפרקים , שהצבתי

                                                      
נעים ו, Ursatz-מן ה background-אנו יוצאים ב: שיטת שנקר היא דוגמא מוסיקלית נוספת לעיקרון זה 77

 .תוך הפעלת של טכניקות מוסיקליות אלמנטריות foreground-אל ה
 .בתורת הקבוצות מביאים אף מודלים מופשטים יותר לבנייה זו 78
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ומלבד התהליך הלוגי קיים גם תהליך , שמנותחים בעבודה ניתן לדמות גם למספרים הממשיים

בניגוד , עם זאת(. הדבר גם מסביר את מידת הגוון הגדולה בין הפרקים)השתנות רציף יותר 

מדלג על שני  121. שכן לדוגמא ק, כאן השינוי אינו לינארי בהכרח, ללינאריות של ציר המספרים

 .        בינארי-ורטו לרונד'קונצ-שלבים בקשרו בין הרונדו

 

 :כלליות יותר, ברצוני להעלות מספר נקודות נוספות, כסיכום

 

חשוב שיובהר כי התהליך שהצגתי אינו תהליך . הנקודה הראשונה היא הנקודה הכרונולוגית   

ולמעשה ראינו כי הפרק מהשלב הבסיסי ביותר      , ההתגבשות הכרונולוגי של הרונדו המוצרטי

ניתן להגיד כי כל ארבעת הטיפוסים , באופן עקרוני. הוא גם אחד המאוחרים ביותר, (075. ק)

כלומר שמוצרט היה מודע למכלול האפשרויות כבר , העיקריים קיימים כבר בשלב מוקדם

סונטה -רונדו, אלמנט שניתן להצביע עליו הוא תהליך של זניחת הטיפוסים האמצעיים. מההתחלה

סונטה -רטו ורונדו'קונצ-רונדו, כוחם של הטיפוסים הקיצונייםוהגברת , סונטה-רטו'קונצ-ורונדו

 (.'בנספח ג 2תרשים ' ר)

 

כל הניתוחים . הנקודה השנייה היא לגבי ההשלכות של המיון שהצגתי לניתוח בזמן אמת   

אבל למי ששומע , שמניחים הכרה מלאה של הפרק, שהבאתי הם כמובן ניתוחים סטרוקטורליים

הגוון הגדול בטיפוסים המבניים מאפשר . נקודת ההתבוננות שונה לגמרי, פרק בשמיעה ראשונה

אין )המתפוגג רק לקראת סוף הפרק , למוצרט להחזיק את מאזיניו במצב של חוסר ודאות מתמיד

אין הבדל בסוף התצוגה , כך למשל(. זה מקרה שבכל הפרקים יש תפקיד קבוע רק לרפריין המסיים

והמאזין אינו , בינארי-סונטה לרונדו-סונטה או בין הרונדו-רטו'קונצ-רטו לרונדו'קונצ-בין הרונדו

, יודע האם הרפריין ששמע זה עתה פתח את מחזור המחזר או שיגיע רפריין נוסף שיעשה זאת

שמכפיף את , Coleנקודה זו ממחישה שוב את דלות תפישתו של . והתובנה הזו נעשית רק בדיעבד

 .ובכך מנטרל לחלוטין את אי הודאות, כל המגוון לצורה אחת

 

אין ספק שפרקי הרונדו של . היא השאלה האסתטית, הקשורה לקודמתה, הנקודה האחרונה   

אבל , ודאי שיחסית לפרקים ראשונים, הם פרקים קלילים ברוחם( ובייחוד המסיימים)מוצרט 

ובה היא התש, אם להתייחס למספר הערות מוסיקולוגיות? האם הדבר מחייב גם פשטות צורנית

 Rosen-ו, "למעשה מפשטת ומקצרת את הצורה"מסביר שתוספת הרפריין , למשל LaRue: חיובית

אין מקום להערות מסוג , אבל לדעתי. 79נראית מסובכת 359. ק-כמעט מתנצל על שהסכימה שלו ל

ולדעתי מוצרט אכן מפתח ומשכלל את פרקי , על מנת לשעשע נדרש מאמץ רב, שכן לעתים, זה

לדרגה של מורכבות צורנית שלדעתי , הן ברמת הפרק הבודד והן ברמת המכלול, הרונדו שלו

 .  רציניות יותר, עומדת בכל תחרות עם יצירות אחרות שלו

 

                                                      
79 Larue ,895' עמ .Rosen ,826' עמ . 



 60 

 מבט לעתיד
 

, אטול בחלק זה את מאפייני הרפריין המסיים, מכיוון שסיכמתי את רוב גישתי בסוף חלק המיון   

להביט קדימה ולתאר בקווים כללים את פוטנציאל  אנסה כמוהו, ותחת לסכם את העבודה

 . ההתרחבות שקיים בעבודה זו

 

 השלמת תחומי העבודה .8

  

 הפרקים שהוצג כאן 05מעבר למדגם , סקירת כל פרקי הרונדו של מוצרט. 

   

 ובדיקת הרלוונטיות של ממצאי העבודה לפרקים , קלאסיים ואחרים, מעבר למלחינים אחרים

 .פרי עטם

   

 כשל , בדיקת מידת ההתאמה בין ממצאי העבודה לבין השקפות תיאורטיות של התקופהKoch ,

Forkel ,ואחרים. 

   

 מעבר לתפקיד צורת הסונטה, התבוננות בפרקי רונדו  .2

  

מספר נקודות הנראות (. עם התמקדות מן הסתם במוצרט)הכוונה לניתוח כולל של פרקי רונדו  

 :לי ראויות להתמקד בהן

  

  או , בחינת פרקים שצורת הסונטה נעדרת מהם. מעבר למחזורי הסונטהארגוניים מחזוריים

 .ומציאת דרכי ארגון אלטרנטיביות, נוכחת באופן חלקי

   

 והדרכים השונות בהן הן משפיעות על חלקי הפרק, סכימות טונליות אופייניות. 

   

 וקשרי הגומלין שלו עם מחזור המחזר, בחירת החומרים שיופיעו בו, תפקיד המחזור המסיים .

