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ביטויה של השורה הדודקפונית ביצירותיהם של
עדן פרטוש ויוסף טל
המאמר פורסם לראשונה (באנגלית) בכתב העת  ORBIS MUSICAEמס'1883487 ,11

בשנות החמישים ובראשית שנות הששים של המאה העשרים ,לאחר בידוד
וניתוק כפויים מהנעשה בעולם ,יצאו קומפוזיטורים ישראלים רבים אל מחוץ
לגבולות ישראל לצורך השתלמויות במרכזי העשייה המוסיקלית בעולם .1בעשותם
כך ,נחשפו היוצרים הישראלים באופן ישיר לחידושים הקומפוזיטוריים ולרוחות
ה'מודרנה' .הדבר השפיע על דרך חשיבתם המוסיקלית ,וכתוצאה מכך ,יוצרים רבים
אימצו לעצמם את הטכניקות החדשות אותן למדו בהשתלמויותיהם ,ובהן גם את
השיטה של חיבור מוסיקה על בסיס שנים עשר הטונים.
עדן פרטוש ויוסף טל ,שני קומפוזיטורים מרכזיים בעשייה המוסיקלית
הישראלית ,ומי שנחשבים כשייכים לקבוצת האבות המייסדים של המוסיקה
הישראלית האמנותית ,לא היו שונים מבחינה זו .יוסף טל יצא את הארץ לצורך
השתלמות בשנת  ,1899ופרטוש סייר בעולם מפעם לפעם ,מראשית שנות החמישים,
עם התזמורת הפילהרמונית (פרטוש היה נגן ויולה ראשי בתזמורת עד  .)1897הסיור
באמריקה בשנת  1891בו נפגש עם ארנולד שנברג ,היה אולי החשוב במסעותיו.
וכך ,בסוף שנות החמישים ובראשית שנות הששים ,כל אחד מהם חיבר מספר יצירות
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המבוססות על השורה הדודקפונית( .יצירות דודקפוניות של פרטוש" :דמויות"
לתזמורת" ,אגדה" לוויולה ,פסנתר וכלי נקישה" ,אלתור" לשנים עשר כלי נבל,
"תהילים" לרביעיית כלי קשת ,ופרלוד לפסנתר .יצירות דודקפוניות של טל:
"אינטרדה" לנבל יחיד ,סימפוניה מס'  ,1קונצ'רטו לצ'לו ותזמורת מיתרים" ,מבנה"
לנבל יחיד" ,אפיזודות דודקפוניות" לפסנתר ,דואו לוויולה ופסנתר ,חמישייה לכלי
נשיפה מעץ).
מראשית דרכם המוסיקלית בארץ (יוסף טל עלה לארץ בשנת  ,1837עדן
פרטוש ב ,)1839-מצאו שני הקומפוזיטורים שפה משותפת .הם גילו ששוררת
ביניהם הסכמה רבה לגבי התחומים בהם עסקו ,ובשל כך אף הופיעו במשותף
בקונצרטים .בשנת  1862חיבר יוסף טל סונטה לוויולה ,אותה הקדיש לידידו
פרטוש ,ובאותה שנה יצאו השניים יחדיו למסע קונצרטים באירופה ,בהם השמיעו
מיצירותיהם .אבל ,כמתברר ,על אף תמימות הדעים ששררה בין שני
הקומפוזיטורים ,לכל אחד מהם הייתה גישה שונה ביחס לשימוש בטכניקה
הדודקפונית.
כוונת המאמר היא להציג שוני זה ,ולבחון כיצד הוא בא לידי ביטוי
בקומפוזיציות של השניים .לצורך כך נבחרו שתי יצירות שחוברו בידי פרטוש וטל,
המבוססות על שיטת שנים עשר הטונים .מדובר ביצירות מן החשובות והאיכותיות
שחיברו ,והן :רביעייה מס' " 1תהילים" של עדן פרטוש ,שחיבורה הושלם בשנת
 ,1862והקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת מיתרים של יוסף טל ,משנת  .1861השוואה בין
שתי השורות הדודקפוניות (זו שבבסיס הרביעייה וזו שבבסיס הקונצ'רטו) ,המבנה
שלהן והאופן שבו הן באות לידי ביטוי בשתי היצירות ,תציג את השוני בגישת כל
אחד מהקומפוזיטורים אל השורה ,ואת ההבדל בשימוש שכל אחד מהם עושה בה.
הרביעייה השנייה של עדן פרטוש מכונה "תהילים" ,משום ששזורים בה
מוטיבים שיש להם דמיון לטעמי המקרא ,במיוחד בפרק השני .1כוונת הקומפוזיטור
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הייתה לתת משקל רב למוטיבים אלה ,ולכן הוא בנה שורה שתתן מענה לכוונה זו.
ראה דוגמה להלן (מס' :)1
דוגמה מס' 1

המאפיינים הבולטים בשורה הם:
 )1היעדרם של מרווחים גדולים.
 )1תנועה כללית בקו עולה מתון.
 )3דומיננטיות של מרווח הסקונדה ,קטנה וגם גדולה.
 )7תנועה כרומטית בתוך השורה ,לעתים תוך השהייה ,לאחר צליל או שניים .למשל,
בין הצליל השני לרביעי.
 )9עובדת חלוקתה של השורה לארבע קבוצות של שלושה צלילים ,כאשר כל קבוצה
מהווה מוטיב קצר ,המדמה כאילו הוא לקוח מתוך קנטילציה מסורתית מזרחית.
 )6מבנה העשוי באופן כזה ,שנוכחותם של המוטיבים תישאר בכל הטרנספורמציות
של השורה.
בחיבור הרביעייה משתמש פרטוש בכל ארבעים ושמונה הצורות של השורה,
כלומר :מקור ,ראי המקור ,סרטן ,ראי הסרטן וכל הטרנספוזיציות האפשריות .יוצא
אפוא ,וזאת יש להדגיש ,שהיחס בין הטרנספוזיציות הוא יחס כרומטי ,או במילים
אחרות :יחס של סקונדה קטנה.
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דוגמה מס' 2

במהלך הרביעייה ישנם צלילים המוכפלים באוקטבה ,ואחרים המופיעים שוב
לפני שהשורה מסתיימת .מתברר שפרטוש משתמש בשורה שלא באופן
האורתודוקסי המחמיר .אך מה שחשוב לעניינו יותר ,הוא הנגינה החוזרת ונשנית של
קבוצות צלילים ,מוטיבים מתוך השורה ,על פי החלוקה,כמתואר בדוגמה מס' .1
להלן מספר דוגמאות מתוך הרביעייה ,הממחישות את האמור:
דוגמה מס'  :3היחסים הכרומטיים האופקיים והאנכיים (פרק ראשון ,שורה מקורית)
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דוגמה מס'  :4נגינה חוזרת של מוטיבים ,פרק ראשון ,שורה מקורית

דוגמה מס'  :5השורה (טרנספוזיציה של המקור) בשלמותה עם חזרה על מוטיבים ,מנוגנת על-ידי
כינור ראשון (פרק ראשון)

דוגמאות מס'  7-6מתוך הפרקים השני והשלישי
דוגמה 7

דוגמה 6
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מן האמור וכן מן הדוגמאות ,ניתן ללמוד כי פרטוש בונה את יצירתו על בסיס
מוטיבים ליניאריים וכי גישתו הקומפוזיטורית הן בחיבור השורה והן בחיבור
הרביעייה כולה ,היא מלודית בעיקרה .פרטוש עצמו מאשר זאת באומרו" :בחרתי
בשורה הזו משום שמצאתי בה אפשרויות מלודיות עשירות".3.
יוסף טל ,כפי שהוזכר ,סיים לחבר את הקונצ'רטו לצ'לו ומיתרים בשנת .1861
בשימוש שעשה בשורה הדודקפונית לצורך חיבור הקונצ'רטו ,הוא נקט בגישה שונה
מזו של ידידו עדן פרטוש :השורה שלו איננה מעין קו מלודי העשוי קבוצות מוטיבים
מלודיים ליניאריים שמצורפים זה לזה ,אלא היא בעלת פוטנציאל המאפשר יצירת
אקורדים ,אנכיים ,בעלי צבע ייחודי שאותו הוא ביקש .כלומר ,טל בנה את השורה
שלו משלוש קבוצות של ארבעה צלילים ,כאשר סידור אנכי של כל קבוצה כזו יוצר
את האקורד הרצוי.
דוגמה מס'  :8השורה שבבסיס הקונצ'רטו לצ'לו

המרווח הדומיננטי בשורה זו הוא הטרצה הגדולה ,המופיעה במהלכה חמש
פעמים .בחיבור הקונצ'רטו שלו משתמש טל בשמונה נגזרות של השורה :בצורתה
המקורית (אוריגינל) ,ראי המקור ,במהלך הסרטן ,ראי הסרטן ובטרנספוזיציה אחת
של הנ"ל (סך הכול שמונה נגזרות) .כל ארבע הטרנספוזיציות הן ביחס של טרצה
גדולה .ראה דוגמה להלן (מס' :)8
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דוגמה מס'  :9נגזרות השורה הדודקפונית

בקונצ'רטו קיים מרכיב חשוב נוסף לשורה – מספר מוטיבים ריתמיים קצרים.
בדומיננטי שבהם מופיעים חמישה ערכים ריתמיים שונים ומרווח אחד ,טרצה גדולה
(או היפוכה).

דוגמה מס'  :11מוטיב ריתמי דומיננטי

מן הראוי לשים לב ,כי היחס בין הצליל שבו נפתחת היצירה לבין זה שבו היא
מסתיימת ,אף הוא של טרצה גדולה .האם חשב יוסף טל מלכתחילה לבסס את
הקונצ'רטו על הטרצה הגדולה ובהתאם לכך בנה את השורה ,או שאולי הדרך הייתה
הפוכה וביטויה של הטרצה הגדולה בקונצ'רטו הוא תוצאה של מבנה השורה אותה
חיבר טל לראשונה? אין זה משנה .העובדה היא כי מרווח זה דומיננטי בשורה
ובקונצ'רטו כולו ,והוא מאפשר לטל לקבל את המצלול הרצוי לו :מצלול מוגדל
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הנובע מאקורדים שכוללים שתי טרצות גדולות ,אחת על גבי השנייה .ראה דוגמה
(.)11
דוגמה מס'  :11אקורדים אנכיים הנובעים מן השורה

במהלך הקונצ'רטו ,השורה באה לידי ביטוי גם בתנועה האופקית ,כמו למשל
במוטיב הריתמי (דוגמה  )12וגם במעין אקורדים שבורים (דוגמה  .)13אולם ,שורה
הבנויה ,למעשה ,מצירוף של אקורדים בני ארבעה צלילים כל אחד ,הכוללים
דומיננטיות של מרווח הטרצה הגדולה ,מורה על חשיבה הרמונית ,אנכית ,הנובעת מן
המסורת הקלאסית.
להלן מספר דוגמאות מתוך הקונצ'רטו ,שבהן קבוצות הצלילים – האקורדים
הבונים את השורה – באים לידי ביטוי בקומפוזיציה ,גם בתנועה אופקית אך בעיקר
במהלכים הרמוניים אנכיים:
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דוגמה מס' 12

דוגמה מס' 13
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דוגמה מס' 14

דוגמה מס' 15
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דוגמה מס' 16

מן הדוגמאות הללו ניתן ללמוד ,כי ביטויה העיקרי של השורה בקונצ'רטו הוא
במצלול הנובע מהנגינה הבו-זמנית .לשם כך ,סביר להניח ,בנה יוסף טל את השורה
באופן המתואר לעיל.
על סמך כל הדוגמאות שהובאו כאן ,של שתי שורות שנים עשר הטונים וביטוין
בקומפוזיציות של הרביעייה ושל הקונצ'רטו ,וכן על ידי השוואה ביניהן ,ניתן ללמוד
על ההבדל בגישותיהם של פרטוש וטל ,בבואם ליצור קומפוזיציה בטכניקה
דודקפונית .סיכום ההבדלים הללו כלהלן:
א .המרווח החשוב בשורה של פרטוש הוא הסקונדה הקטנה .בשורה של טל ,הטרצה
הגדולה.
ב .השורה של פרטוש מורכבת מארבע קבוצות של שלושה צלילים ,שכל אחת מהן
היא למעשה מוטיב ליניארי דמוי טעמי מקרא .לעומת זאת ,השורה של יוסף טל בנויה
משלוש קבוצות של ארבעה צלילים ,כשכל קבוצה היא אקורד בעל מצלול ייחודי.
18

ג .השורה הדודקפונית ברביעייה של פרטוש ,באה לידי ביטוי בקומפוזיציה בעיקר
בקווים האופקיים ,כמלודיה .ביטויה של השורה של טל הינו בעיקר במצלול,
בהרמוניה ,בנגינה הבו-זמנית האנכית.
די ברור ,אם כן ,שהחשיבה המוסיקלית ,נקודת המוצא הקומפוזיטורית של עדן
פרטוש היא מלודית בעיקרה ,ואילו זו של יוסף טל היא הרמונית .לאור מסקנה זו
עשויה להישאל השאלה ,האם קיימת סיבה להבדלי הגישות כאמור .כתשובה אפשר
לומר במידה רבה של ודאות את הדברים הבאים :כל אחד מהשניים גדל והתפתח
כאמן בסביבה מוסיקלית שונה .פרטוש למד בבודפשט ,הונגריה ,ומטבע הדברים
הושפע מרוחם ומפעלם המוסיקלי של בארטוק וקודאי .יוסף טל היה חניך בית הספר
הגבוה למוסיקה בברלין .הוא התפתח כאמן על ברכי המסורת הגרמנית הקלאסית
והושפע גם ממורשתו של שנברג .נוסף על כך ,השניים היו גם נגנים מבצעים.
פרטוש ניגן בכלים מלודיים – כינור וויולה ,ואילו יוסף טל ניגן בכלים "הרמוניים" –
פסנתר ונבל.
אף כי שני הקומפוזיטורים חיברו בראשית שנות הששים מספר לא מבוטל של
יצירות ,תוך שימוש בטכניקה דודקפונית ,הם לא ראו בה טכניקה בלעדית .יוסף טל
אף קובע ,כי השיטה הדודקפונית היא רק שלב מתוך העשייה הכוללת" :היא מחייבת
את הקומפוזיטור לחשיבה חדשה ,ונותנת ביטחון שמאפשר לנסות ולראות מה יש
מעבר לה 7".למעשה ,רוב יצירותיהם של פרטוש וטל לא נכתבו על בסיס שיטה זו.
מתוך מבט רחב על הקומפוזיציות של השניים ,עולה כי השימוש שעשו בשורה
הדודקפונית ,לא שינה את הסגנון ואת השפה המוסיקלית הייחודית שלהם .נהפוך
הוא ,כל אחד מהשניים בנה שורה שתהלום את נטייתו ואת דרכו הקומפוזיטורית.
השורות הדודקפוניות האלה מהוות ,אם כן ,פתח להכרת כלל המוסיקה של שני
הידידים ,עדן פרטוש ויוסף טל.
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הערות:
 )1הבידוד האמנותי והתרבותי נבע מאירועי מלחמת העולם השנייה ומלחמת העצמאות .ראה גם :יוחנן
רון" ,המוסיקה הכלית של יוסף טל" ,עבודה לשם קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת בר-אילן ,1882
ע' .38 -8
 )1אבנר בהט ,עדן פרטוש חייו ויצירתו ,עם עובד ,תל אביב  ,1897ע' . 198
 )3אבנר בהט ,שם ,ע' .127 -126
 )7מתוך הרצאה שנתן יוסף טל בגלי צה"ל ,חורף .1899
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יוסף טל" :קינה על מות משה" ,רקוויאם לסולנים ,מקהלה,
תזמורת וסרט מגנטי – התמליל והצליל
פורסם לראשונה בחוברת "הארכיון למוסיקה ישראלית – תיעוד ומחקר" מס' 1889 ,7

היצירה "קינה על מות משה" היא מן החשובות שכתב יוסף טל .על חיבורה
קיבל את פרס ישראל .הוא הקדיש אותה לבנו ראובן ,שנפל במלחמת ששת הימים
(יוני  ,)1867ובדיעבד ,חיבורה הושלם בפברואר .1867
יוסף טל נולד בחבל ארץ אשר שייך היום לפולין .כשהיה בן חצי שנה,
התיישבה משפחתו בעיר ברלין .כלומר ,הוא גדל ,התבגר והתחנך על ברכי התרבות
והשפה הגרמניים .כסטודנט לנגינה בפסנתר ובנבל ולקומפוזיציה בבית הספר הגבוה
למוסיקה בברלין ,וגם לאחר מכן ,הרבה לעבוד וללוות בנגינה זמרים ,להקות רקדנים
ושחקנים .מכאן נטייתו ,כבר בראשית דרכו האמנותית והיצירתית ,לכתוב מוסיקה
לטקסט ובשילוב עם תחומי אמנות אחרים.
יוסף טל עלה לארץ בשנת  1837מבלי לדעת עברית כלל .מינויו למורה
באקדמיה למוסיקה בירושלים ,אילץ אותו לקחת שיעורים מסודרים בעברית .גם
קשריו ההדוקים עם המוסיקאי וחבר קיבוץ יגור ,יהודה שרת ,תרמו לשכלול
ידיעותיו בשפה החדשה .אולם לאחר כל זאת ,כאשר נתבקש על ידי מוציא לאור
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ירושלמי לחבר ספר בסיסי ללימוד התיאוריה המוסיקלית ,הוא כתב אותו בשפה
הגרמנית (כדי שימלא את ייעודו ,תורגם הספר לעברית).1
מגבלות הביטוי בשפה העברית בשנותיו הראשונות של יוסף טל בארץ ,לא
מנעו ממנו לכתוב תמליל עברי כבר בראשית דרכו כקומפוזיטור ארץ ישראלי .בין
היצירות הכוללות טקסט בעברית שחיבר בעת ההיא ,ניתן למנות את:
"אקסודוס" ,פואמה כוריאוגרפית לקול בריטון ותזמורת ()1876
"יציאת מצרים" ,קנטטה לסולנים מקהלה ותזמורת ()1877
"אם הבנים שמחה" ,קנטטה לסולנים מקהלה ותזמורת ()1877
שלושה שירים ישראליים (על פי שרה לוי תנאי) למקהלה א-קפלה ()1893
"קנטטה לסוכות" לסולנים ,מקהלה ותזמורת ()1899
"שאול בעין דור" ,אופרה קונצרטנטית לסולנים מקהלה ותזמורת (.)1899
חלק נכבד מן התמלילים אותם בחר יוסף טל עבור יצירותיו ,נשען על המקורות
היהודיים .גם התמליל של "קינה על מות משה" מבוסס על חומר מן המקורות.
התמלילן יהודה יערי ליקט וחיבר טקסט בן שבעה פרקים ,העוסק בסיפורו של משה
רבנו אשר לאחר לכתו במדבר ארבעים שנה ,נמנע ממנו לחצות את הירדן ולהגיע
לארץ הבחירה.
יוסף טל מכנה את יצירתו "רקוויאם" והיא אכן מעין תפילת אשכבה והספד
למשה רבנו .אולם ,מבנה היצירה קרוב יותר אל האורטוריה או אפילו אל הצורה
הרנסאנסית – בארוקית הקרויה "היסטוריה".1
"קינה על מות משה" היא יצירה כמעט קאמרית ,וכל דמות בה – משה ,קריין,
אלוהים – מאופיינת על ידי זמר (זמרת) מסוים או קבוצת זמרים מוגדרת .במאמר
"טקסט ופרה-טקסט היסטוריים ביצירתו של קומפוזיטור ישראלי" (ראה אור
בחוברת "עיונים במוסיקה") ,מתייחס יוסף טל ,בין השאר ,לאופן גיבושו של טקסט
ליצירה מוסיקלית ,וכך הוא כותב" :בדרך כלל הפרה-טקסט או הרעיון ,יוצא מתוך
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הנחה מסוימת הנובעת מתחומי התת-מודע והמושפעת מן הסביבה ומן הנטיות
האישיות של היוצר" .3הטקסט השלם מדגים ,למעשה ,את מימושו של אותו רעיון או
פרה-טקסט .במקרה שלפנינו ,דמותו של משה רבנו ורעיון ההתרסה כנגד האל,
המתבטא במשפט" :אינני זז מכאן עד שתבטל אותה גזירה" (לא לעבור את הירדן),
מהווים את הפרה-טקסט .על בסיס רעיון זה ,בנה התמלילן יהודה יערי את הטקסט
של היצירה .שבעת פרקיה מאורגנים במבנה תיאטרלי-דרמטי ,אשר מגיע לשיאו
באמצע הפרק החמישי (כשני שליש ממשך היצירה כולה) ,כלומר ,בדומה למבנה של
מחזות תיאטרליים.
המוסיקה שחיבר טל ליצירתו "קינה על מות משה" ,צועדת בד בבד עם
ההתפתחות הדרמטית של הטקסט .אי לכך צוברת המוסיקה אנרגיה בהדרגה עד
לשיאה ,כאמור ,בפרק החמישי .שיא זה מתבטא בשיתוף כל כלי התזמורת ,במרקם
צפוף ועשיר ובנגינה אינטנסיבית ב"פורטה" .כמחבר של יצירות כליות-קוליות ,רואה
יוסף טל את כלל המרכיבים של יצירה כזו כחלקים בלתי נפרדים .במאמרו הנזכר
לעיל ("טקסט ופרה-טקסט") הוא מוסיף ואומר כי המוסיקה (הנכתבת ליצירה מסוג
זה) ,אינה חקיינית או תיאורית .לדבריו ,התוכן המילולי פועל כמניע ליצירת מבנים
מוסיקליים ,ואלו תלויים בהיגיון המושגי של המילה .אי לכך ,המוסיקה מצדיקה את
עצמה גם בנפרד .המשמעויות של המילים והמשפטים במהלך היצירה צריכות להיות
מובנות .עניין זה מחייב את הקומפוזיטור בכל הקשור לסגנון הכתיבה המוסיקלית
לטקסט .נוסף לכך עליו לקחת בחשבון גם את הגורם הצלילי והפונטי של המילים.7
המאמר שלהלן יעסוק בפתרונות מוסיקליים למרכיבים מיקרוסטרוקטורליים של
הטקסט (מילה ,משפט) .אין הכוונה לדון כאן במבנה המוסיקלי של היצירה כולה או
של פרקים שלמים מתוכה.
לפני שבוחנים את יחסי המילה והצליל ביצירותיו של יוסף טל ,גם בהתייחס לדברים
שאמר בנדון (ראה לעיל) ,יש לשקול אף את תפיסתו העקרונית ,הדוגלת בהתייחסות
שווה לכל מקור קול .תפיסה זו באה לידי ביטוי ,למשל ,בדוגמה הבאה ,בה לתפקידי
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הקולות המזמרים יש אופי כלי ,והם כוללים מקצבים מורכבים ומרווחים רחבים,
ומבוצעים לעתים כחיקוי לתפקידיהם של כלי הנגינה:

עם זאת ,ביצירתו "קינה על מות משה" ,כמו גם ביצירות אחרות ,כותב יוסף טל לקול
האנושי ,נוסף לתפקידים קוואזי כליים ,במגוון רחב של ביטויים :החל מן השירה
הקרובה ל"בל-קנטו" ועד הדקלום השירתי.
לדוגמה ,דקלום מתוך הפרק החמישי:

רצ'יטטיב מתוך הפרק הראשון:

שירתי מתוך הפרק השלישי:
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יחסי המילה והצליל ביצירה "קינה על מות משה"
בבואנו לבחון נושא זה ,עלינו לזכור את דבריו של יוסף טל" :חובה שהטקסט יהיה
מובן .יש לקחת בחשבון את הגורם הצלילי והפונטי של המילה וכן את המקצב שלה"
(טקסט ופרה-טקסט) .ניתן לבחון את היחסים בין המילים לצלילים בכמה היבטים:
א .בהתייחסות למשקל ההברות במילה נתונה
בחינה מקיפה של היצירה מאשרת ,כי בדרך כלל מתאים יוסף טל את הצלילים
למשקל ולמשך של ההברות המרכיבות את המילים ולנגינה המלרעית של השפה
העברית .אולם ,תמיד יש יוצאים מן הכלל (הבאים לאשר את הכלל) ,הנובעים
מהאילוצים של המרקם המוסיקלי הכולל .לדוגמה ,המילה "אדוניי" בנויה משלוש
הברות ,שתיים קצרות ואחת ארוכה ( .)-VVבפרק הראשון ,בתיבה  ,19שר אותה
הסולן בפיגורה הריתמית הבאה:

ואת צמד המילים "אדוניי אלוהינו" כך:

כלומר ,בהתאם למשקלן של ההברות במילים אלו.
דוגמה נוספת :במילה "ויהי" יש שלוש הברות :כבדה ,קלה ,כבדה (.)-V-
בפרק הראשון ,תיבה  ,36שר מילה זו סולן (טנור) בפיגורה ריתמית:
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כלומר ,פיגורה המתייחסת במדויק למשקלן של ההברות במילה.
כשהכתיבה היא למספר קולות השרים יחד ,העניין מסתבך מעט .לאנסמבל
פוליפוני (פוליפוניה של המקצב ושל המלודיה) ,כל קול שר אומנם קו עצמאי
(מלודיה וקצב) ,כמוצג בדוגמה שלהלן ,אך עדיין ,תוך התחשבות במשקלן של
ההברות:

עבור אנסמבל קולי השר את המילה "ויהי" באוניסונו ריתמי (פרק ראשון ,תיבה )17
כותב יוסף טל את הפיגורה:

אשר למעשה ,אינה מתחשבת כל כך במשקל ההברות.
יוצא מן הכלל נוסף היא המילה "עלינו" ,הבנויה משלוש הברות :קצרה,
ארוכה ,קצרה ( )V–Vומזומרת בפרק הראשון ,תיבה  .18למילה זו מצמיד טל את
הפיגורה הבאה:

שבה שלושה צלילים הזהים במשכם .בפועל ,בעת ביצוע היצירה על ידי תזמורת
וסולנים מהמבורג בניצוחו של המנצח הישראלי ,משה עצמון ,שר הסולן כך:
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כלומר ,הוא "מתיישר" עם הריתמוס של המילה ומתאים את שירתו למשקלן האמיתי
של ההברות.

ב .בהתייחסות למשמעות המילים
להלן מספר דוגמאות המעידות על גישה כללית ,אשר באה לידי ביטוי לאורך כל
היצירה:
 .1במשפט "אמר הקדוש ברוך הוא" החליט יוסף טל ,כסוג של מחווה לאל ,להדגיש
את צמד המילים "ברוך הוא" .וכך ,בשעה שהמשפט בכללותו מולחן בסגנון
רצ'יטטיבי ,הברתי ,וזאת על פי גישתו העקרונית שהטקסט חייב להיות מובן ,הרי
צמד המילים "ברוך הוא" מקבל מליסמה ארוכה ,הכוללת קפיצות במנעדים רחבים:

 .1במשפט "הגיעה השעה שאתה נפטר מן העולם" ,המופיע בתחילת הפרק השישי,
רואה יוסף טל צורך להוסיף פירוש באמצעות המוסיקה ,שהוא מעבר לנאמר במפורש
במשפט .וכך המילה "השעה" מושמעת באמצעות מוטיב מליסמטי הנע כלפי מעלה.
רוצה לומר ,הגיעה שעתך לעלות לשמיים:
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 .3אל המילה "נפטר" המופיעה בסוף אותו משפט ,מוצמדים צלילים הולכים ויורדים,
מן הגבוה אל הנמוך .כלומר ,יוסף טל מחבר מוסיקה שבאה לומר כי משמעות המילה
"נפטר" היא לא רק מותו של אדם ,אלא גם שובו אל עפרו ,ירידתו אל בור הקבר:

ג .בהתייחסות למשמעותו של משפט שלם
ההתייחסות למשמעותו של טקסט באמצעים מוסיקליים ,נשענת בדרך כלל על
מוכנות כלשהי של המאזין .למשל ,שימוש בכלי נגינה מסוימים ,אותם אנו מזהים
כפסטורליים (אבוב) .במוסיקה חדשה לא תמיד קיימת מוכנות כזאת .לכן,
ההתייחסות לטקסט היא לעתים על גבול השימוש במוסיקה התיאורית .אומנם יוסף
טל אומר "אל למוסיקה להיות חקיינית או תיאורית" (טקסט ופרה-טקסט) ,אך בכל
זאת יש ביצירה "קינה על מות משה" משפטים מוסיקליים ,המתארים בדרך
סימבולית את משמעותו של הטקסט .לדוגמה ,המשפט "הרכיבו על כתפו והיה מהלך"
(פרק שלישי) ,מקבל מיוסף טל את הביטוי המוסיקלי הבא:

כלומר ,ניתן לראות כאן מעין תיאור סימבולי של פעולת ההליכה.
ד .בשימוש מוסיקלי של הפוטנציאל הפונטי-אנרגטי של המילה
הכוונה בסעיף זה היא לאנרגיה הצלילית של הברות .הברה פתוחה (אה ,הא) היא,
כידוע ,בעלת אנרגיה צלילית חזקה יותר מהברה סגורה (או ,בשורוק) .את השוני הזה
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לוקח טל בחשבון בכתיבתו .את ההברה הפתוחה – החזקה המסיימת את המילה
"כשהיה" (פרק שני) ,הוא מנצל ,ומחבר מוטיב המסתיים במליסמה תוך כדי קפיצה
כלפי מעלה .הרי דוגמה:

לעומת זאת ,ההברה "בו" ,שהיא סופה של המילה "קרבו" ("הן קרבו ימייך
למות" ,פרק רביעי) ,מזומרת בתנועה מוסיקלית יורדת ובמרווחים זעירים .דוגמה
להלן:

כלומר ,יוסף טל מתייחס אל האנרגיה הפונטית של ההברה וגם אל משמעותו של
הטקסט .יתר על כן ,יוסף טל חוזר על מילים בעלות פוטנציאל של אנרגיה צלילית,
על מנת לבנות משפט מוסיקלי בהתאם לצרכיו .לדוגמה ,בסיום המשפט "והיה
כמלאכי השרת" (פרק רביעי) ,חוזרת המילה "והיה" בסוף המשפט .כלומר ,ביצירה
המוגמרת משפט זה מבוצע בסדר המילים" :והיה כמלאכי השרת והיה" .זאת ,כדי
לקבל סיום בעל עוצמה אנרגטית .כל הקטע נשמע כך:
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יוסף טל גם משנה מילים ,בהסכמת התמלילן כמובן (על פי :טל בשיחה בעל-פה
מיום  ,)3.7.1898כדי לקבל הברה המאפשרת פיתוח אנרגיה מוסיקלית .לדוגמה,
המשפט המקורי "ומעשה ידינו כוננהו" (פרק ראשון) ,הופך ביצירה "קינה על מות
משה" המוגמרת ל" :ומעשה ידינו כוננה" .כלומר ,סיום המשפט בהברה פתוחה (נה)
במקום סגורה (נו).