 .השוואה של מחזור זה עם טיפוסי הקודה בצורות אחרות

  

 העמקת וביסוס הקשר בין צורת הרונדו וצורת הסונטה  .3

  

 יש מקום לעשות את הצעד המשלים . בעבודה זו התמקדתי בהגדרת הטיפוסים הארגוניים

 .ולנסות לאפיין את המעבר הרציף בין הטיפוסים

   

 ניתן לעשות את , ת הסונטה כגורם מארגן בפרקי רונדובאותו אופן בה בדקתי שימוש בצור

 .ולבחון את השפעתם על ארגון הפרק, הצעד ההפוך ולחפש מאפייני רונדו בפרקי סונטה
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 שתעמיד על שני קצוות סקאלה את הצורות , המטרה הסופית יכולה להיות פיתוח שיטת קידוד

לכל פרק בצורת ביניים לפי מידת " ציון"ושתתן , הרונדו האידיאלי והסונטה, המנוגדות

מידת הסגירות של , למשל לפי שטח הארגון של צורת הסונטה. הקירבה שלו לכל אחת הצורות

 . קיום אפיזודות נפרדות ומספרן ועוד, הרפריינים

   

 הרחבת העיסוק התיאורטי .1

  

 ולברור מעמיק של טיפוסי , שעסק בהגדרות צורניות ראוי להרחבה נפרדת, פרק המבוא

 .יה השונים והקשרים ביניהםההיררכ

   

 ובייחוד את התפישה השנקרית , יש מקום לסקור תפישות צורניות שונות( כפי שעושהGaland.) 

  

 שתשלב את , יש מקום לנסות להגדיר מערכת היררכית אחידה, גם אם הדבר נשמע מעט יומרני

 .ותגשר על הסתירות ביניהן, סוגי ההיררכיות שהגדרתי

  

 דיון בבעיות שהתעוררו ובדרכים לפתרונן .0

  

העליתי בעבודה מספר , מלבד האפשרות העקרונית של סתירה בין טיפוסי ההיררכיה השונים 

בגלל אופי , הבעיות נגעו. שקראו תגר על האופי הלינארי של שיטת שנקר, בעיות אנליטיות באופיין

ילות לאותן לכן יש מקום לנסות למצוא מקב. במקרים של אי תאום במישור הצורני, העבודה

לטפל באופן , כחלק מהאידיאולוגיה של שיטת שנקר)בעיות גם בארועים טונליים בטווח קצר 

וכן למצוא דרך להרחיב את שיטת שנקר כך שתוכל לטפל בארועים לא , "(גדול"וב" קטן"דומה ב

 . לינאריים כאלה

 

ואין הכרח שעבודה אחת תטפל , אין צורך להעיר כי הצבעתי על מספר כוונים שונים ומנוגדים   

הנקודות שנראות לי מעניינות יותר לעבודת המשך הן דווקא הנקודות , מבחינתי. בכולן

והיא הרונדו , אך שבטיפול בהן תשמר נקודת המוצא של עבודה זו, התיאורטיות יותר, המסיימות

 . המוצרטי
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 נספחים

 הפרקים שטופלו בעבודה: 'נספח א
, הסדור הוא לפי טיפוסי ארגון' בנספח ב)היצירות בנספח זה מסודרות לפי סוג היצירה לו נכתבו 

המבנה הסכימטי המצורף אינו תחליף לסכימות המפורטות בנספח (. לפי מספר קכל' ובנספח ה

 .והבאתי אותו כדי להמחיש כי ניתן להשתמש בנוטציה שלי גם לתאורים קצרים, הבא

 

מציין מחזור שאינו מתחיל על  [  ], מציין מחזור שיש בו פיתוח פנימי  [<> ]: וניםבאור הסימ

 .  הטוניקה

     

, סולם הרכב כלי שם 

 פרק

מקום 

ושנת 

 חיבור

טיפוס 

 ארגוני

 מבנה סכימטי

סונטה  218. ק  .8

 לפסנתר

Bb ,III מינכן ,

8770 

 ex R D [R (E) ]rec R[ R] סונטה

 , A  211. ק  .2

II מ-III 

, מינכן

8770 

 R [ ]ex R D [ ]rec R רטו'קונצ

, מנהיים C ,III  359. ק  .3

8777 

 ex [R (D) ]rec [R ]clo[ R] בינארי

 D ,III  388. ק  .1

 

, מנהיים

8777 

בעיית 

 הכרעה

[R ]ex [R ]dev [R  ]rec [R ]clo 

[R ]ex [R <>(R) ]rec [R ]clo 

 a , III  385. ק  .0

 

, פריס

8771 

  ex - R D - [R ]rec[ R] חריג 

 ex R D E [R ]rec R[ R] סונטה 8713, לינץ Bb ,III  333. ק  .6

 ex [R <> ]rec [R ]clo[ R] בינארי 8711, וינה c ,III  107. ק  .7

 R [ ]son D [R ]clo פותח 8719, וינה Bb ,III  075. ק  .1

  ex [R <> ]rec R[ R] בינארי 8719, וינה D ,III  076. ק  .9

פסנתר  197. ק  .85

 ארבע ידיים

F ,III בעיית  8716, וינה

 הכרעה

[R ]ex [R N]dev [R  ]rec [R]clo 

[R ]ex [R <N> (R) ]rec[R]clo 

 R [ ]ex R [D]son [ ]rec [R]clo רטו'קונצ 8717, וינה C ,III  028. ק  .88

רונדו  110. ק  .82

 עצמאי

D  overspill [R ]ex <> [R <> ]rec coda 

 

 D E {R} F {[R]rec}{  ex[R]} יגחר 8716, וינה F  191. ק  .83

 R [D]son R [E]son R עוברי 8717, וינה a  088. ק  .81

 ex [R (D) ]rec [R ]clo[ R] בינארי 8718, וינה D ,IIIשני  111. ק  .80
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 פסנתרים

כינור  296. ק  .86

 ופסנתר

C ,III מנהיים ,

8771 

  ex [R (D) (E) ]rec R[ R] בינארי

, מנהיים Eb ,II  352. ק  .87

8771 

   ex-rf [ ]ex-ep[R]rec-rf[ ]rec-ep R[R] רטו'קונצ

, פריס D ,III  356. ק  .81

8771 

 R [ ]ex  R [ ]rec [R ]clo רטו'קונצ

 8711, וינה Bb ,III  101. ק  .89

 

 ex R D [R ]rec [R ]clo[ R] סונטה

 ex [R (D)<> ]rec [R ]clo[ R] בינארי 8717, וינה A ,III  026. ק  .25

 

טריו  052. ק  .28

 (פסנתר)

Bb ,III סונטה 8716, וינה [R ]ex [R ]dev [R ]rec [R ]clo 

 ex [R (D) ]rec [R ]clo[ R] בינארי 8711, וינה E ,III  012. ק  .22

 

טריו  063. ק  .23

 (מיתרים)

Eb ,III בינארי 8711, וינה [R ]ex [R <> ]rec [R ]clo 

 

רביעיית  317. ק  .21

 מיתרים

G ,IV 8712, וינה overspill [R ]ex [R]rec coda 

 

 ex [R ]rec [R ]clo[ R] בינארי 8713, וינה Eb ,IV  121. ק  .20

 

 ex [R <> ]rec {R }[ R] בינארי 8719, וינה D ,IV  070. ק  .26

 

חמישיית  080. ק  .27

 מיתרים

C ,IV בינארי 8717, וינה [R ]ex [R (R) ]rec [R ]clo 

 

 R [ ]ex  R D [ ]rec [R ]clo רטו'קונצ 8717, וינה G ,IV  086. ק  .21

  overspill [R ]ex <> [R <> ]rec 8795, וינה D ,IV  093. ק  .29

 

 ex R <> [R  ]rec R[ R] סונטה 8798, וינה Eb ,IV  681. ק  .35

 

רביעיית  171. ק  .38

 פסנתר

G ,III רטו'קונצ 8710, וינה R [ ]ex  R D [ ]rec R  

 ex [R <N> ]rec [R ]clo[ R] בינארי 8716, וינה Eb ,III  193. ק  .32

 

חמישייה  102. ק  .33

לפסנתר 

 וכלי נשיפה

Eb ,III בינארי 8711, וינה [R ]ex [R (D) ]rec {R} 
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 סרנדה 020. ק  .31

 למיתרים

D ,IV 8717, וינה overspill [R ]ex [R]rec [R  ]clo 

 

רטו 'קונצ 231. ק  .30

 לפסנתר

Bb ,III זלצבורג ,

8776 

- רטו'קונצ

 סונטה

R [ ]ex  R D [R ]rec R  

, זלצבורג C ,III  216. ק  .36

8776 

 ex [R ]dev [R (D) ]rec{R}[ R] סונטה

, זלצבורג Eb ,III  278. ק  .37

8777 

 ex R <> D [R  ]rec{R}[ R] סונטה

 -רטו'קונצ 8712, וינה A ,III  181. ק  .31

 סונטה

R [ ]ex  [R (D) ]rec R 

  ex-1 D [R ]ex-2  [R <> ]rec D R[ R] בינארי 8713, וינה C ,III  180. ק  .39

  ex-1  [R ]ex-2  [R <> ]rec  [R ]clo[ R] בינארי 8711, וינה Eb ,III  119. ק  .15

 -רטו'קונצ 8711, וינה Bb ,III  105. ק  .18

 סונטה

R [ ]ex  R D <> [R  ]rec R 

 ex  R D <> [R  ]rec [R ]clo[ R] סונטה 8711, וינה D ,III  108. ק  .12

 R [ ]ex  R D [  ]rec [R ]clo רטו'קונצ 8711, וינה Bb ,III  106. ק  .13

 -רטו'קונצ 8711, וינה F ,III  109. ק  .11

 סונטה

[R ]ex-1  [ ]ex-2  [R <> ]rec  [R ]clo  

 R [ ]ex  R [  ]rec [R ]clo רטו'קונצ 8710, וינה d ,III  166. ק  .10

  R [ ]ex  R <> R [ ]rec R רטו'קונצ 8710, וינה C ,III  167. ק  .16

 ex  R D <> [R  ]rec [R ]clo[ R] סונטה 8710, וינה Eb ,III  112. ק  .17

  R [ ]ex  R D E [ ]rec [R ]clo רטו'קונצ 8716, וינה A ,III  111. ק  .11

-רטו'קונצ 8716, וינה C ,III  053. ק  .19

 סונטה

R [ ]ex  R D E [R  ]rec [R ]clo 

  R [ ]ex  R [  ]rec R רטו'קונצ 8711, וינה D ,III  037. ק  .05

  R [ ]ex  R <> [  ]rec R רטו'קונצ 8790, וינה Bb ,III  090. ק  .08

 -2ל' קונצ 360. ק  .02

 פסנתרים

Eb ,III זלצבורג ,

8779 

 -רטו'קונצ

 סונטה

R [ ]ex  R D [R (E) ]rec R 

 -3ל' קונצ 212. ק  .03

 פסנתרים

F ,III זלצבורג, 

8776 

  R [ ]ex  R D R E [  ]rec R רטו'קונצ

' קונצ' סימ 361. ק  .01

 לכנור וויולה

Eb ,III זלצבורג ,

8779 

  R [ ]ex  R [  ]rec [R ]clo רטו'קונצ

רטו 'קונצ 622. ק  .00

 לקלרינט

A ,III רטו'קונצ 8798, וינה R [ ]ex  R D E [  ]rec R  
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 סכימות צורניות לפרקים שנבדקו: 'נספח ב
ואין להסיק מהם דבר לגבי ארגון , מטעמי מקוםמעברי שורות בתוך סכימה נעשו רק : הערה

 .הפרק

 

 שלב פותח

 

  075. ק. 1

     1       9      12    15              23  27            31          35    39                   43       45      57               63    71  75    89  

 { R1  R2   x   R1 }  [ [ P  S ]ex  < P >  [ P   S ]rec ]son  “R1”  D    ret.(x)  [ R1  P  d ]clo 

     I           V# 
   I             I   V         V

#
    I      I                     IV                     I 

 

  רטו'קונצ-רונדו

 

  222. ק .1

    1      17         23            31          39    49        57       60   76         81   104     105 

 { R1  R2 } [ P         T       S    K ]ex ret.{ R1  R2 }  D   ret.{ R1  }  

    I                I-V/V   V/V    V                        I  -V/vi   vi
 
            I -V

7
/IV 

 124    144        152   160   170       178      193     212 

 E    [ P        T    S    K ]rec ret. { R1 } 

 IV    IV-V
#
   V

#
    I                          I 

  

  282. ק .2

    1          17    21           25            31     47               53   57           61        67        70     92  

 { R } [ P   T         S ]ex { R } D         [ P   T        S ]rec ret. { R } 

     I        I     I-V/V   V          I     vi-III
# 
     IV  IV-V

#
   I                   I 

  

  252. ק .2

       1        17            25           38          46      62        66          

 { [R    T1        S1]ex-rf  R }|| [ P    T2     S2(R ) ]ex-ep  

      I      V-V/V  V           I          I      I-V
#
  iii (!) 

  78          81    97        105             112     118             124       128                  143        145   175  

 ret. { [R   T1      S1]rec-rf }   [ P           T2      S2   ]rec-ep “ret.” { R } 

              I     I-V
#
    I             V

7
     I-V

7
/IV   IV-I    vi-I 

 
                         I  
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 253. ק .2

  Allegretto       Allegro 

     1                   30    42   50        63    71    88      

 { R }    ||  [ P   T            S1  S2  K ]ex  

    I                 I     I-  V    V               

  Allegretto     Allegro                                                                                          Allegretto   Allegro 

     96              125   127        129         141     157   165         187                       234             252     261  

 { R }   ||  [ P                        T      S1   S2 ]rec  ret. (קדנצה)   [R           K]clo 

     I               I - V
7
/IV- VII

7
/vi

 
- I    I                   

  

 232. ק .0

     1      17     32    48    64         80    112   128    136  152     168       184      204  220   235  

 { R1  R2  K1  X  K2 }  [P1   P2   T     S   K3   K4 ]ex ret. { R1  R2  K1 } 

     I                                    I             I  V                                 I           I - III
# 

 247    279   295      303  319        326      343   359  374   400   416   456   472         490  