ה .בהתייחסות למשמעות של טקסט או מילה על ידי מוטיב רומז או מפרש
הכוונה ל חיבור מוטיב מוסיקלי המתייחס לטקסט שיבוא בהמשך ,מעין רמז למה
שעתיד להיאמר ,או להפך :מוטיב המתייחס לטקסט קודם ,אשר "חוזרים עליו" כדי
להדגישו .להמחשה ,הנה הדוגמה הבאה :בפרק החמישי אומר משה לאלוהים" :אתה
אומר לי ,לא תעבור את הירדן הזה .אינני זז מכאן עד שתבטל אותה גזירה!" בעוד
שהמשפט הראשון הוא מעין שאלה או אפילו תחינה (מדוע אתה אומר לי לא לעבור
את הירדן?) ,הרי המשפט השני הוא התרסה של ממש כלפי האלוהים .על ידי תרועה
של הקרן בעת שירת המשפט הראשון ,רומז יוסף טל על הנחרצות ואפילו על
החוצפה הבאה לידי ביטוי במשפט השני:

מן הדוגמאות שהובאו ברשימה זו ,ניתן לומר ,לסיכום ,כי יוסף טל כותב לקול
האנושי באמצעות מגוון רחב של ביטויים מוסיקליים .יחד עם זאת ,הוא מקפיד
שהטקסט יהיה מובן .באמצעות המוסיקה הוא מתייחס לכל הפרמטרים של הטקסט:
למשקלן של ההברות ,למשמעויות של המילים והמשפטים ,באופן ישיר או ברמיזה,
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לאנרגיה הפונטית ולנגינה המלרעית של השפה העברית .למרות אילוצים הגורמים
ל"טעויות" ,יש כאן הישג נכבד ליוצר שעברית אינה שפת האם שלו .זאת ועוד ,כפי
שהוברר ,יוסף טל מגשים למעשה ביצירה "קינה על מות משה" את משנתו ,אותה
כתב במאמר "טקסט ופרה-טקסט" הנזכר.

הערות:
 )1יוסף (גרינטל) טל ,יסודות התיאוריה המוסיקלית ,תרגם מגרמנית י .מרקוזה ,הוצאת בנו בלן,
ירושלים תש"ד.
 )1ר':

"Historia" in the New Grove Dictionary, ed. By S.Sadie, London
Macmillan pub. 1980, Vol. 8 (592).

 )3ראה :עיונים במוסיקה 6-7 ,כתב עת בהוצאת איגוד הקומפוזיטורים ,תל אביב .)16-13( ,1877
)4

(.)16-13

שם
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הצליל כרעיון וכנושא ביצירותיו המאוחרות של יוסף טל
פורסם לראשונה (באנגלית) בכתב העת ISRAEL STUDIES IN MUSICOLOGY :כרך ו' 1886

במסגרת כנס של קומפוזיטורים ישראלים לרגל שנת הארבעים למדינת ישראל,
שאורגן על ידי חטיבת המוסיקה של "קול ישראל" והתקיים במשכנות שאננים
בירושלים ביום  ,16.1.1899הציג יוסף טל את יצירתו "מסה" ( )ESSAYמספר 1
לפסנתר ( )1896במילים הבאות" :יצירה זו מתחילה בנגינת צליל בודד ולאחריו
אקורד על אותו הפדל .כך נוצר צליל מורחב .הצליל הראשון שמושמע הוא הגרעין
אשר בו נמצא כל התוכן המאקרו קוסמי .הצליל הוא האידיאה ,הוא החוויה והוא
הנושא .פיתוח נושא כזה מתבצע על ידי המצאת שורה של סטרוקטורות ,אחת אחרי
השנייה ,הנובעות מאותו הצליל .כלומר ,כל מה שקורה ביצירה הוא מסקנות מאותו
צליל מורחב ראשוני .יכולות להיות מסקנות שונות ,כפי שניתן לפתח נושא קלאסי
בדרכים שונות .השמירה על אותו רעיון ,דהיינו הצליל ,מהווה את המשמעת הפנימית
והדבק המאחד ביצירה".
מטרותיו של המאמר הזה הן:
א .לנסות ולהבין כיצד הגיע טל לגישה קומפוזיטורית זו.
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ב .להדגים ,באמצעות בדיקה של יצירות נוספות שלו ,כי טל נוהג בדרך דומה (כפי
שהוסבר על ידו ביחס ל (ESSAY-גם בחלק נכבד מיצירותיו המאוחרות ,אלה שראו
אור משנות השבעים ואילך.
יוסף טל היה מחלוצי המוסיקה האלקטרונית בארץ .עוד בתחילת שנות השלושים של
המאה העשרים ,טרם עלותו ארצה (ב ,)1837-עסק במסגרת לימודיו בבית הספר
הגבוה למוסיקה בברלין ,בניסויים ,שהיום ניתן לכנותם 'פרימיטיביים' ,ביצירת
צלילים באמצעים אלקטרוניים .1בשנות החמישים ,באמצעות מלגה מארגון אונסקו,
נסע לאירופה ולאמריקה (לראשונה מאז עלותו ארצה) ,כדי ללמוד ולהכיר תחום
מוסיקלי מתפתח זה .בסוף שנות החמישים ובתחילת שנות הששים ,היה שותף
להקמת המעבדה האלקטרונית הראשונה בארץ ,בירושלים .1משהיו בידיו כלים
מתאימים ,דהיינו ,מעבדה אלקטרונית סבירה ,פנה יוסף טל לחיבור יצירות
אלקטרוניות ,או כאלה המשלבות מוסיקה מעל גבי סרט מגנטי ,אשר הולחנו
במעבדה .ביניהן :הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר וסרט מגנטי ( ,)1861הקונצ'רטו
החמישי לפסנתר וסרט מגנטי ( ,)1867הקונצ'רטו לצ'מבלו וסרט מגנטי (,)1867
"תחומי האנרגיה" ( )RANGES OF ENERGYלסרט מגנטי ( ,)1867האופרה
"אשמדאי" ( )1867לסולנים ,תזמורת וסרט מגנטי ,ואחרות.
סביר להניח ,במידה רבה של ביטחון ,כי עיסוקו של יוסף טל ביצירת צלילים
באמצעים אלקטרוניים ,השפיע על כתיבתו לכלים קונבנציונליים ובמיוחד על
התייחסותו לצליל הבודד .טל עצמו מאשר הנחה זו .באותו כנס קומפוזיטורים ,בעת
הצגת יצירתו "מסה" ,הוא המשיך ואמר" :האמצעים האלקטרוניים נתנו בידי
הקומפוזיטור את האפשרות ליצור צליל .ולכן ,הוא אינו חייב לכתוב נושא עם יחסים
בין צלילים .הצליל עצמו הוא הנושא" .אולם ,ההשפעה של העיסוק במוסיקה
אלקטרונית על בחירתו בצליל הבודד כרעיון וכנושא ביצירותיו ,היא רק חלק
מהתמונה .טל הגיע לרעיון הזה גם בתהליך ,שניתן לכנותו 'אבולוציוני'.
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אף כי גישתו הבסיסית של יוסף טל לשפה המוסיקלית לא השתנתה מראשית
דרכו האמנותית ועד היום ,ומטבעות לשון אופייניים ניתן למצוא בכל הקומפוזיציות
שלו ,הרי במהלך שנות יצירתו המוסיקלית ניתן להבחין בשינויים טכניים
וקונספטואליים המהווים קו או דרך המתפתחים ברצף הגיוני .השימוש שעושה יוסף
טל בצליל הבודד ביצירותיו המאוחרות ,כלומר ,העמדתו כנושא וכרעיון ,הוא גם
(נוסף על העיסוק במוסיקה אלקטרונית) תוצאה של הליכתו בדרך זו.

את השכלתו המוסיקלית רכש יוסף טל ,כאמור ,בברלין .בתקופה שבין שתי מלחמות
העולם ,עיר זו נחשבה כמרכז תרבותי עולמי ,והאמנים שפעלו בה היו בין המובילים
והמחדשים בתחומי האמנות השונים .בין מוריו של טל בבית הספר הגבוה למוסיקה
בברלין היו פאול הינדמיט והיינץ טיסן ,שהיה חסיד שיטתו החדשה של שנברג
(שפעל אף הוא בברלין באותה עת) .יוסף טל הושפע ,ככל הנראה ,ממורהו טיסן,
ולמעשה אף אישר זאת בשיחה בעל-פה" :מי שכתב אז מוסיקה טונלית ואפילו עם
כרומטיקה מורחבת ,נחשב למפגר" ,הודה טל .ולכן ,כמוסיקאי צעיר שצמח
באטמוספרה כזו ולמד אצל מורים כאלה ,הוא אימץ לעצמו את השפה הא-טונלית.
עם זאת ,בתחילת דרכו כקומפוזיטור ,מחבר יוסף טל יצירות במתכונת שניתן
לכנותה מסורתית-קלאסית .הדברים אמורים לגבי פרמטרים שונים בקומפוזיציה,
כגון מבנה ,אופי הנושאים ,הטיפול בהם וכדומה .למשל ,רוב היצירות שחיבר עד
אמצע שנות החמישים כתובות במתכונת המסורתית של שלושה פרקים ,כל אחד בעל
טמפו שונה .לדוגמה ,לסונטה לפסנתר משנת  1892שלושה פרקים:
פרק ראשון – מתון (טמפו מתחלף)
פרק שני – איטי (אנדנטה)
פרק שלישי – מהיר (ויוצ'ה)
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לדברי יוסף טל ,כפי שנאמרו באירוע לרגל מלאת לו שבעים וחמש ,הסונטה לפסנתר
מייצגת את המבנה המסורתי של יצירה בת שלושה פרקים.
במתכונת דומה ,כלומר ,במבנה של שלושה פרקים שונים במהירותם ,כתובות
גם היצירות :קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מס'  ,)1877( 1קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת
מס'  ,)1893( 1סימפוניה מס'  ,)1891( 1סונטה לכינור ופסנתר ( ,)1891קונצ'רטו
לוויולה ותזמורת ( ,)1893ואחרות .ארגון כל פרק ביצירה ודרכי פיתוח החומר
המוסיקלי ,נעשים אף הם ,בעת ההיא ,בדרכים מסורתיות.
בסונטה לפסנתר הנזכרת לעיל:
פרק ראשון בנוי משני נושאים מנוגדים ומבחינים בו באותה חלוקה ידועה של תצוגה,
פיתוח ומחזר.
פרק שני הוא וריאציות על בס אוסטינטו ,כאשר הווריאציות מתפתחות בדרך
המסורתית ,דהיינו ,מן האיטית למהירה ובמסגרות קבועות ושוות.
פרק שלישי הוא בצורת הרונדו הקלאסי (א,ב,ב,א,ג,ב,א,א,נוסחת סיום).
האמור לעיל ביחס לסונטה לפסנתר ,נכון גם לגבי היצירות האחרות שהוזכרו.
הרעיונות העומדים בבסיס יצירותיו של יוסף טל בעת ההיא וכן אופי הנושאים
וצורתם ,גם הם צועדים בעקבות המסורת .הווה אומר ,כי הרעיון המיקרו
סטרוקטורלי ביצירה הוא בדרך כלל מרווח או מוטיב קצר ,ואילו החומר התמטי הוא
לרוב קו מלודי במתכונת הקלאסית .להלן ,כדוגמה ,הנושא הראשי מתוך הסונטה
לכינור ופסנתר משנת :1891
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דוגמה מס' 1

המרכיב הבסיסי ,הרעיון היסודי ביצירה ,לדברי טל" :הוא מרווח הקוורטה ,כל
היתר הוא סיפור מעגל חייה" .הנושא ,החומר התימטי ,כתוב בערכים ריתמיים
שווים .הוא מתמשך על פני שש תיבות ,מתפתח על פי כללי "הקשת הגרגוריאנית"
ומסתיים בנוסחת סיום .נושא קלאסי לחלוטין.
והנה ,לקראת סוף שנות החמישים ותחילת שנות הששים ,יוסף טל משאיר
מאחוריו את הגישה הקלאסית הזו ומאמץ לעצמו טכניקות וקונספציות חדשות.
בתקופה זו הוא מחבר יצירות דודקפוניות ובהן" :אינטרדה" לנבל יחיד (,)1898
סימפוניה מספר  ,)1862( 1קונצ'רטו לצ'לו ומיתרים ( ,)1861אפיזודות דודקפוניות
לפסנתר ( ,)1861חמישיית כלי נשיפה מעץ ( ,)1866וכן ,כאמור ,הוא מחבר יצירות
אלקטרוניות ,המשלבות שימוש בסרט מגנטי .במקביל לשימוש בטכניקות חדשות
אלה ,משנה יוסף טל גם את גישתו למבנה היצירה .בתקופה זו הוא מצמצם ומרכז
את החומר המוסיקלי ,ומחבר יצירות בנות פרק אחד במקום שלושת הפרקים מן
התקופה הקודמת .כאלה הן :הסימפוניה השנייה שחוברה ב ,1862-הקונצ'רטו לצ'לו
ומיתרים מ ,1861-הרביעייה השנייה מ ,1867-ואחרות .גם החומר התמטי שוב אינו
נושא ארוך-נשימה כמו בסונטה לכינור אלא מרוכז במוטיבים קצרים ומתומצתים.
פרופסור יוסף דורפמן הגדיר (בשיחה בעל-פה) מוטיבים אלה כ"גרעינים תמטיים".
בדוגמה להלן ,ה"גרעינים התמטיים" העומדים בבסיס הסימפוניה השנייה:
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דוגמה מס' 2