 [P1   P2   T      S   K3 ]rec ret.   [R1  R2  K1  K3   X   K1   K2 ]clo 

   IV          IV  I                            I           I-V
#
 I 

          

 203. ק .3

     1       27     42        58    74          85     91  106   128           

 { R    K1  K2} [ P   T1(P)  T2  S1  S2   K2’]ex  

    I                       I     I-V/V        V                      

    137  145                171          195   201   209  225      238    244   259        283                             292   309     324 

   ret. R             D               T2 [ P   T1     T2    S1   S2 ]rec ret.(K1-קדנצה) [R   K2’]clo 

           I  -V/
b
ii    

b
ii (!)  V

#
          I     I-V

#
            I                                              I 

        

 233. ק .7

     1      14            30     51       63    74          85   92    123   139 

 { R  T1( R)   T2  K } [ P   T3(R) *   S1   S2   S3]ex  

     i    i-V#
              i         i     i-V/III      iii    III                                          

   161      168   181        196      207               230    264   271   290   302        337                            347    354    428 

   ret. { R   T1 }  [ P  < T3(R)       P >  *    S1   S2   S3  ]rec ret.(K-קדנצה) [R    S3 ]clo 

              i     i-V/v   v      v  V/iv   iv V
#
    i                                                    i       I   
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  237. ק .8

  

     1      28    52       58    75            120   154        169      178   213           239   269  277       301   

 { R   T1  K } [ P   T2(R)   S1   S2 ]ex  ret. { R    T1  }  < R                       >  

    I                      I     I-V/V   V                          I      I-V/vi   VI - vi - IV  V
#
                    

    313  321  327       333      361   405        424                        425     447  

 { R   T1  K }  [ P      S1   S2 ]rec ret.(קדנצה) { R } 

     I                      I-V#
   I                                          I 

       

 278. ק .9

     1       16    38        44      60            71   101    111        

 { R1  R2  K } [ P     T         S   K1   K2 ]ex  

     I                     I-V   V-V/V  V                      

    131      136    151           170      208             225  233  242   250   280   289         311               322   337  3 42     360   

   ret. { R1   R2 }      D      r1         [ P       “S”  S    K1    K2 ]rec ret.(R1) { R1  K   R1  } 

               I      I-V7
/vi   vi  IVV

#
    I-   i  - V

#
    I                                           I 

        

 288. ק .15

     1      17     32    40    52           62    78            106  129   176  187     193   202          230      262         30 0        

 { R1  R2  T1  K1 K2  }  [ P   T2        S1   S2   K3 K4]ex ret. R1        D      E 

     I                                     I     I-V/V   v     V                            I-V/vi   vi  IV   V
#
    

      312  320           330  338  363  412  423        425    441    456   472    481    496    508    514     524  

   [ P               S1        S2  K3  K4 ]rec ret. [R1   R2   T1   K3   K1   K2   K4]clo 

      I -   i -  V#
    I  -  i     I     I                          I                                          

        

 013. ק .11

                       39        59  81         103  125      133       146  172      176      192  199         230  252      260      280    305    

335    

 (adagio){ R } [ P T         S   K ]ex  ret. { R }         D    [ P  T         S   K ]rec ret. [{R}  P ]clo 

   i               I         I  V/V V                         I   V
7
/IV IV      IV viV

#
   I                         I 

   

 021. ק .12

     1       9      19            28         39            47         63                    70      78     89            

 { R1  R2  R1 } || [ P      T          S ]ex  ret. (R1)  { R1   R2  R1 } 

     I    V#
    I            I-V

#
  V

#
-V/V  V                            I     V

#
   I 

    97         130     143   151  162       170   178  181      197    204  212  231  240   248    254  

  [D]son  ret.{ R1  R2  R1 } [ P    T   S ]rec ret. [R1  N  R1  R2   P ]clo 

    vi                 I     V
#
   I         I  V

#
  I                  I       

 027. ק .12
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     1      17     28    42         48   64            89   97   136       144      152    168    

 { R1  R2  K1  K2 } [ P   T         S        K3 ]ex ret. { R1   R2 } 

     I                             I    V/V  v - V                         I       I - V/
b
VI                       

    188  196    204   212              240   248   287        295       303  319    330   357   370     374  

  [ P                T            S           K3 ]rec ret. { R1  R2   K1   R1  K2 } 

  b
VI - 

b
vi - IV  IV V

7
    i  -   I                             I      

       

 090. ק .12

     1      17     51    59                65         79            108      123   131      147   163                     182             

 { R1  R2  K1 K2(R) } [ P       T(R1)    S ]ex  ret. R         < R               “R”         > 

     I                                   I - V#
  v-V/V   V               I       i  v  - V

6
5/IV     IV  V

7
      

   204           218         247         262                        273   281    315    325              342     355  

 [ P          T        S  ]rec  ret.(קדנצה) { R1  R2    K1 (הרחבה)  K2 } 

    I  - V#
    i -V

#
    I                                    I     

        

  322. ק .10

     1      17     24    31   51         57          73    84   98                      114   121            138            161           

 { R1  R2  R1  T  K1 } [ P        S        K2=ret.]ex { R1  K1 }       D          E 

    I                                    I - V#
  v - V   V = V

#
           I     I-V/vi      vi-V/IV  IV                    

   178                  188    196           214            230                      247                            297  301         322   346     353  

   R1           [ P                 S          K2=ret.]rec  { R1  R2  R1   T   K1 (מעבר) R1  K1 } 

    IV  V
#
     I   -   i   -V

#
   i - V/V  V

#
                    I 
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 סונטה-רטו'קונצ-רונדו

 

 228. ק .1

   1         17    24          32     40     55        66    89          99       100   116         125    152  

 { R1   R2  K1 } [ P1   P2   T      S   K2 ]ex  ret. { R1  R2  }    D    E 

     I                        I             I-V
#
  V                          I     I-V/vi  vi     iii                   

 168       169   185     192    207      218   241        253                               261    277  284     291  

 ret. [{ R1  R2 }  P2   T       S   K2 ]rec ret.(R2-קדנצה) { R1   R2  K1 } 

              I                     I-V#
    I                                               I 

  

 230. ק .2

     1      37                45        76             99   142        153      171         207            

 { R  K1(R) } [ P      T(K1)   S   K2 ]ex  ret. { R   }    D  

    I                      I        I-V/V    V                         I          vi                      

  270          297                333            372       384           447                               467   491     504  

 N-ret.  [ R          ( E(R) )   T       S    ]rec ret.(K1-קדנצה) { R    K1 } 

  vi - V
#    I-V7

/IV     IV      V
#
       I                                           I 

        

 212. ק .2

     1        9     16          21    39           50    55            80     85  

 { R1   T1  K1 } [ P   T1       T2  S(T1)   K2   r1 ]ex  

     I                       I      I-V/V        V                                       

 87      88     104     108      136      141  166                 170   181          182    198     207     212   

 ret. [R    T1   (D)    T2      S   K2 ]rec ret.(T1-קדנצה -P) { R1    K1 } 

           I     I   IV  V
#
       I                                                    I 

        

 205. ק .2

     1       17     26        43    62         76     92          108    113         141      168  

 { R1   R2  K } [ P   T1      T2   S   ]ex  ret.  R1       D   < R1  >  

     I                       I    I-V/V        V                  I-III
#
    IV     IV     V

#
                    

   210    225     240    256           284                       285   296   316 

 [ R1   T1    T2   S     ]rec ret.(קדנצה) { R1  R2} 

    I       I-V#
         I-V

#
                                I 
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 209. ק .0

     1     32          66           98                120   143     160    166              203   228  

 { R   X      S1(R)  K }(ex-1) [ P   T(R)  *     S1           S2   X ]ex-2    

     I     I -V#
  I                            I     I -    V/V   V - V/V   V                              

 250      255      288             348     354         391    416        441                             454    471    506  

 ret. [  R  < X \ R  > *      S1       S2    X  ]rec ret.(R-קדנצה) { R    K  } 

            I   vi        V
#
      I - V

#
   I                                                I        

       

 052. ק .3

     1        9      24       33        49           76        91       114   130         145    163          

 { R1   R2  K } [ P      T        S ]ex  ret. { R1  R2  }    D    E  

     I                       I        I-V/V V                  I     I-V/vi  vi    IV  V
#
    

    230   245       270          285     308    316   335    374       382 

 [ R1   T       S   ]rec ret. { R1   R2   N    K1  } 

     I      I-V
#
    I                     I 

 

 סונטה-רונדו

 

 223. ק .1

    1          24            39   58        76          84   107          113    176                

 [ R      T         S   K ]ex  ret.  [ R   T       ( D )  T - ret.]dev  

    I         I-V/V   V                        I     I       vi       V
#
    

   194   209               215     227        238  257       271     273   296      303  

 [ R    T          ( E )   T        S   K ]rec ret. [ R    T  ]clo 

     I      I-V
7
/IV   IV     IV-V

#
   I                        I 

  

 271. ק .2

                                                                                                                  mennuetto cantabile 

      1          44                83   111   139         147    150       192                     233  

  [ R      T            S   K1    K2 ]ex  ret.   R   < K2’ / R >     D  

     I         I-V6
5/V   V                                I              V/IV    IV  

 292         304   320      356  384         412      424    467  

 ret.    [ R   K2’    S   K1 ]rec ret. { R } 

               I    V
6
5  I                           I 
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 281. ק .2

       1     8        18            28    39       43         44    

 [{ R1 R2 } T         S   K ]ex ret. { R1 }   

      I             I-V/V   V                        I        

 52     68           72                        90     102        114        124   136       140      144               162  

 D   ret.  [{ R1 R2 }      ( E )      “R1”     S    K ]rec ret. { R1   R2 } 

 vi                 I      -V
7
/IV   IV    IV-V

#
  V

#
        I                          I    

  

 222. ק .2

    1          17            25    36                       41    56                65          76        91        105                

 [ R      T         S   K= ret. ]ex  [ R   T          ( D )   ( E )    r       K= ret.]dev  

    I        I-V/V   V   V= V
#
             I     I -V

7
/vi    vi    IV      ii - i - V

#
    

    112    128                 149   164        171                                      199      224  

 [ R     T(מורחב) S    K ]rec  ret.(R, K :קדנצה)  { R  } 

     I      I-V
#
             I      I                                              I 

        

 201. ק .0

        1           17             59    75            92       104    136      157   178          212  

 [ { R  }   T         S    K   ]ex  ret.   R     D   < S    R                    >  

       I          I-V/V  V                           I      vi       vi - IV  V
7
    

   222    246       271   291       313                        315   347  362     394    

 [ R    T       S    K ]rec ret.( צהקדנ )  [ R   N   S   ]clo 

     I     I-V
#
    I                                          I 

        

 202. ק .3

        1      16         24        30            50    80        84        91                 110       141                

 [ { R1  R2 }  T1     T2        S   K ]ex  ret.   R1            D  

        I               I-V#
  V-V/V   I                        I- V

7
/IV   IV  III

#
  V

#
    

        151   166      174     180        200         233      240     266    269 

 [ { R1   R2 }  T1     T2      S   ]rec ret. [ R     K   ]clo 

        I                I-V
#
   I-V

#
    I                    I 
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 282. ק .7

                                                                                                                                           andantino cantabile 

        1       17      34      41      51      59       73            128   147    174        178     182             218  

 [ { R1  R2   R1    T1   K1   K2 } T2(K2)  S1    S2   K3 ]ex  ret.   R1          D  

       I                                               I-V/V   V                                  I-V
7
/IV  IV V

7
    

        265    280      288        320   339        361                           362                                                424      435  

 [ { R1   K2 }  T2      S1    S2 ]rec ret.(קדנצה)  [{ R1  R2  R1  T1  K1  K2 }  T2  ]clo 

        I                I- V
#
    I                                             I 

       

 052. ק .8

     1         19               33    50               70         80  100  108   116     131                           

 [ R      T           S   K(R) ]ex  ret.  [ R        S            K ]dev  

    I      V
7
/V     V                              I - vi - IV - v   V

#
    

   145     163      177   194        208      214    230     241  

 [ R     T      S    K  ]rec ret. [ R’    S   ]clo 

     I    V
7
    I                           I   

        

 312. ק .9

         1         25            53           73                82         87         103            112                   156                     

 [ { R }   T         S(R)   K(R) ]ex  ret.  { R } < R                            R           >  

        I       I-V/V    V                                     I         V
7
/IV - V

7
/vi  V

#
   i  V

7
   

       182      206      236   256       265      287    327  

 [ { R }   T      S    K ]rec ret. { R } 

        I        I-V
#
   I                          I 

        



 79 

 בינארי-רונדו

 

 293. ק .1

        1          17      21     25    29   33    48      

 [ { R }   T     *    S1       S2   K ]ex    

       I        V/V    V - v                              

  52           54          70       86            92                104   108      116    131         135      137   153       167               

 ret. [ { R }  ( D )            ( E )       *    S1     S2     K  ]rec ret. { R    N(e)} 

               I         vi     V
7
/IV    IV         V#   I - i                                  I 

        

 259. ק .2

    1         19         40                58         77          85 

 [ R1    R2     S1           S2      K ]ex   ret. (R2)  

    I        I-V#
  V- V/V     V                               

       93      111               116     131               143          162           177                     189    207    210    221   234    245    252  

 [{ R }  T(S2)     ( D )  T(S1)       S1        S2    ]rec ret.(S2, S1) [ R1   S1’   K    S2   R2   R1 ]clo 

       I       I- V
7
/IV   IV     IV - V

#
      I - V

#
    I                                   I 

        