והקונצ'רטו לצ'לו:
דוגמה מס' 3

"הנושא" של הקונצ'רטו לצ'לו ,למשל ,נמשך על פני תיבה אחת ,לעומת שש
תיבות הנושא בסונטה לכינור .המנעד שלו למעלה משתי אוקטבות ,הוא בנוי שני
צלילים בלבד ,דו♮ ו-מי♮ ולמעשה רק מרווח אחד ,טרצה גדולה או היפוכה .יש בו
חמישה ערכים קצביים שונים ,כלומר ,מעט המחזיק את המרובה.
תהליך זה של ריכוז ותמצות לא נעצר אצל יוסף טל כאן .בשנות השבעים
והשמונים הוא ממשיך בדרכו זו ביתר שאת .אם בקונצ'רטו לצ'לו ,על אף היותו כתוב
בפרק אחד ,היה ניתן עדיין להבחין בקטעים המזכירים פרקים כמו במבנה הקלאסי,
וכך גם ביצירות נוספות שנכתבו בשנות הששים בפרק אחד ,הרי עתה ,המבנים
שמחבר טל הם הומוגניים ,קצרים ומתומצתים ביותר .הסימפוניה השלישית שנכתבה
בשנת  ,1879למשל ,כתובה בפרק אחד ונמשכת כ 19-דקות בלבד ,וזאת על אף שלל
הכלים המשתתפים בה :פיקולו ,חלילים ,אבובים ,קרן אנגלית ,קלרינטים ,בס
קלרינט ,קלרינט במי ,באסונים ,קונטרבאסון ,ארבע קרנות ,שלוש חצוצרות ,שלושה
טרומבונים ,טובה ,כלי נקישה (מרימבה ,קסילופון ,ויברפון) ,תופים למיניהם ,נבל,
מיתרים.
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במקביל לתמצות מבני הקומפוזיציות בעת ההיא ,גם הנושאים והחומרים
התמטיים עוברים תהליך דומה .הרעיון או הגרעין היסודי שעמד בבסיס הנושא של
הקונצ'רטו לצ'לו היה מרווח הטרצה .כלומר ,היה מדובר עדיין ביחס שבין שני
צלילים ,והנושא עצמו היה מוטיב קצר ,תמציתי וקצבי .לעומת זאת ,עתה הצליל
הבודד הוא הרעיון היסודי ,ואילו ה"נושא" ,החומר התימטי ,הוא הצליל המורחב ,כפי
שהסביר יוסף טל ,בהציגו את יצירתו "."ESSAY
להלן דוגמאות תווים של יצירות נוספות ,המבוססות כמו " "ESSAYעל רעיון
הצליל הבודד:
דוגמה מס'  :4תחילת הרביעייה מס' )1976( 3
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דוגמה מס'  :5תחילת הסימפוניה מס' )1978( 3

דוגמה מס'  :6תחילת היצירה לעוגב "בכל הכבוד"

כיצד באים הרעיונות וה"נושאים" – הצלילים הבודדים והמורחבים הללו ,לידי
ביטוי בקומפוזיציה השלמה? ובכן ,אחת היצירות בה מתממשת בצורה בולטת גישה
זו (דהיינו ,צמצום וריכוז חומרים והתבססות על רעיון הצליל) ,היא רביעיית
המיתרים השלישית (.)1876
כפי שראינו בדוגמה ,היא נפתחת בצליל בודד (דו♮) ,המנוגן בכינור הראשון
ובכך מציג יוסף טל בפני המאזין את הרעיון הבסיסי ,המנחה .בהמשך מצטרפים בזה
אחר זה שאר הכלים בנגינת צלילים סמוכים (דו ,#סי♮ ,סי♭) .נגינת ארבעת הצלילים
הללו בו-זמנית הוא הצליל המורחב ,אשר משמש "נושא" ,חומר תמטי ומהווה מעין
טוניות – תעודת זהות צלילית (סאונד).3
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ארבעת הצלילים הללו ,המהווים את הצליל המורחב ,מנוגנים בתחילת
הרביעייה במשך כ 62-שניות .במשך זמן ממושך זה הכלים מחליפים ביניהם את
הצלילים תוך שינויים במנעדים בטכניקה קווזי קלידוסקופית .משמעות הדבר היא כי
קטע זה ,המנוגן כדקה שלמה ,מציג אומנם ,כאמור ,את תעודת הזהות הצלילית של
הרביעייה ,אך מהווה גם סטרוקטורה ראשונה .זאת בהתאם לדבריו של יוסף טל ,כי
פיתוח "נושא" כזה (הצליל המורחב) נעשה על ידי המצאת שורה של סטרוקטורות.
אחרי הראשונה ,הסטאטית באופייה ,באות נוספות .הסטרוקטורה השנייה היא קטע
מוגדר במשכו על ציר הזמן ,בו מנגנים כל כלי הרביעייה תפקידים וירטואוזיים בו-
זמנית ,תוך שמירה על מרווחים נכונים ולרוב גם על הצלילים הנכונים (דו♮ ,דו,#
סי♮ ,סי♭) ,בקווים הליניאריים והאנכיים .התוצאה של נגינה באופן זה היא צליל
מורחב – סאונד השומר על תעודת הזהות הצלילית ,והפעם באמצעות מרקם דינמי:

דוגמה מס' 7

אחרי הסטרוקטורה הדינמית-וירטואוזית ,מנוגנת סטרוקטורה נוספת ,שונה,
הבנויה אקורדים הנעים בתבניות של שלישונים תוך הנגדה ריתמית .גם כאן ,כמו גם
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בסטרוקטורות שיבואו בעקבותיה ,האקורדים בנויים על בסיס מרווחים נכונים,
דהיינו ,סקונדות והיפוכיהן ועל ידי כך נשמרת ההצללה האופיינית ,תעודת הזהות
הצלילית של ה"נושא" .ראו דוגמת תווים להלן:
דוגמה מס' 8

מי שיעיין בפרטיטורה של הרביעייה ,יבחין ללא קושי רב כי היא אכן בנויה
מספר קטעים – סטרוקטורות החוזרות על עצמן בווריאנטים שונים .לכל אחת מהן
ייחוד ומרקם שונה ,וכולן קשורות או נובעות מן החומר התימטי ,כלומר ,מהצליל
הבודד המורחב .הדבר מתבצע על ידי:
א .ציטוט הטונים המרכיבים את הצליל המורחב.
ב .שמירה על תעודת הזהות הצלילית (מרווחים נכונים).
ג .שמירת הצליל המורחב לאורך כל הסטרוקטורה.
ד .שילוב של האמצעים הנ"ל.
אבל ,תפקידו של הצליל המורחב כנושא ,בא לידי ביטוי לא רק בשל היותו
בסיס לסטרוקטורות המרכיבות את הקומפוזיציה ,אלא גם בשל הופעתו ,במסגרת
הסטרוקטורה הראשונה ,הסטטית ,בנקודות אסטרטגיות מבחינת הארכיטקטורה של
הרביעייה וכן בסיומה .7אם נסמן את הסטרוקטורות באותיות ,כאשר  Aהיא
הראשונה ,אזי סדר הופעתן ברביעייה יהיה כדלקמן:

ABCADBEADCBA
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כלומר ,הצליל המורחב כחלק מ A-מחלק את הרביעייה למעין שלושה חלקים ,פותח
וגם מסיים אותה .משמעות הדבר היא שהצליל המורחב אצל יוסף טל מתנהג כמעט
כמו נושא קלאסי :הוא גם מהווה מעין תעודת זהות צלילית ,מעין טוניות ,גם משמש
בסיס לפיתוח החומר המוסיקלי וגם מתפקד כעוגן ארכיטקטוני.
דרך חיבורה של הרביעייה השלישית ,אם כן ,תואמת את הסבריו של יוסף טל
על אודות יצירתו " ."ESSAYכפי שתואר לעיל ,הרעיון העומד בבסיס הרביעייה
הוא אכן הצליל הבודד .צליל זה ,יחד עם צלילי הלוויין המקיפים אותו – הצליל
המורחב ,מהווה חומר תמטי ותעודת זהות צלילית ,מעין נושא .ה"פיתוח" של נושא
זה מתבצע על ידי המצאת שורה של סטרוקטורות הנגזרות ממנו ,מתייחסות אליו וגם
מקיימות מעין שיחה או ויכוח ביניהן .שתי יצירות אלה ,הרביעייה השלישית
ו" ,"ESSAYהן כמובן רק דוגמה לגישתו היסודית של יוסף טל לאופן חיבור רוב
הקומפוזיציות שלו מן המחצית השנייה של שנות השבעים ואילך.
כפי שהובהר במאמר זה ,אל הגישה הקומפוזיטורית הזו הגיע יוסף טל בשתי
דרכ ים המשלימות זו את זו ואין בהכרח סתירה ביניהן :א .על ידי תהליך הדרגתי של
ריכוז ותמצות החומר המוסיקלי ,שנמשך על פני שנים רבות של התנסויות.
ב .בהשפעת העיסוק בחיבור מוסיקה אלקטרונית ,בכלל ,והאפשרות ליצור צליל
במעבדה ,בפרט.

79

:הערות
Der Sohn des Rabbiners – Ein Weg von Berlin nach Jerusalem,

:) יוסף טל1

Berlin: Quadriga Verlag 1985, 127.
.167 , שם:) יוסף טל1
Georg Perle: Serial Compositions and Atonality, Berkeley 1963, 19.

:') ר3

 מאפיינת את המוסיקה של, בטקסטורה ובצבע,) חלוקת היצירה לסטרוקטורות השונות זו מזו בטמפו7
: ראה גם.המחצית השנייה של המאה העשרים
Brindle, R. Smith: Serial Composition, Oxford University Press 1972, 108.

76

ההיכן והמתי ביצירתו של יוסף טל.
או ,הגם אתה ים-תיכוני?
פורסם לראשונה בחוברת "הארכיון למוסיקה ישראלית – תיעוד ומחקר" מס' 1887 ,8

כותרת המאמר מתייחסת לתקופה שבין אמצע שנות השלושים למחצית השנייה
של שנות החמישים של המאה הקודמת .בתקופה זו התרחשו אירועים היסטוריים
בארץ ישראל ובחברה היהודית ,שכונתה אז "היישוב" ,וביניהם :העלייה החמישית;
המרד הערבי (שכונה גם "המאורעות"); המאבק נגד השלטון הבריטי; מלחמת העולם
והמאבק להעלאת שארית הפליטה לארץ; הקמת מדינת ישראל; מלחמת – 1879
"השחרור"; ייסודם והתבססותם של מוסדות שלטון ותרבות.
גם את ימיה של המוסיקה הישראלית יש למנות מאמצע שנות השלושים ,כאשר
בעקבות העלייה החמישית התקיימו בארץ לראשונה כל שלוש הצלעות במשולש
התפעולי המוסיקלי ,דהיינו ,יוצרים בעלי שיעור-קומה ,גופי ביצוע ברמה מקצועית
("התזמורת הפילהרמונית" ו"תזמורת הרדיו" נוסדו ב )1836-וקהל מאזינים מיומן.
כאשר הגיעו היוצרים ,העולים החדשים ,מאירופה לארץ ,הם נחשפו לצלילים חדשים
(כולל צליל השפה העברית) ,לנוף חדש ולאווירה ציונית-לאומית .חלק נכבד
מהקומפוזיטורים-היוצרים ,הישראלים החדשים ,הושפע מחשיפה זו .בספרות
ובמאמרים מן התקופה אנו מוצאים ניסיונות שונים להגדיר מגמה זו" :רצון להשתלב
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במרחב השמי"" ,רצון לביטוי הכאן ועכשיו הדיאלקטיים"" ,כתיבה המשלבת מלוס
מזרחי עם טכניקה מערבית" ,וכיוצא באלה .נוסף להשפעה הסביבתית ,היה גם רצון
מודע ליצור סגנון "מתאים" ,ישראלי .גורמים אלה הובילו ליצירת ז'אנר מוסיקלי,
אשר לימים כונה" :הסגנון הים-תיכוני במוסיקה הישראלית".
יש לציין כי אין הסכמה מלאה בין החוקרים לגבי הסגנון ,או הזרם ,ומאפייניו.
אחדים מדגישים את היסוד הלאומי כמאפיין את הסגנון4זרם ,כלומר ,מוסיקה שתבטא
את המעבר משעבוד לגאולה .אחרים מדגישים את היסוד המזרחי ובעיניהם ,כל
יצירה המשלבת אלמנטים מזרחיים היא ים-תיכונית .ויש גם כאלה הרואים
את

האווירה

האימפרסיוניסטית-פסטורלית

כמאפיין

של

הז'אנר.

סביר להניח כי כל היסודות הללו נמצאים ,במינון כזה או אחר ,במוסיקה המכונה
"ים-תיכונית" .כדי להשיג את מטרתם ,הרבו היוצרים לכתוב בסולמות מודאליים,
במיוחד במודוס הדורי ,השתמשו בלחנים מזרחיים כבסיסים תמטיים ליצירתם ,חיקו
כלי נגינה מזרחיים ,כתבו הרמוניות "ריקות" (מרווחי קוורטה וקווינטה) ,מקרוטונים,
השתמשו במקצבים תואמים (סינקופות ,למשל) ,וכדומה.
הז'אנר הים-תיכוני הגיע לשיאו במחצית השנייה של שנות הארבעים ובתחילת
שנות החמישים (של המאה הקודמת) .היטיב אולי להגדירו המוסיקאי והקומפוזיטור
בן ציון אורגד .במאמר אשר התפרסם במוסף מיוחד של עיתון "דבר" ,שיצא לאור
לרגל יום העצמאות של שנת  ,1897הוא כתב" :מתברר כי יצירותיו של פאול בן
חיים 'חמישה קטעים לפסנתר'' ,פסטורלה עם וריאציות'' ,נעים זמירות ישראל'
חוברות אל ה'סוויטה השמית' מאת אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' ,אל הסימפוניות מאת
מנחם אבידום ואל 'מחולות ישראליים' מאת חיים אלכסנדר ,המהווים מודלים שמהם
ניתן כיום לגזור את מאפייניה של האסכולה הים-תיכונית; במודל אפשר להבחין
בתערובת מאוזנת של זמרתיות ,נוסחאות מקצב וגוני הצללה בנטייה אל המזרח,
המאורגנים באורח אימפרסיוניסטי".1
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במחצית השנייה של שנות החמישים (של המאה הקודמת) יצאו קומפוזיטורים
רבים ,לראשונה מאז עלו לארץ ,להשתלמויות בחוץ-לארץ .הם נסעו לדרמשטט,
לפאריס ,לארצות הברית ,וכך נחשפו להשפעת האוונגרד העולמי בקשר ישיר ובלתי
אמצעי .מכאן ואילך ,המוסיקה הישראלית הלכה ושינתה את פניה בהדרגה .עניין זה
הוא נושא למאמר נפרד ,אך נציין רק שכתוצאה מכך ,נסתיימה הדומיננטיות של
הז'אנר המכונה "ים-תיכוני".
העשייה המוסיקלית בעת ההיא לוותה בגישה אידיאולוגית ,לעתים קיצונית
למדי ,שבאה לידי ביטוי גם במאמרים פובליציסטיים .למשל ,במאמרו הידוע בכתב
העת "אורלוגין" ,קבע בוסקוביץ' ,כי על הקומפוזיטור הישראלי לבטא ביצירתו את
"הכאן ועכשיו הדיאלקטיים" ,וכדי להגיע לביטוי שכזה הוא אף מוסיף מצוות 'עשה
ואל תעשה' .לדעתו ,מי שלא ירצה לוותר על ירושתו המוסיקלית-אידיאולוגית ויעדיף
להמשיך בסגנונו המוסיקלי הקודם ,לשמור על ערכיו ,יש לראותו כאימיגרנט נצחי,
לעתים עקשן למדי ,1כך סיכם בוסקוביץ' ,בכוונו את דבריו גם אל יוסף טל.
מטרת מאמר זה היא לבחון את המוסיקה של יוסף טל ,בהתייחס לנאמר לעיל.
יצירותיו של יוסף טל נתפסות באוזני רבים כאילו הן עשויות מקשה אחת ,וביטוין –
שפה מוסיקלית אטונאלית חסרת-פשרות .ואכן ,יוסף טל ,שקנה את השכלתו
המוסיקלית (בראשית שנות השלושים של המאה הקודמת) בבית הספר הגבוה
3

למוסיקה בברלין ( ,)Hochschule fur Musikמציין בספרו האוטוביוגרפי

בהתייחס לחומר הנלמד ולמוסיקה שנכתבה במוסד ההוא ,כי מי שחיבר מוסיקה
בשיטה הטונלית ,ואפילו עם כרומטיקה מורחבת ,נחשב למפגר" .אי לכך התחלתי
לבטא את עצמי על ידי הביטויים החדישים האטונאליים".
יוסף טל קנה את השכלתו המוסיקלית בתקופה שבין שתי מלחמות העולם,
כאשר ברלין הייתה מרכז תרבותי דומיננטי ,לפחות בכל הקשור לאמנות המוסיקה.
בין מוריו היו :קורט זקס ( ,)Curt Sachsפאול הינדמיט ( ,)Paul Hindemithמקס
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טראפ ( )Max Trappואחרים .המורה שהשפיע על יוסף הצעיר יותר מכל ,היה
היינץ טיסן ( .)Heinz Tiessenטיסן לימד קומפוזיציה והיה חסיד של שנברג
( )Schoenbergושל שיטתו החדשה (הדודקפונית) .באותה עת לימד ופעל שנברג
במוסד מקביל ,מתחרה – האקדמיה הפרוסית לאמנויות ( Preussische Akademie
 .)der Kunstבמסגרת לימודיו בבית הספר הגבוה למוסיקה בברלין ,היה יוסף טל
שותף גם לניסויים ראשונים (בעולם) ביצירת צלילים באמצעים אלקטרוניים.
הניסיונות נערכו בראשית שנות השלושים במרתף בית הספר ,שהיה ידוע בשם
"המרתף של טראטוואין" ,על שם המהנדס שבנה את המכשירים הטכניים שהפיקו
צלילים אלה.
ברוב היצירות אותן חיבר בארץ ,יוסף טל אכן השתמש בטכניקות חדישות
ובשפה מודרנית ,אותן למד וספג בהיותו סטודנט בברלין .אי לכך ,ברוב עבודות
המחקר שנכתבו בארץ וברוב המאמרים שפורסמו בכתבי העת (עד  ,)1887אלה
העוסקים במוסיקה הישראלית – הוצגה יצירתו של יוסף טל כמנוגדת לעשייה
המוסיקלית הכללית בארץ ,בכלל ,ולסגנון המכונה "ים-תיכוני" בפרט .כך בעבודות
של אבנר בהט ,7צבי קרן ,9ליאורה ברסלר 6ואחרים.
גם בעת כתיבת שורות אלה ,יש כאלה הממשיכים להתייחס ליוסף טל
ולמוסיקה שלו באופן דומה .במאמר "אין ישראליות אחת" ,שהתפרסם בחוברת
"חדשות מ.מ.י ".בדצמבר  ,1886כותב המלחין והמוסיקאי יוסי פלס" :למעשה ,היה
הכיוון הים-תיכוני דומיננטי בשנות הארבעים ובראשית שנות החמישים .....ואולם
היו גם מלחינים שמלכתחילה דחו את המחויבות הסגנונית הכרוכה בהשפעתן של
הליטורגיה היהודית או המוסיקה המזרחית ......למרות התעסקותם בטקסטים יהודיים
ועבריים ,ראו עצמם מלחינים כאריך וולטר שטרנברג ויוסף טל (שונים זה מזה ככל
שיהיו) ,כיוצרים עצמאיים ,המחויבים רק להעדפות המוסיקליות האישיות שלהם".7
אולם ,מצב הדברים אינו כה חד-משמעי וקטגורי .עיון מעמיק במוסיקה של
יוסף טל והפרספקטיבה ההיסטורית שיש בידינו היום ,מאפשרים להכיר בכך כי
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המוסיקה שלו אינה מקשה אחת .למרות הדומיננטיות של השפה האטונאלית בה,
חלים במוסיקה של טל שינויים ותמורות במהלך השנים .לאחר בדיקה יסודית
מתברר ,לא בלי תמיהה מסוימת ,ששינויים אלה מקבילים להתרחשות במוסיקה
הישראלית במשך השנים .יתרה מזאת ,בדרכו שלו ,יוסף טל ניסה לבטא את רוח
הזמן והמקום של תקופתו.

יוסף טל עלה לארץ ,כאמור ,בשנת ( 1837העלייה החמישית) .בתחילה התיישב
בחיפה ועבד שם זמן מה כצלם .אחרי תקופה קצרה עבר לקיבוץ גשר אשר בעמק,
והיה לחבר משק במשך כשנתיים .באותה עת הרבה להופיע ולנגן ביישובי העמק
והגליל יחד עם מוסיקאים מקומיים ,כמו כרמי מעין-חרוד ,שרת מקיבוץ יגור
ואחרים .בסוף שנת  1836התיישב בירושלים ,שם פעל כל חייו.
בעלותו ארצה לא הורשה יוסף טל לקחת עמו דבר ,פרט לצרור בגדים .כך,
לרוע המזל ,אבדו הקומפוזיציות שחיבר עוד בגרמניה .השנים הראשונות בארץ
ישראל היו בעבורו תקופה של התאקלמות ,בה כמעט שלא כתב ,להוציא מספר
קטעים לכלי סולו וכמה שירים .יצירתו הרצינית הראשונה ,שגם זיכתה אותו בפרס
אנגל ,היא הקונצ'רטו הראשון לפסנתר ותזמורת משנת  .1877מכאן ואילך התמסר
יוסף טל יותר ויותר לכתיבה .כל שנה רואה אור יצירה אחת לפחות מפרי עטו .רוב
היצירות שחיבר בתקופה ההיא (סביב  )1892מאופיינות במרכיבים ובמסגרות
מסורתיים ,תוך שימוש בטכניקות מקובלות (וריאציות למשל) ובשפה מוסיקלית
אטונלית .בין היצירות שחיבר על פי מתכונת זו ,ניתן למנות את :הסונטה לכינור
ופסנתר משנת  ,1891הסימפוניה הראשונה משנת  ,1891הסונטה לאבוב ופסנתר
( ,)1891הקונצ'רטו לוויולה ותזמורת ( ,)1893הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת
( )1893ואחרות.
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והנה ,בשנת  ,1892מחבר יוסף טל סונטה לפסנתר (היחידה שכתב) וגם היא בנויה,
כמו חברותיה הנזכרות ,באותה מתכונת .כלומר ,היא בעלת שלושה פרקים ,כאשר
הראשון בנוי בצורת הסונטה-אלגרו המסורתי .הפרק השני" ,בסו אוסטינטו" ,הוא
סדרת וריאציות על נושא שחוזר בבס ,וריאציות המתנהלות על פי המתכונת
המסורתית :מן האיטי אל המהיר ובמסגרות זמן קבועות .הפרק השלישי המכונה
"רונדו" ,אכן בנוי על-פי מתכונת הרונדו המסורתי.
אולם לענייננו ,חשובה העובדה כי כבסיס ,כחומר תמטי לחיבורה של הסונטה,
לוקח יוסף טל את שירו של יהודה שרת "רחל" ,הידוע יותר לפי מילות הפתיחה" :הן
דמה":

דוגמה מס' 1

מוטיב שלושת הצלילים הראשונים של השיר מהווה גרעין יסודי במבנה
הפרקים החיצוניים – הראשון ושלישי ,ואילו השיר ,כשהוא מצוטט במלואו ,משמש
בס אוסטינטו של הפרק השני .כפי שניתן לראות בדוגמה (מס'  ,)1המנעד של השיר
"רחל" הוא קוורטה בלבד ,הוא בעל משקל משתנה וכתוב בטוניות רה .מאחר ואין בו
לא צליל מוביל ולא צליל סקסטה ,אפשר להתייחס אליו ככתוב במודוס דורי
(שכזכור ,יוצרים ישראלים הרבו להשתמש בו) .זאת ועוד ,שיר זה היה פופולארי
בזמנו .הוא מתאר דמות מן המקורות ,המסמלת גם את שיבת העם לאדמתו; רחל
אמנו ,רועת צאן .המילים בתחילת השיר אומרות" :הן דמה בדמי זורם קולה בי רן.
רחל הרועה את צאן לבן "...וכן הלאה .כלומר ,טקסט המציג רצון להידמות לדמות
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המקראית ומדגיש כי אנו צאצאיה .זהו טקסט בעל קונוטציה לאומית-אידיאולוגית
מפורשת ,ואת השיר הזה בוחר קומפוזיטור ישראלי ,יוסף טל ,עבור יצירתו החדשה.
רבים רצו להאמין אז ,כי הנה ,גם יוסף טל "ים-תיכוני" ,אך הוא דחה רעיון זה
מכול וכול .לטענתו ,נטל את השיר בשל הפוטנציאל המוסיקלי הטמון בו וכמחווה
לידידו יהודה שרת .ואכן ,אם בוחנים את הסונטה ,לא נותר אלא לאשש את דבריו.
שני הפרקים החיצוניים כתובים באופן ברור בשפה אטונלית .שלושת הצלילים
הראשונים של השיר:

על כל המרכיבים שבהם – הכיוון (כלפי מעלה) ,המלודיה ,הריתמוס ,המרווחים,
והרעיון המשולש – מהווים בסיס לחיבורם .להלן דוגמה (מס'  ,)1תחילת הפרק
הראשון:
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דוגמה מס'  :2רישומו של מוטיב שלושת הצלילים בולט במיוחד בתיבות 7 ,6 ,1

הפרק האמצעי ,השני – "בסו אוסטינטו" ,הוא סדרת וריאציות על השיר "רחל"
של יהודה שרת ,המשמש גם בס החוזר על עצמו בשלמות ,ברגיסטרים שונים ,תמיד
בטוניות רה ,שש ( )6פעמים .אומנם ,ניתן להתייחס לפרק זה כאילו הוא כתוב בסולם
רה .אולם ,מעל לבס ,בנה יוסף טל סדרת וריאציות שאינן תלויות בטוניות של השיר.
באופן זה מושמעות ,זו לצד זו ,שתי מערכות צליל כאילו נפרדות ,עצמאיות –
פוליטונליות .יתר על כן ,הפרק ברובו כתוב בשלושה קולות בלבד ,דבר המוסיף לאי
הבהירות הטונלית .ראה דוגמה (מס'  )3להלן.
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דוגמה מס' 3

האם למרות האמור ניתן לשייך פרק זה לז'אנר המכונה "ים-תיכוני"?

בשנת  1891מסיים יוסף טל ,כאמור ,לחבר את הסימפוניה הראשונה שלו .והנה ,גם
יצירה זו מבוססת על חומר חיצוני שאול .מדובר בשיר קינה יהודי פרסי אותו מצא
יוסף טל ,כפי שעשו גם קומפוזיטורים "ים-תיכוניים" ,ב"אוצר נגינות ישראל" של
אברהם צבי אידלסון .אופני הטיפול והעיבוד של החומר האותנטי בסימפוניה ,דומים
למה שעשה טל בסונטה לפסנתר; הפרקים החיצוניים הם אטונאליים-מופשטים
ומבוססים על מוטיבים שנלקחו מן השיר .בפרק האמצעי ,השני ,מצוטט השיר
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ברגיסטרים שונים ,בטרנספוזיציה ועל ידי קבוצות כלים מתחלפות .גם שיר זה ,כמו
"רחל" של יהודה שרת ,ניחן במשקל גמיש ומשתנה וכתוב במודוס דורי .ראה דוגמה
(מס'  )7להלן.
דוגמה מס' 4