 210. ק .2

                                                  adagio  

    1       17        31                 44  50                65    73              89   92     117     

 [ R    T      S    ]ex-1    D (ret.) [ R   T          *   S     K ]ex-2   

    I      I-V#
   I                    i                I     I - V

7
/V      V                               

                                                                              adagio 
 122     123      143        174     180   183       211   217   231     232     262 

 ret. [ R   < R       K  > *’   S  ]rec   D   ret. { R } 

           I        vi    V
7
             I                i                I 

        

 228. ק .2

        1           35     43        60    104        131         140          174                   186                  207   251        278      297    342    

 [ { R  }   T1   T2     S    K ]ex   ret. [ { R }  < T1               T2         >  S    K ]rec  ret. { R  } 

       I         I V/V   V                             I          V
7
/IV V

7
/iii  iii  V

#
      I                           I 
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 228. ק .0

        1           17     26      42              85     120                                   

 [ { R }    T    *     S1         S2    K ]ex     

       I          I - V/V   v - V/V  V          

  129        139    155           159      215    231      278     322        330         346     361   376      390    

 ret. [ { R }  T       ( D )   *      S1     S2    K  ]rec ret. [ { R }  T    K   ]clo 

               I      V
7
/IV    IV   V

#
   i -V

#
   I                               I 

        

 229. ק .3

    1       17        27                          33     54                63     76        91             109                           

 [ R    S1    K1(R) ]ex-1    [ R    T            S1   S2     K2(R)   K3 ]ex-2 

    I                                        I      I - V/V    V    V/V   V      

 128      136       152     166              190       219            235   242          268     269    285     322  

 ret. [  R   < N    K2(R) >   S2    “R”(K2)  N   K3  ]rec ret. [ R    S1  ]clo 

             I        vi                  V
#
       I             I                            I 

  

 202. ק .7

     1        17                 36       40            51                          

 [ R1    R2 =T      *      S         K  ]ex     

    I         I - V/V             V          

  63       72       88            126      130   138         158                          206    238    

 ret. [ R1  ( D )       *      S     R2  ]rec ret. (קדנצה) { R1 }  

            I       vi   V
#
         I                                             I 

        

 207. ק .8

         1     17        45            46        74        92                                   

 [ { R1  R2 }             S      K1    K2 ]ex     

       i             V7
/III    III          

  96      104   120              146                         167       197           211      221                    249              275          287       319   

 ret. [ R1  R2           N                   S       K1   ]rec ret. [ R1 (מורחב) R2           N        K2   ]clo 

           i      i-VII
7
/iv  iv - v - VII

7
       i                                 i                    i-VII

7
/iv   i (iv-i)  i 
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 292. ק .9

        1      17     32        36          48                 72        100            126                                    

 [ { R1  R2   R1  }  T1      T2            S1     S2(T1)   K = ret. ]ex     

       I                      I - V#
  V - V/V    V                     V = V

# 

    141   156               170              248        280      307    334                           352                      375     407       414    

 [ R1   T1           N\ T1      T2      S1     S2    K=ret.  ]rec  [ { R1  R2   R1 }  T1    R1   ]clo 

     I      I - V/vi    vi      V
#
           I                                           I 

        

 010. ק .15

         1          58              78       103    120    137          168       185                                       

 [ { R }    T1         T2     S1          S2(R)   K1     K2   ]ex     

       I          I - V/V            V    
b
III   V                   

  205        212     269                 297     333                   358    375   394     425      442            461              467    539    

 ret. [ { R }  T1           ( R )   T2              S1          S2    K1     K2   ]rec ret.       { R }   

               I       I - V/IV     IV     IV   V
#
      I    

b
VI    I                               I - V

7
/ii     I (ii - I) 

        

 023. ק .11

        1           44          61    69              91     133                                   

 [ { R }    T       *    S1         S2    K  ]ex     

       I          I - V/V     V          

  156        168       185     213          215       243     251      273              291    335        350     375   399     419     426     

 ret. [ { R }  ( D )          < R  >   *      S1     S2           T    K  ]rec ret. [ R    S1    R   ]clo 

              I          vi - V
7
/IV    IV   V

#
      I        

b
III - V

#
    I                           I 

        

 022. ק .12

         1    16        19              40   42             63                                   

 [ { R  x }    T           x   S         K(R)  ]ex     

       I              V - V/V       V          

  70             74   93    108               121     151       168   170   191         197            201  218   234   249    254 

 ret.(y) [ R   x   x/T        ( D )   T       x    S    K  ]rec ret.(y) [  R   y     R   x   ]clo 

                 I    IV    V/vi    vi      V
#
          I                                 I 
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 032. ק .12

         1       17      25           32     39          54           86                                   

 [ { R1   R2     R1 }    T    *        S         K  ]ex     

       I       V    I           I  -   V/V    V           

  98      100         116         120  126      151      164         179        211         223         241    257   265      272          291 

 ret. [ R1       T    < T  / R1          >  *        S        K  ]rec ret. [ { R1   R2    R1 }  T\K    ]clo 

            I           I         I -  IV  III
#
     V

#
     I                                   I 

        

 070. ק .12

      1         18       29      32                        58                                   

 [  R1    R2    *     S(R)             K ]ex  

      I       I - V#
       V- v  - V/V     V 

  67      72       90                        105           125   128              155          164                 190     230                                           

 ret. [ R1   R2                 R1’(S)   *    S            K   ]rec  ret.( R1) { R1 } 

            I      I - i - V/
b
III    

b
III  V

#
        I - i - V

#
   I                              I       

  

 073. ק .10

      1         17      23      26    34        50                                   

 [  R1    R2    *    S(R)       K ]ex  

     I        I - V#
      V - V/V    V 

  58       65      80                         95          114    117  125      141           149      163     189                                           

 ret. [ R1   R2                 S         *     S            K   ]rec  ret. { R1 } 

            I      I - i - V/
b
III   

b
III  V

#
        I  - V

#
      I                       I       
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 בעיות הכרעה

 

 211. ק .1

        1     16        27                  41     56     75                     79               

 [ { R  K1 }  T             S1   S2   K2(K1)  ]ex  ret.  

        I              V/V      V         

 87      102                        119      154       168            174          190       206   221     240          244     249   256      266      

269  

 R  < K1               ( D )   K1     ret. >   [ { R }   T       S1   S2    K2  ]rec ret. [ R    K1    K2 ]clo 

  I       V
7
/IV - III

#
      vi  IV   V

7
               I       V

#
   I                                     I 

 או 

        1     16        27                  41     56     75                     79               

 [ { R  K1 }  T             S1   S2   K2(K1)  ]ex  ret.  