נוסף על השימוש בחומר מזרחי ,מן המקורות ,ברקע הסימפוניה בא לידי ביטוי
גם רעיון אידיאולוגי .הנה דברים שאמר יוסף טל על יצירה זו" :9הסימפוניה מורכבת
משלושה חלקים ,הבאים בזה אחר זה ללא הפסקה .השתמשתי כאן בקינה פרסית
יהודית עתיקה ,כפי שנרשמה בידי א .צ .אידלסון .נעימה זו סיפקה לסימפוניה את כל
החומר המוטיבי אשר בה .בחלק הראשון נמצאים חלקיקים זעירים מן השיר .תוך כדי
פיתוח והרחבה ,הם גדלים ומתלכדים לדמויות תמטיות חדשות .לאחר מבוא איטי
ברוח הקינה ,בא שינוי ברוח של מרד .רק בחלק השני ,מובא השיר במקורו .בצורת
וריאציות פשוטה ביותר הוא חוזר ונשנה ,בביצוע קבוצות שונות של כלי הנגינה ,ועל
ידי כך מתהווה אתנחתא באמצע היצירה .בחלק השלישי מועלים – לאחר פרשת
מעבר – קווי דמותו של החלק הראשון .עתה הופכת הרוח הפסיבית של הקינה לשיר
מחול ממריץ הולך וגובר .היצירה מסתיימת בקודה וכך נשלם המעגל".8
על פי הדברים האלה ,וגם על סמך ההתרחשויות המוסיקליות (קינה – מרד –
שיר מחול) ,מבטאת הסימפוניה רעיון חוץ מוסיקלי – אידיאולוגי לאומי ,שהיה נפוץ
בעת ההיא; שחרור או מעבר משעבוד לגאולה .הגישה הלאומית אידיאולוגית ,נזכיר,
היא מאפיין חשוב ,על פי מספר חוקרים ,של המוסיקה הישראלית המכונה "ים-
תיכונית" .יתר על כן ,על פי החוקר הידוע אלכסנדר רינגר ,פרק אחרון ריקודי הוא
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אחד המאפיינים של המוסיקה הישראלית הים-תיכונית בשנות הארבעים והחמישים
(של המאה הקודמת).12
האם הפעם מדובר במוסיקה ים-תיכונית?
בשנת  1893מסיים יוסף טל לכתוב שני קונצ'רטי חדשים :לוויולה ותזמורת
וקונצ'רטו שני לפסנתר ותזמורת קאמרית .הראשון מסתיים בפרק שלישי ריקודי
וסוער (על פי רינגר ,מאפיין של המוסיקה הים-תיכונית) ,ואילו הקונצ'רטו מס' 1
לפסנתר מבוסס ,כמו הסימפוניה הראשונה ,על נעימה מן "האוצר" של אידלסון וגם
הוא מסתיים בפרק שלישי ריקודי.
זאת ועוד ,באותה שנה ( )1893רואה אור חוברת ,בהוצאת המרכז לתרבות
ולחינוך של ההסתדרות ,הכוללת שלושה שירים למקהלה מעורבת ,אותם כתב יוסף
טל על פי לחנים מאת היוצרת ילידת תימן ,שרה לוי-תנאי .השירים הם" :מולדתי",
"מה יפו פעמייך" ו"אלוהים אשאלה" .נוסף לעובדה הראויה לציון ,שיוסף טל
האטונליסט עושה שימוש בלחנים אלה ,בשיר השני ("מה יפו פעמייך") הוא אף
מוסיף לקולות הזמרה ,ליווי של שני תופים וחליל (או אבוב) .בתארו כיצד צריכה
להישמע מוסיקה ים-תיכונית ,כותב מקס ברוד בין השאר" :מוסיקה שקופה ,ספוגה
באור בוהק ,השפעה של מנגינות יהודי תימן ,אקלים ,נוף ,שיר הרועה ,אבוב,
קלרינט ,חליל ותוף משחקים פה תפקיד" .11כלומר ,לפנינו יצירה המבוססת על
שירים ארץ-ישראליים – תימניים ,ובה לוקחים חלק חליל ,אבוב ותוף .האם הפעם
מדובר במוסיקה ים-תיכונית?
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דוגמה מס' 5

מתברר אפוא כי בסוף שנות הארבעים ותחילת החמישים ,בתקופה בה הסגנון
המכונה "ים-תיכוני" הגיע לשיאו ,דווקא אז ,עושה יוסף טל שימוש בחומרים
שאפיינו אותו סגנון ומרבה לשאול לחנים יהודים-מזרחיים כבסיס ליצירותיו .האם
ניתן לראות את היצירות שהוזכרו לעיל כ"ים-תיכוניות"? האם אפשר לסווג את יוסף
טל ,מחבר היצירות ,כיוצר ים-תיכוני???
הנה דברים שאמר על כך יוסף טל בעצמו:11
"ב'אוצר' של אידלסון מצאתי נעימות נועזות מבחינה מוסיקלית ,וכך הבנתי מה
עושה בארטוק .בקונצ'רטו השני לפסנתר ובסימפוניה הראשונה ,הנושא (מתוך
ה'אוצר' של אידלסון) בפרק השני מובא כציטטה .אני ניתחתי את הנעימות כמו
אנטום ,והתעניינתי בפרטים כמו אינטרוולים ,קצב וכדומה .זאת ניצלתי כדי לדרבן
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את דמיוני ולהתאים את החומר לכתיבה שלי .לא שאלתי את עצמי האם זו מוסיקה
ישראלית".
"ביצירות האלה (הסימפוניה הראשונה והקונצ'רטו השני לפסנתר) וגם בסונטה
לפסנתר ,החלק הראשון עוסק ב'עצמות' של הניגון ומביא אותן בקונוטציות חדשות.
בחלק השני המנגינה בשלמותה .חלק שלישי ,שוב טיפול מוסיקלי טהור .אני מעוניין
שהמאזין ידע מאין הכול לקוח ,ואני מגלה לו מה מצאתי בשיר .לצורך זה אני מביא
את הציטוט ,אבל בשום אופן לא לצורך הפגנה לאומית".
"נוף יכול להשפיע על גישה אסטטית ,אבל להפוך את זה לנוסחאות – זה אבסורד.
הרי דברים משפיעים על כל אחד בצורה אחרת ,ולכן זה לא יכול להיות עניין של
רצפטים ונוסחאות .זו גישה צרה ,לוקאלית ,פרובינציאלית".
"אם מישהו כותב במודוס דורי וזה נשמע אכזוטי – מזרחי זה מספיק? אם אתה חי
בחברה ,אתה מבטא אותה אם זה בדורי או בשנים-עשר טונים".
בהנחה שהגדרתו של בן-ציון אורגד היא הקולעת ביותר ,והיצירות שציין (עיין לעיל)
אכן מהוות מודלים לסגנון המכונה "ים-תיכוני" ,אזי ניתן לומר בבירור כי הסונטה
לפסנתר ,הסימפוניה הראשונה ,הקונצ'רטו השני לפסנתר ויצירות אחרות פרי עטו
של יוסף טל ,המבוססות על נעימות יהודיות מזרחיות ו4או מסתיימות בפרק ריקודי
ו\או ברקע שלהן מונח רעיון אידיאולוגי – אינן ים-תיכוניות .אף על פי כן ,נדמה כי
אין זה מקרה שדווקא בתקופת פריחתו של הסגנון הים-תיכוני ,מחבר יוסף טל יצירות
רבות תוך שימוש בחומר מקורי-מזרחי ומסיים אותן בפרק ריקודי .יש להניח כי
אווירה סביבתית (כפי שגם ציין בדבריו) ולחץ חברתי-ציבורי ,השפיעו גם על
האטונליסט העקשן יוסף טל .בדרכו ,באמצעות היצירות האלה ,ניסה לבטא את רוחם
של הזמן והמקום בהם חי ופעל.
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הערות:
 )1בן-ציון אורגד" ,מוסיקה ישראלית :דרכים מסומנות" ,דבר (גיליון יום העצמאות).)19( 1897 ,
 )1אלכסנדר אוריה בוסקוביץ'" ,בעיות המוסיקה הישראלית" ,אורלוגין .)187–192( 1893 ,8
 )3ר':

Josef Tal, Der Sohn des Rabbiners – Ein Weg von Berlin nach Jerusalem
Quadriga Verlag, Berlin 1985.

 )7בהט אבנר" ,אלמנטים מוסיקליים ממסורות העדות במוסיקה אמנותית ישראלית" ,עבודה לשם
קבלת תואר מוסמך ( ,)M.Aאוניברסיטת תל-אביב .1873
 )9ר':

Zvi Keren, Contemporary Israeli Music, Bar-Ilan University Press 1980

 )6ברסלר ליאורה" ,הסגנון הים-תיכוני במוסיקה הישראלית" ,עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
( ,)M.Aאוניברסיטת תל-אביב .1893
 )7יוסי פלס" ,אין ישראליות אחת" ,חדשות מ.מ.י.)17 -9( 1886\1-1 .
 )9נדפס על גבי הפרטיטורה בהוצאת "המוסיקה הישראלית" בע"מ .1897
 )8על המבנה המעגלי של יצירות יוסף טל ,ראה רשימה נפרדת.
 )12ר':

Alexander Ringer, "Music Composition in Modern Israel", M.Q. No 1
Jan. 1965 (282 – 297).

 )11ר':

Max Brod, Israeli Music, Tel – Aviv, Sefer press 1951.

 )11הדברים נאמרו והוקלטו בהזדמנויות שונות .החומר המוקלט נמצא בארכיון למוסיקה ישראלית,
אוניברסיטת תל-אביב ,הפקולטה לאמנויות.
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התפיסה המעגלית ומקומו של הצליל דו♮ ביצירתו של יוסף טל
פורסם לראשונה (באנגלית) בשנת  ,1222באסופה בשםThe Music of Josef Tal :

בספרו האוטוביוגרפי ,1מקדיש יוסף טל שורות לא מעטות לדרך בה למדו סולפג'
בבית הספר הגבוה למוסיקה בברלין בתקופת היותו סטודנט שם ,וכן לגישה
העקרונית-פילוסופית שעמדה בבסיס לימודים אלה .1וכך כותב טל" :פיתוח השמיעה
ובמיוחד השמיעה היחסית ,נעשה על ידי שיתוף פעולה בין הצליל דו לבין האוזן ,כמו
הדם הזורם במעגל בתוך הגוף" .3נראה כי במשפט זה פותח יוסף טל צוהר להבנת
יצירתו .הוא מרמז כי יצירותיו (חלקן לפחות) ,מאורגנות במבנה כמו מעגלי וכי
לצליל דו שמור בהן מקום מיוחד .במאמר זה אנסה להמחיש רמיזות אלה ,וכן
להראות כי קיים קשר בין המבנה המעגלי לבין מרכזיותו של הצליל דו ביצירותיו של
יוסף טל.
על גב הפרטיטורה של הסימפוניה הראשונה ( ,)1891שיצאה לאור בשנת 1897
בהוצאת המוסיקה הישראלית ( ,)I.M.Pמופיעים דברי הסבר מפי טל עצמו .הוא
חותם אותם במילים" :היצירה מסתיימת בקודה וכך נשלם המעגל" .בהתייחסו
לסונטה לכינור ופסנתר משנת  ,1891מסביר יוסף טל" :7הרעיון המרכזי ביצירה זו
הוא מרווח הקוורטה .כל היתר הוא פרשת מעגל חייה" .מבנה מעגלי כזה אליו מכוון
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יוסף טל ,יכול לבוא לידי ביטוי בצורה הפשוטה ביותר ,כלומר ,במבנה של א.ב.א .או
בדרך מורכבת יותר ,למשל ,מבנה שסיומו הוא מהלך הסרטן של תחילתו ,וכדומה.
להלן כמה דוגמאות:
הסונטה לכינור ופסנתר ( )1891כתובה בשלושה פרקים .הפרק השלישי הוא
למעשה חזרה (בשינויים מסוימים) על הראשון .כלומר ,לסונטה מבנה מעגלי :א.ב.א.
ביצירה "חמש אינוונציות לפסנתר" ( ,)1896האחרונה היא וריאנט של הראשונה.
המוטיב הפותח את הראשונה ואת כל היצירה ,מנוגן שוב בסיום האינוונציה
האחרונה .כלומר :א.ב.ג.ד.א( .מבנה מעגלי).
בקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת מיתרים ( ,)1861הכתוב בפרק אחד על בסיס שורה
דודקפונית ,שני גושי חומר מוסיקלי :א' קצבי ,ב' זורם .הקונצ'רטו מתחיל בחומר א'
ובהמשך עובר ל-ב' .לאחר פרשת פיתוח רחבה אותה נכנה ג' ,הוא מסתיים בסדר
הפוך ,כלומר ,ב' ולבסוף א' .המבנה הכולל של הקונצ'רטו הוא לפיכך :א' ,ב' ,ג' – ג',
ב' ,א' .כלומר ,מבנה מעגלי סרטני.
היצירה הדודקפונית "דואו לוויולה ופסנתר" ( ,)1869נפתחת בהצגת השורה בצורה
ליניארית על ידי הוויולה .בהמשך עוברת השורה גלגולים ,נגזרות וטרנספוזיציות
תוך שינויים קצביים .לקראת הסיום חוזרת שוב השורה המקורית ,בנגינה קווית
ובאותן קבוצות ריתמיות כמו בהתחלה.
דוגמה נוספת :הרביעייה השלישית ( )1876בנויה מקטעים ,חומרים מוסיקליים
שונים ,המתייחסים זה אל זה באופנים שונים ומנוגנים על ציר הזמן .סדר הקטעים על
הציר כדלקמן :א' ב' ג' א' ד' ב' ה' א' ד' ג' ב' א' .כלומר :סיום היצירה הוא מהלך
הסרטן של תחילתה .אלה הן ,כמובן ,רק מספר דוגמאות מתוך יצירות רבות של יוסף
טל ,המאורגנות בדרך דומה.
ארגון חומר ביצירה מוסיקלית באופן שתואר לעיל ,אינו ייחודי ליוסף טל .אך
בעוד שאצל יוצרים רבים מדובר בארגון ארכיטקטוני ,הרי אצל יוסף טל הדבר נובע
מגישה קונספטואלית ,אשר משפיעה כמובן גם על הארכיטקטורה .הראיה לכך היא,
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כי אצל יוסף טל נמצא ביטויים של הקונספציה הזו גם בחיבורים שאינם יצירה
מוסיקלית .להלן כמה דוגמאות:
בשנת  1891חיבר יוסף טל ספר לימוד בשם" :מבוא לתורת הצורה
המוסיקלית" .9הספר מסתיים במשפט" :עם דיון בנושא זה ,נסגר המעגל"! את
חיבורו האוטוביוגרפי" ,בן הרב ,מברלין לירושלים" ,6מחלק טל לפרקים אותם הוא
מכנה "מעגלים" :מעגל ראשון ,מעגל שני וכן הלאה .כל פרק-מעגל ,מתחיל בנקודת
זמן על ציר הרצף הביוגרפי .מנקודה זו הפרק מתפתח באופן אסוציאטיבי תוך כדי
קפיצות בזמן ,קדימה ואחורה ,ומסתיים באותה נקודת זמן בה החל ,מעין מעגל חיים
קטן ומקומי.
באופרה "הגן" ,)1897( 7אותה חיבר יוסף טל יחד עם התמלילן הכמעט קבוע
שלו ,ישראל אלירז ,9הן הטקסט והן הוראות הבימוי (אשר טל ,כמו תמיד ,היה
מעורב בחיבורם) ,מצביעים על סוג של תנועה מעגלית .סיפור האופרה עוסק בגן-
עדן ,או ליתר דיוק ,בגן-עדן האבוד .חוה מנדנדת ומשכנעת את אדם לעזוב את העולם
הנוכחי שהכזיב ,ולחזור לגן-עדן ,אל העבר ,אל תקופת האהבה הטהורה והתום.
בהתאם לטקסט ולהוראות הבימוי ,יוצאים אדם וחוה מתוך הקהל (העולם הזה) עם
מזוודות בידיהם ועולים לבמה – לגן-עדן .אבל די מהר ,הם נוכחים כי לא ניתן לסובב
את הגלגל לאחור וכי החיים נעים רק בכיוון אחד .המריבות בין השניים נמשכות
ומתעצמות ,וכך ,מאוכזבים וממורמרים ,אורזים אדם וחוה את המזוודות וחוזרים
למציאות ,אל העולם אותו ניסו לעזוב – לתוך הקהל ,אל נקודת ההתחלה .התנועה
המעגלית הסתיימה וניתן להתחיל שוב מבראשית.
באשר למרכזיותו של הצליל דו♮ ,גם המתבונן שאינו מיומן במיוחד ,יבחין ללא
קושי בדומיננטיות של צליל זה ביצירותיו של יוסף טל .זאת בשל מיקומו האסטרטגי
בקומפוזיציה ועקב תפקידו במבנה הארכיטקטוני שלה .להלן מספר דוגמאות:
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הסונטה לכינור ופסנתר (" ,)1891מבנה" לנבל יחיד (" ,)1861פסוקי זיכרון" לצ'לו
( ,)1892דואו לטרומבון ונבל ( )1898ויצירות נוספות ,מתחילות בצליל דו♮
המהווה צליל התייחסות ,צעד ראשון ,מעין נקודת זינוק ,ממנה מתפתחת היצירה.

דוגמה מס' :1

דוגמה מס' :2

סונטה לכינור ופסנתר

"מבנה" לנבל יחיד

בדואו לוויולה ופסנתר משנת  1869המבוסס על שורה דודקפונית ,הצליל הראשון
של השורה (ושל היצירה כולה) הוא ה-דו♮ .גם השורות שבבסיס המוסיקה שחוברה
עבור האופרה "אשמדאי" ( )1867ואלה שבבסיס הסימפוניה השנייה משנת 1862
(ראו גם בהמשך) ,פותחות בצליל דו♮.

דוגמה מס' :3

דוגמה מס' :4

דואו לטרומבון ונבל

פסוקי זיכרון לצ'לו יחיד
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דוגמה מס'  :5דואו לוויולה ופסנתר

דוגמה מס' " :6אשמדאי" :השורה הדודקפונית

בקונצ'רטו לצ'לו ומיתרים ( )1861מנוגן הצליל דו♮ בבס ,במעין אוסטינטו במהלך
שבע התיבות הראשונות של הקומפוזיציה .נוסף על כך הוא אחד משני הצלילים
המרכיבים את המוטיב התמטי המרכזי ביצירה ,מוטיב שנע בירידה אל צליל הדו♮
הנמוך.
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דוגמה מס'  :7קונצ'רטו לצ'לו ,תיבות ראשונות

דוגמה מס'  :8קונצ'רטו לצ'לו ,מוטיב תמטי דומיננטי
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ברביעייה השלישית משנת  ,1876בסימפוניה מס'  3משנת ( 1879וגם ביצירות
נוספות) ,הצליל דו♮ הוא הרעיון העומד בבסיס היצירה ,הוא הנושא ממנו היא
מתפתחת ובו היא גם מתחילה.
דוגמה מס' :11
רביעייה מס'  ,3הפתיחה

דוגמה מס' :9
סימפוניה מס'  ,3הפתיחה

כאן נדרשת הערה .אין לראות בצליל דו♮ בקומפוזיציות של יוסף טל טוניקה או
ביטוי כלשהו של איזו שהיא טונליות .המוסיקה שלו היא א-טונלית באופן מובהק.
פרופסור יוסף דורפמן ז"ל הציע לכנות את תפקיד הדו♮ במקרה הזה" :נקודת כובד
גרוויטציונית".8
בדוגמאות הקודמות הוצגו מרכזיותו של הצליל דו♮ והתפיסה המעגלית בקומפוזיציות
של טל .באשר לקשר בין השניים ,דרוש יותר פירוט .ננסה להמחיש זאת באמצעות
שתי יצירות :סימפוניה מס'  )1861( 1ורביעיית המיתרים מס' .)1876( 3
הסימפוניה השנייה של טל היא יצירה דודקפונית .הצליל הראשון בשורה הוא
דו♮ ,כמתואר בדוגמה הבאה:
דוגמה מס' 11
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היא מנוגנת בשלמותה רק בסופה .נוסף לשורה הדודקפונית ,חיבר יוסף טל מוטיב או
נושא קצר ,המכונה בפיו "מיצב" ( ,12)setהמהווה מעין מוטו או פזמון .מוטיב זה
בנוי מארבעת הצלילים הראשונים של השורה ,בסדר סרטני ,כאשר הצליל דו♮ הוא
הדומיננטי שבהם .המשך שלו ארוך מכל השאר ,והתנועה מובילה אליו.
דוגמה מס' 12

סביב למוטיב זה מגובש חומר מוסיקלי – חטיבה מוסיקלית שלמה .חטיבה זו
מתחילה בצליל דו♮ ,המנוגן פעם אחר פעם ,קודם בבס ,אחר כך בצ'לו ובוויולה
במעין אוסטינטו.
דוגמה מס' 13

חטיבה מוסיקלית זו נמשכת כעשרים תיבות (מספר התיבות שונה מעט בכל
הופעה) ,ומנוגנת במהלך הסימפוניה שלוש פעמים :בהתחלה (כאשר הצליל דו♮ בבס
הוא הצליל הפותח את הסימפוניה) ,באמצע ובסוף.
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בספרו "עד יוסף" ,מסביר יוסף טל כי החטיבה הזו משמשת מעין עמוד יסוד,
המעוגן שלוש פעמים (בהתחלה ,באמצע ובסוף) במהלך היצירה .כל האירועים
המוסיקליים בסימפוניה ,נשענים על שלושת עמודי היסוד האלה ,כמו גשר התלוי על
כלונסאות .11ניתן ,אם כן ,לתאר את מבנה הסימפוניה באופן סכמטי כך:

א' ,ב'  ----------ב' ,א' ,ג'  -----------ג' ,א'.

התפיסה המעגלית באה לידי ביטוי בכך ,שבסוף הסימפוניה יש למעשה חזרה
אל תחילתה .יתר על כן ,בהציגו את השורה השלמה רק בסוף היצירה ,מרמז יוסף טל
על חזרה אל הגרעין ,ממנו צמחה כל הסימפוניה .הצליל דו♮ כראשון בשורה
וכדומיננטי בחומר המוסיקלי א' (המוטיב או המיצב) ,מגדיר למעשה את המבנה
המעגלי .בהתייחס למטפורה של יוסף טל (הכלונסאות והגשר) ,ניתן לומר
שהסימפוניה נשענת על עמודי יסוד שבבסיסם הצליל דו♮( .דו♮--------דו♮--------
דו♮).

רביעיית המיתרים מספר שלוש ,כפי שראינו קודם לכן ,מתחילה בצליל דו♮ ,המנוגן
בכינור הראשון .זו עובדה הנשמעת מיד וגם נראית בבירור בפרטיטורה .אולם,
חשיבותו העיקרית של הצליל דו♮ (הנשמע והנראה) ,בכך שהוא מהווה רעיון יסודי
המונח בבסיס הרביעייה .רעיון זה (הצליל דו♮) ,המנוגן עם צלילי לוויאן (דו ,#סי♮,
סי♭) המצטרפים אליו בהדרגה ומקיפים אותו ,מהווה את הנושא ,החומר התמטי ממנו
מתפתחת הרביעייה כולה .דברים אלה הסביר יוסף טל בעצמו ,בכנס קומפוזיטורים
שנערך בשנת  .1899עוד טען טל באותו אירוע ,כי מנושא זה ,כלומר ,הצליל
המורחב ,הוא בונה סטרוקטורות שונות ,בדיוק כפי שניתן לעשות עם נושא קלאסי.
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הצליל דו♮ כרעיון ,ויחד עם צלילי לוויאן כנושא ,מנוגנים בתחילת הרביעייה
במשך ארבעים רבעים ,שהם למעלה משישים שניות .נגינה זו מתבצעת תוך שינויי
רגיסטרים ,וחילופי תפקידים עם כניסות ויציאות של ארבעת הכלים בטכניקה שניתן
לכנותה קלידוסקופית .קטע זה ,המנוגן במשך למעלה מדקה ,מהווה מיצג של החומר
התימטי ,אך בעת ובעונה אחת גם סטרוקטורה ראשונה ,המאופיינת על ידי מרקם
שניתן לכנותו סטאטי:

דוגמה מס' 14

בהמשך ,בונה יוסף טל סטרוקטורות הנובעות או מתייחסות לצליל המורחב,
כלומר ,לצליל דו♮ ולווייניו (כפי שהסביר) ,וכל אחת מהן מאופיינת במרקם ייחודי.
ההתייחסות לצליל המורחב יכולה לבוא לידי ביטוי על ידי שימוש במרווחים
אופייניים והיפוכם ,על ידי שמירה על הצלצול המיוחד של האקורד המיוחד הנובע מן
הצליל המורחב (אקורד סקונדות קטנות) ,על ידי היצמדות לרעיון הצליל הבודד
המורחב ,באמצעות מרקם צפוף ודינמי שנגינתו יוצרת מעין צליל חדש כוללני,
וכדומה .להלן מספר דוגמאות:
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דוגמה מס' 15

במהלך נגינת הרביעייה ,כל סטרוקטורה כזו מנוגנת יותר מפעם אחת ,אם כי
תמיד באופן שונה מעט בהשוואה לנגינה הקודמת ,מעין וריאנט של הסטרוקטורה .אם
נסמן את הסטרוקטורות השונות באותיות ,ונרשום אותן על פי סדר נגינתן ברביעייה,
נקבל את המבנה הבא:
א' ב' ג'

א'

ד' ב' ה'

א'

ד' ג' ב' א'

למבנה הזה יש דמיון מסוים לזה של הסימפוניה השנייה (ראה לעיל) ,ובעיקר,
זהו מבנה מעגלי ,אשר סופו חוזר אל תחילתו ביחס סרטני .או ,אם תרצו ,המבנה גם
מזכיר את החזרה המהופכת המופיעה בטקסט המקראי" :השמים מספרים כבוד אל –
ומעשי ידיו מגיד רקיע" (תהילים י"ט ,ב) .הקשר אל הצליל דו♮ במבנה המעגלי הזה,
מתקיים בשני מישורים:
א .כל הסטרוקטורות מתייחסות ונובעות מהצליל המורחב שליבו הוא דו♮.
71

ב .סטרוקטורה א' ,המהווה גם חומר תימטי ,שבמרכזה עומד הדו♮ ,נמצאת בנקודות
אסטרטגיות בארכיטקטורה של הרביעייה :בהתחלה ,לאחר שליש הרביעייה ,לאחר
שני שלישים ובסופה .סך הכול ארבע פעמים ,יותר מכל סטרוקטורה אחרת.
בסבירות גבוהה למדי ניתן להסיק ,כי המבנה והחשיבות של הצליל דו♮
ברביעייה השלישית ובסימפוניה השנייה של יוסף טל ,נובעים מגישה עקרונית,
שמקורה עוד מתקופת לימודיו בבית הספר הגבוה למוסיקה בברלין וכן מאופן פיתוח
שמיעתו ,כפי שציין יוסף טל בפירוש בספרו האוטוביוגרפי (ראה לעיל)" :על ידי
שיתוף פעולה בין הצליל דו♮ לבין האוזן ,כמו הדם הזורם במעגל בגוף".
לאור האמור עד כאן ,ניתן לקבוע במידה רבה של ודאות ,כי התפיסה המעגלית
ומקומו הדומיננטי של הצליל דו♮ ביצירותיו של יוסף טל ,הן עובדות שרירות
וקיימות .טל אף נתן את אישורו לכך ,בשיחה בעל פה עם כותב שורות אלה.
מה הן הסיבות שהביאו אותו ללכת בדרך זו? לכך הוא אינו מספק תשובות ברורות.
ניתן רק להעלות השערות ,שכל אחת מהן יכולה להיות סבירה:
א .על פי החלטה אישית שרירותית של יוצר חופשי.
ב .בחירה שהושפעה מהמסורת ומההיסטוריה של המוסיקה המערבית-אירופית,
שקבעה ,לאחר שנים של התפתחות המוסיקה הכלית ,את סולם דו מז'ור כסולם
בסיסי.
ג .אין לשכוח כי יוסף טל היה גם פסנתרן מבצע ,ובפסנתר ,כידוע ,הצליל דו♮ ממוקם
במרכז המקלדת.
ד .החלטה המושפעת מאופן לימוד הסולפג' ופיתוח השמיעה ,כפי שהוסבר לעיל.
סיבה נוספת ,הנראית סבירה למדי ,היא השפעתו של פאול הינדמיט ,שיוסף טל
היה תלמידו( .טל דחה טענה זו מכול וכול).
כידוע ,חלק ניכר מיצירותיו של פאול הינדמיט הן מחזוריות-מעגליות .בסולם
שנים-עשר הטונים שלו ,הטוניקה דו♮ נחשבת כלב הטוניות .הינדמיט רואה את
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הטוניקה דו♮ כמייצגת מערכת שמש ,בעלת כוח גרוויטציוני על הגורמים הסובבים
את הטוניקה .11ביצירתו המונומנטאלית "לודוס טונאליס" (,)Tonalis Ludus
הפרלוד הפותח מתחיל בצליל דו♮ וחוזר במהלך של היפוך הסרטן בפוסטלוד .באופן
זה מסיים הינדמיט את יצירתו ,לאחר תנועה מעגלית-מחזורית ,באותו הצליל בו
התחיל – דו♮ כמובן" .התחלתי היא סופי" ,אמר על כך הינדמיט עצמו .13ראה דוגמת
תווים להלן:

דוגמה מס' 16

אם נערוך השוואה בין תחילתה וסופה של היצירה "לודוס טונליס" לבין
ההתחלה והסוף של היצירה "בכל הכבוד" לעוגב יחיד שחיבר יוסף טל בשנת ,1893
נבחין כי קיים דמיון רב ביניהן:
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דוגמה מס' 17

דמיון זה מחזק את ההשערה בדבר השפעתו של פאול הינדמיט על יוסף טל ,כאחת מן
הסיבות שהניעו אותו ללכת בדרך אשר תוארה במאמר זה.
לסיכום ,ניתן לקבוע בסבירות גבוהה למדיי ,כי יוסף טל בונה את יצירותיו
מתוך מחשבה ותפיסה ,שייצוגן הוא צורת המעגל .מעגל ,כסמל של הצורה
הגיאומטרית השלמה והמושלמת וכן כסימבול למעגל חיים .חיים הנולדים מגרעין –
רעיון ,שהוא (גם אם לא תמיד) ,הצליל דו♮.
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הערות:
 )1ר':

Josef Tal, Der Sohn des Rabbiners – Ein Weg von Berlin nach Jerusalem.
Berlin, Quadriga verlag. 1983, 111-112.