        I               V/V     V         

    87      102                        119      154       168           174    190        206    221    240          244     249   256      266      269  

 [ R  < K1               ( D )   K1     ret. >  ( R )   T       S1   S2    K2  ]rec ret. [ R    K1    K2 ]clo 

     I       V
7
/IV - III

#
     vi   IV  V

7
           I      V

#
    I                                     I 

        

 297. ק .2

         1      20        37                        53        77        86           102               

 [ { R1  R2 }  T                  S      K1    K2  ]ex  ret.(R2)  

        I               I    V/V      V         

 114      138    146                179              191  205   217   231   255      264          280     292     307    318    324   

 R1  < N    T \ N            >     [ R1        N    S    K1    K2  ]rec ret. [ R1    T    R2 ]clo 

  I    vi     IV  - v   V
7
             I  -  i  -  V

#
    I                                     I 

 או       

         1      20        37                        53        77        86           102               

 [ { R1  R2 }  T                  S      K1    K2  ]ex  ret.(R2)  

        I               I    V/V      V         

    114      138        146                179          191  205    217   231    255     264          280     292     307    318    324   

 [ R1  < N       T \ N           >   ( R1 )       N    S    K1    K2  ]rec ret. [ R1    T    R2 ]clo 

     I    vi       IV  - v   V
7
           I  -  i  -  V

#
    I                                      I 
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 חריגים

 

 215. ק .1

-------------------“A”----------------                          -“B”-   ---------“A”----------- 

  1    21               29          52             64                 87              107       143         175    195        203     226    252  

[ R   T         S1(R)  K         S2(S1) ]ex  ret.(T)   R       D     [ R    T       S2     K ]rec      

   i    V/III  iii-III   V/v    v                               i         I            i     V
#
    i   

 

 292. ק .2

        1     12            19    30         34      39    51        68      79        83     95    116        120   132   143        149  157                   

160   

{ [ R   T         S   K  ]ex  ret.  R } D1    D2   ret. { R } E   ret. [ [ R    S    K  ]rec R’   e (נרמז) ]clo   

      I    V-V/V  V                             vi  IV               I     i                  I      I              

      

  01180. ק .2

      1        9     21    23           31            64          81       89          112      129   137 149   151  163   173   177   182 

{  R    S.  ret.  R }  [ D ]son   ret.  { R }[ E ]son  ret.  [ R    S  ret.  R   R’   e     r  ]clo   

     i     III           i        VI                      i        I                    i      III          i     

  

Overspill 

 

 סוג ראשון

 280. ק .1

     1       17      21              36                43            54                         60                     71     79           90                 

 [ R1   R2   T(R1)    S1(R1)    S2(R1)  K(R1) ]ex  :| < R1             R1     R2           >  

    I              vi -V/v   V - V\V   V                                  V  V/IV  IV    IV   V
7 

    95   103                    112                   125   138           149         156               167  

 [ R1                    R1              S2   R1        K  ]rec coda(R1) 

     I    i  V
7
/
b
III  

b
III  V

#
/i     I    

b
VIV

#
  I 

        

 092. ק .2

        1             37             54       69            92                        101      103             152                 

 [ { R }     T(R)     S1    S2(S1)  K(R) ]ex  :||: < R     N(K)             >  

        I          I -V/V   V                                          VI
#
 - 

b
VII    V

# 

        171    203                214     237         267       279  

 [ { R }  R / S1      S2     N        K  ]rec  

        I       I                I       
b
VI    I 
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 סוג שני

 287. ק .2

    1       17       31              51                  92   108      125            143                   175  189            209  235  251    268  282  

298                     

 [ R1  R2    T(R2)    S1(N\R1)  S2  K ]ex :||:        [ R1              R2  T          S1  S2  K ]rec :| { R } 

    I               I -V/V   V                            V/
b
iii    

b
iii  V/IV  IV  IVV

# 
   I                        I 

          

           020. ק .2

     1      9            16    23       32           43           50                         58      65          83   90   99   110  117             131   147   

163                            

 [ R   T        S1          S2(R)  K1(T)  K2(R) ]ex :||: [ R    T       S1       S2  K1 K2 ]rec :| [ R   K2 ]clo 

    I     I - V#
  V - V/V  V                                        

b
VI     V

#
  I - V

#
   I 

  

  

 

                                                                                                                                                        
 .191. על מנת להדגים על הזיקה בינו לבין ק, "חריג"למרות שאינו מסווג כ, הפרק נמצא בחלק זה 80
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 תרשימים: 'נספח ג
 

 חלוקת הטיפוסים לפי סוגי היצירות: 1תרשים 

0

2

4

6

8

10

נצ'רטי קו סונטות

ופרקים

עצמאים

מוסיקה

קאמרית

נצ'רטו קו

נצ'רטו-סונטה קו

סונטה

בינארי

אחר

overspill

 

וכן ( ארבע ידיים ושני פסנתרים, שתי ידיים)נכללות הסונטות לפסנתר " סונטות"ב: הערה

 .הסונטות לכינור ופסנתר

 

 חלוקת הטיפוסים לפי תקופת החיבור: 2תרשים 

0

1

2

3

4

5

6

1775-

1779

1781-

1784

1785-

1787

1788-

1791

נצ'רטו קו

נצ'רטו-סונטה קו

סונטה

בינארי

אחרים

overspill

 
 . 8715אין אף פרק שטופל בעבודה שחובר בשנת : הערה

 
 בינארי לפי תקופת החיבור-הטיפול במחזר ברונדו: 2תרשים 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1775-

1779

1781-

1784

1785-

1787

1788-

1791

אפיזודה פנימית

פיתוח פנימי

שילוב השניים

 
או שהוצג חומר , נכללים פרקים שבהם יש פיתוח פנימי לצד אפיזודה" שילוב השניים"ב: הערה

 .חדש מבלי שיאורגן כאפיזודה סגורה
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 דוגמאות מוקלטות: 'נספח ד
 

-ו         211. ק": משופצים"בתקליטור המצורף נמצאות שתי דוגמאות מוקלטות של שני פרקים 

 .110. ק

    

 282. ק .8

 

 .התלות של אפיזודות הסונטה ברפריין-רטו את אי'קונצ-להדגים בפרק מטיפוס רונדו: המטרה

 

תיבות : ומחזר" פיתוח", 87-35תיבות : תצוגה)מנוגנות שתי האפיזודות ברצף : פרטי ההקלטה

שלא היה , גבוה# הדבר אילץ שימוש בפה)הותאם לסיום התצוגה ( 63תיבה )סיום המחזר (. 03-63

 .    ט המקורי"במקום הר, (פיאנו המוצרטי-קיים בפורטה

 

 280. ק .2

 

, 076. ובייחוד לפרק הסונטה ק, בינארי-להצביע על הזיקה בין הפרק לבין טיפוס הרונדו: המטרה

 .ובכך להמחיש כי אכן מדובר בפרק בצורת רונדו

 

, התצוגה מנוגנת כמעט במלואה. מושמט לחלוטין( 65-19תיבות )הפיתוח : פרטי ההקלטה

שתחילתו בנויה על המקום ( שמטרתו למנוע סיום חזק של התצוגה)ט "מתחיל ר 01כשמתיבה 

מנקודת ההתחברות (. 95-91תיבות )והמשכו מתחבר לסוף הפיתוח ( 803תיבה )המקביל במחזר 

י להפוך את הפרק לפרק רונדו מובהק יש מקום לשנות את אעיר כי כד. ההמשך הוא כמו במקור

ים -ט"אבל נמנעתי מכך שכן לא רציתי לנסות לחקות את הר, הקודה ולהכניס אליה רפריין נוסף

 .כ במקום זה"הנפלאים של מוצרט המגיעים בד
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 "טבלת התמצאות: "'נספח ה
 

 (סכימות)' מיקום בנספח ב תאור כינוי

 8. מס, סונטה-רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'מז bסי, רטו לפסנתר'קונצ 231. ק

 8. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'פה מז, רטו לשלושה פסנתרים'קונצ 212. ק

 8. מס, סונטה-רונדו פרק שלישי, ור'דו מז, רטו לפסנתר'קונצ 216. ק

 2. מס, סונטה-רונדו פרק שלישי, ור'מז bמי, רטו לפסנתר'קונצ 278. ק

 3. מס, סונטה-רונדו פרק שלישי, ור'מז bסי, סונטה לפסנתר 218. ק

 2. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שני מתוך שלושה, ור'רה מז, סונטה לפסנתר 211. ק

 8. מס, בינארי-רונדו פרק שלישי, ור'דו מז, סונטה לכינור ופסנתר 296. ק

 3. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שני, ור'מז bמי, סונטה לכינור ופסנתר 352. ק

 1. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'רה מז, סונטה לכינור ופסנתר 356. ק

 2. מס, בינארי-רונדו פרק שלישי, ור'דו מז, סונטה לפסנתר 359. ק

 8. מס, חריגים פרק שלישי, לה מינור, סונטה לפסנתר 385. ק

 8. מס, כרעהבעיות ה פרק שלישי, ור'רה מז, סונטה לפסנתר 388. ק

 1. מס, סונטה-רונדו פרק שלישי, ור'מז bסי, סונטה לפסנתר 333. ק

פרק , ור'מז bמי, רטנטה לכינור וויולה'סימפוניה קונצ 361. ק

 שלישי

 0. מס, רטו'קונצ-רונדו

 2. מס, סונטה-רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'מז bמי, רטו לשני פסנתרים'קונצ 360. ק

 3. מס, overspill פרק רביעי, ור'סול מז, רביעיית מיתרים 317. ק

 3. מס, סונטה-רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'לה מז, רטו לפסנתר'קונצ 181. ק

 3. מס, בינארי-רונדו פרק שלישי, ור'דו מז, רטו לפסנתר'קונצ 180. ק

 1. מס, בינארי-רונדו פרק רביעי, ור'מז bמי, רביעיית מיתרים 121. ק

 0. מס, בינארי-רונדו פרק שלישי, ור'רה מז, סונטה לשני פסנתרים 111. ק

 6. מס, בינארי-רונדו פרק שלישי, ור'מז bמי, רטו לפסנתר'קונצ 119. ק

 1. מס, סונטה-רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'מז bסי, רטו לפסנתר'קונצ 105. ק

 0. מס, סונטה-רונדו פרק שלישי, ור'רה מז, רטו לפסנתר'קונצ 108. ק

 7. מס, בינארי-רונדו פרק שלישי, ור'מז bמי, חמישייה לפסנתר וכלי נשיפה 102. ק

 6. מס, סונטה-רונדו פרק שלישי, ור'מז bסי, סונטה לכינור ופסנתר 101. ק

 6. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'מז bסי, רטו לפסנתר'קונצ 106. ק

 1. מס, בינארי-רונדו רק שלישיפ, דו מינור, סונטה לפסנתר  107. ק

 0. מס, סונטה-רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'פה מז, רטו לפסנתר'קונצ 109. ק

 7. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'רה מז, רטו לפסנתר'קונצ 166. ק

 1. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'דו מז, רטו לפסנתר'קונצ 167. ק

 9. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, סול מינור, רביעיית פסנתר 171. ק

 7. מס, סונטה-רונדו פרק שלישי, ור'מז bמי, רטו לפסנתר'קונצ 112. ק
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 8. מס, overspill ור'רה מז, רונדו עצמאי לפסנתר 110. ק

 85. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'לה מז, רטו לפסנתר'קונצ 111. ק

 9. מס, בינארי-רונדו פרק שלישי, ור'מז bמי, רביעיית פסנתר 193. ק

 2. מס, חריגים ור 'פה מז, רונדו עצמאי לפסנתר 191. ק

 2. מס, בעיות הכרעה פרק שלישי, ור'פה מז, ידיים -1סונטה לפסנתר ב 197. ק

 1. מס, סונטה-רונדו פרק שלישי, ור'מז bסי, לו'כינור וצ, טריו לפסנתר 052. ק

 6. מס, סונטה-רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'דו מז, רטו לפסנתר'קונצ 053. ק

 3. מס, חריגים לה מינור, רונדו עצמאי לפסנתר 088. ק

  85. מס, בינארי-רונדו פרק רביעי, ור'דו מז, חמישיית מיתרים 080. ק

 88. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק רביעי, סול מינור, חמישיית מיתרים 086. ק

 82. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'דו מז, ידיים -1סנתר בסונטה לפ 028. ק

, ור'סול מז, "(מוסיקת לילה זעירה)"סרנדה למיתרים  020. ק

 פרק רביעי

overspill ,1. מס 

 88. מס, בינארי-רונדו פרק שלישי, ור'לה מז, סונטה לכינור ופסנתר 026. ק

 83. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'רה מז, רטו לפסנתר'קונצ 037. ק

 82. מס, בינארי-רונדו פרק שלישי, ור'מי מז, לו'כינור וצ, טריו לפסנתר 012. ק

 83. מס, בינארי-רונדו פרק ששי, ור'מז bמי, (דיברטימנטו)טריו למיתרים  063. ק

 8. מס, שלב פותח פרק שלישי, ור'מז bסי, סונטה לפסנתר 075. ק

  81. מס, בינארי-רונדו פרק רביעי, ור'רה מז ,רביעיית מיתרים 070. ק

 80. מס, בינארי-רונדו פרק שלישי, ור'רה מז, סונטה לפסנתר 076. ק

 2. מס, overspill פרק רביעי, ור'רה מז, חמישיית מיתרים 093. ק

 81. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'מז bסי, רטו לפסנתר'קונצ 090. ק

 9. מס, סונטה-רונדו פרק רביעי, ור'מז bמי, חמישיית מיתרים 681. ק

 80. מס, רטו'קונצ-רונדו פרק שלישי, ור'לה מז, רטו לקלרינט'קונצ 622. ק

 

     

   

 