 )1המורים לסולפג' ול פיתוח השמיעה בבית הספר הגבוה למוסיקה בברלין היו פרופסור שרלוטה פפר
( )Sharlotta Pfefferומר זיגפריד בוריס (.)Siegfried Boris
 )3תרגום חופשי מגרמנית.
 )7הדברים נאמרו בשיחה בעל-פה עם יוסף טל .הקלטת השיחה נמצאת בארכיון למוסיקה ישראלית
באוניברסיטת תל אביב.
 )9יוסף טל :מבוא לתורת הצורה המוסיקלית ,תל אביב ,הוצאת המרכז לתרבות .1891
 )6יוסף טל Der Sohn des Rabbiners :שם.
" )7הגן" ,אופרה קאמרית ( 62דקות) ,הוזמנה על ידי רולף ליברמן ,מנהל בית האופרה של המבורג.
הצגת הבכורה התקיימה בהמבורג ב 18-במאי .1899
 )9ישראל אלירז ,סופר ,משורר ומחזאי ישראלי .יליד  ,1836בוגר האוניברסיטה העברית ,מוסמך
אוניברסיטת תל אביב ,למד תיאטרון בסורבון ,פריס .יצירותיו התפרסמו בארץ ובחו"ל .חלק
ממחזותיו הוצג בישראל .אלירז חיבר תמלילים לכמה מהאופרות שהלחין יוסף טל.
 )8יוסף דורפמן:
"Tonal Concepts in the Instrumental Chamber Works of Paul Hindemith", Israel
Studies in Musicology, Vol. 2, 1980, 144.
 )12יוסף טל :עד יוסף (רשמה מפיו עדה ברודסקי) ,ירושלים ,הוצאת כרמל .198 ,1887
 )11שם (.)162 – 197
 )11יוסף דורפמן :שם.196 – 171 ,
 )13גיורא שוסטר :מלודיה ופוליפוניה במוסיקה של המאה ה ,12-תל אביב.132 ,1892 ,
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יוסף טל  :ביטויים של אישיותו ביצירה "קינה על מות משה"
המאמר רואה אור לראשונה בחוברת זו ,ומהווה פרסום בכתובים של הרצאה אשר הושמעה בכנס
השנתי של האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה ,ירושלים 1212

כמעט כל יצירת אמנות קשורה בחוטים ,עבים יותר או פחות ,אל הביוגרפיה
של יוצרה ,אל אופיו ,דעותיו ,מחשבותיו וגישתו לחיים .היצירה מהווה עבור יוצרה
אמצעי תקשורת עם העולם שסביבו ,כלי כדי לשוחח ,כדי לדבר ,כדי לומר לנו דבר
מה .בחינה דקדקנית של יצירה ,מאפשרת להבין מסרים שהיוצר מנסה להעביר ,והיא
עשויה לפתוח בפנינו צוהר לאישיותו .לפעמים ,באמצעותה ,הוא כמעט מתערטל
מולנו .מאידך ,מידע קודם על תולדות חיי האמן ,מאפשר לעתים להבין את היצירה
טוב יותר .אמנם הדברים נכונים ,או לפחות קלים יותר לזיהוי ,כשמדובר ביצירה
ספרותית ,אך גם ביצירות מוסיקליות רבות ,במיוחד אם הן כוללות טקסט – כך הוא
הדבר.
ברצוני לטעון כי היצירה "קינה על מות משה" ,היא דוגמה מובהקת וברורה
במיוחד לקשר הזה שבין היוצר ליצירתו .אמנם הוכחה של קשרים כאלה אינה מדע
מדויק ,אך במקרה הנדון ,על סמך חומר המצוי בידינו ,כולל כמובן הפרטיטורה
והטקסט ,ניתן לאמת את התיזה הזו בסבירות גבוהה למדי.

77

"קינה על מות משה" היא אחת היצירות החשובות ,אם לא החשובה ביותר ,שחיבר
יוסף טל במהלך חייו .על חיבורה אף זכה בפרס ישראל .הוא כתב אותה לטקסט
שליקט וערך בעבורו המשורר יהודה יערי .במקור נשא הטקסט את הכותרת" :על
מות משה מזמור" ,אך שם זה לא מצא חן בעיני טל בשל המילה "מזמור" .הקונוטציה
של מילה זו ,לדעתו ,היא לתחושות של שמחה ועליזות ,שאינן תואמות את אופייה
של היצירה ואת משמעותה .על כן ,הוא שינה את השם ל"קינה על מות משה" וגם
הכניס ,בהסכמת יערי ,כמה שינויים בגוף הטקסט ,כדי שיענה על כוונותיו ויתאים
להשקפת עולמו.
בתרגום ללועזית מכנה יוסף טל את היצירה 'רקוויאם' .הכשר לשימוש במונח הזה
שאב טל מברהמס ,שכידוע ,חיבר את הרקוויאם שלו לפסוקים על פי בחירה אישית
ובשפה הגרמנית ולא על פי הטקסט הלטיני המסורתי .עם זאת" ,מות משה" היא
יצירה כמעט קאמרית ,שבה אנסמבלים של סולנים מחליפים את המקהלה הגדולה,
ואילו התזמורת צנועה ביחס למה שאנו מכירים מהספרות הקלאסית (רק נציג אחד
לכלי נשיפה מעץ ,מיתרים וסקציית כלי נקישה ללא כלי נשיפה ממתכת) .אפשר אולי
לראות בכך מעין בבואה של השוני בין הכנסייה הנוצרית ,הנוטה לגודל ולפאר ,לבין
בית הכנסת היהודי ,הצנוע בדרך כלל.
את חיבורו של הרקוויאם "קינה על מות משה" סיים יוסף טל בחודש פברואר
 .1867על המוסיקה שחיבר בתקופה ההיא הוא אומר" :עם שנות הששים ,מתחילה
בעצם היצירה .עד אז היו הכול הכנות" .1ובאמת ,אמצעי הביטוי שלו באותה עת הם
כבר תוצאה של ניסיונו בכתיבה דודקפונית ,ביצירת צלילים במעבדה ובחיבור
מוסיקה אלקטרונית .כלומר" ,מות משה" כתוב בשפתו הבוגרת של טל ,שפה א-
טונאלית חופשית ,כאשר מוטיבים מסוימים ואפילו צלילים בודדים ,משמשים נקודת
זינוק ,בסיס להתפתחות המוסיקלית .למרקם הכולל של היצירה מוסיף טל פס-קול
שהופק במעבדה ,ואשר מושמע על גבי סרט מגנטי .לזמרים הוא כותב תפקידים
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מאתגרים ,המחקים לעתים קווים מלודיים כליים ,וכן משבץ פה ושם גם דקלום
שירתי .כלומר ,שפה מוסיקלית מודרנית המשתמשת באמצעי ביטוי רבים ומגוונים.
מבנה היצירה "קינה על מות משה" הוא דרמתי-תיאטרלי .כל דמות בדרמה
מיוצגת על ידי זמר ,זמרת או קבוצת זמרים ,כאילו היו שחקנים במחזה .הדרמה הזו
היא בת שבעה פרקים .בארבעת הראשונים הולך וגובר בהדרגה המתח ,אשר מגיע
לשיאו בפרק החמישי .בפרק השישי ובפרק השביעי נפתר כביכול הקונפליקט,
והדרמה מתפוגגת לאיטה ,ממש כמו במחזה קלאסי .במרכז "המחזה" הזה ניצבת
דמותו של משה רבנו ,עליו נגזר לא לעבור את הירדן ולא להגיע לארץ המובטחת.
משה ,על פי יוסף טל ,אינו משלים עם רוע הגזירה ופונה לאלוהים בהתרסה ,כמעט
במרד ,ואומר לו( :ציטוט) "גלוי וידוע לפניך יגיעי וצערי שנצטערתי על ישראל עד
שיהיו מאמינים בשמך ,עד שקבעתי להם תורה ומצוות .אמרתי :כשם שראיתי
בצרתם ,כך אראה בטובתם ועכשיו שהגיעה טובתם של ישראל [להיכנס לארץ
המובטחת] אתה אומר לי' :לא תעבור את הירדן הזה'? אינני זז מכאן עד שתבטל
אותה גזירה" .ויוסף טל מסביר" :הרעיון העומד בבסיס היצירה הוא התרסתו של
משה כלפי אלוהים ,אשר תמציתה באה לידי ביטוי במשפט" :אינני זז מכאן עד
שתבטל אותה גזירה" ,דבריו של משה בפרק החמישי.
יוסף טל הרבה והיטיב לבטא את עצמו ,לא רק באמצעות המוסיקה אלא גם
במלל ובכתיבה פרוזאית .שלושה ספרים ובהם פרקים ביוגרפים ופרקים העוסקים
בדעותיו וברעיונותיו כתב טל (שניים בגרמנית – "בן הרב :הדרך מברלין לירושלים"
שיצא לאור כבר בשנת  ,1899ו"פסקול :בחיפוש אחר מצלול החיים" שראה אור
כעשרים שנה מאוחר יותר ,ב .1229-ספר שלישי בעברית" ,עד יוסף – זיכרונות,
הרהורים ,סיכומים" שראה אור ב ,1887-נכתב מפיו על ידי עדה ברודסקי) .אלה
מאפשרים לנו יותר מאשר הצצה אל עולמו הרוחני ואל אופיו .אבל לא רק שלושת
הספרים הללו עומדים לרשותנו .ראיונות מוקלטים ,הסבריו שהודפסו בחוברות
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ובתוכניות קונצרטים ,הרצאות ,מאמרים בכתבי עת ואפילו ספרי הלימוד שחיבר
["מבוא לתורת הצורה המוסיקלית"" ,יסודות התיאוריה המוסיקלית" ו"מוסיקה
חדישה במילניום השלישי"( ,באנגלית)] ,מגלים לנו יותר מאשר טפח מאישיותו
וממחשבותיו.
והנה ,מעיון בחומר הרב הזה ,הכולל ,כאמור ,פרקים ביוגרפיים ,מתברר באופן די
מפתיע ,כי בזיכרונותיו של יוסף טל קיים כביכול רק חג או מועד עברי אחד – חג
הפסח .את כל המועדים האחרים הוא כמעט ואינו מזכיר ,ואילו אל חג החירות הוא
חוזר פעם אחר פעם .הוא מספר על ליל הסדר בבית הוריו ,על ליל הסדר בבית
היתומים אותו ניהל אביו ,הוא מספר על חג הפסח בקיבוץ (שבו היה בנו חבר) ועל
על זה שנחוג בביתו בירושלים .ובתוך כך ,דמותו של משה רבנו מלווה אותו ,ככל
הנראה ,במשך תקופה ארוכה מאוד .טל מספר ,למשל ,שכאשר ראה לראשונה,
מסיפון האוניה שהביאה אותו לארץ ,את חוף חיפה ,דמותו של משה רבנו הייתה
הדבר הראשון שעלה במוחו" :מראה הנמל המואר של חיפה וזיקוקי האורות של
העיר המטפסת אל מרומי הכרמל ,מילאו אותי התפעלות ",הוא כותב" ,חשבתי לי:
מה עבר בראשו של משה כשהשקיף לראשונה ממרחקים על הארץ המובטחת"?.1
בראשית שנות הארבעים ,עם תחילת פעילותו כיוצר בארץ ישראל ,חבר יוסף
טל אל הרקדנית והכוריאוגרפית דבורה ברטונוב ,ויחד הם יצרו מופע בשם "יציאת
מצרים" .לא זו בלבד שטל השתמש אז בנושא הקשור לפסח כבסיס ליצירתו ,הוא גם
ראה ב"יציאת מצרים" ,שלו ושל ברטונוב ,סמל ליציאה או להגירה של יהודי גרמניה
מארץ הולדתם ולעלייתם ארצה ,אירועים אותם חווה על בשרו.
בשנת  ,1876ביקש המנצח ברנרדינו מולינארי מיוסף טל לחבר יצירה ,כדי
שיוכל להשמיעה עם התזמורת הפילהרמונית .טל לקח את החומר התמטי מתוך מופע
המחול שלו ושל דבורה ברטונוב ויצר פואמה סימפונית לתזמורת גדולה עם בריטון
סולו בשם "יציאת מצרים" ,שלאחר מכן הוסב שמה ל"אקסודוס" .ב ,1897-לקח טל
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פעם נוספת חומרים תמטיים מיצירתו זו ,וחיבר את "אקסודוס  ,"1מוסיקה
אלקטרונית לבלט .הייתה זו יצירתו האלקטרונית הראשונה ,אותה חיבר מיד
כשהדבר התאפשר מבחינה טכנית .ניתן אולי לשער כי הוא בחר דווקא בסיפור של
יציאת מצרים ,המסמל את היציאה מעבדות לחרות ,כנושא המרכזי בעבור יצירתו
האלקטרונית הראשונה ,מתוך רצון לרמוז על האמנסיפציה של הצליל הבודד .אך מה
שברור ואינו מוטל בספק הוא ,כי הנושא הזה ,על כל היבטיו ,שבמרכזו ניצב משה
רבנו ,העסיק אותו מילדותו כל העת .הוא חוזר אליו שוב ושוב ,גם כיוצר ,ואף נעזר
בו כדי להביע את רעיונותיו .במסגרת מסקנה זו ניתן לומר ,כי שלושת יצירותיו
הנושאות את השם "יציאת מצרים" או "אקסודוס" ,היו מעין פרומו – קדימון ליצירת
השיא :לרקוויאם "קינה על מות משה".
וקיים פן נוסף לקשר שבין טל ליצירתו .באמצעות רעיון ההתרסה והמרד העומד
בבסיסה ,ואשר מבוטא במשפט" :אינני זז מכאן עד שתבטל אותה גזירה" ,מציג
למעשה יוסף טל ,בתמציתיות ,את דרך התנהלותו בחייו בכלל ,ואת גישתו
הפילוסופית לחיים ,בפרט.
יוסף טל (בצעירותו ,שמו הגרמני היה ,כאמור ,יוזף גרינטל) ,גדל במשפחה דתית
אורתודוקסית .אביו היה רב ואימו בת רבנים .הכשרות ,התפילה ,שמירת השבת
ושאר המצוות ,היו לחם חוקו כשהיה ילד .והנה ,עוד בהיותו נער ,מרד באורח החיים
האורתודוקסי ו'חזר בשאלה' (כפי שמכנים זאת היום) .ההשתתפות שלו בפעילותן
של להקות אמנים קומוניסטיות ואנרכיסטיות ,הייתה אחד הביטויים המובהקים למרד
הזה .גם במסלול הלימודים המקובל מרד ,ולמורת רוחם של הוריו עזב את הגימנסיה
מבלי לסיימה ,כדי לעסוק בתחום האהוב עליו .בבית הספר הגבוה למוסיקה התריס
כנגד כל המלגלגים ,וירד למרתף של המהנדס פרידריך טראוטוואין כדי לקחת חלק
בניסויים הראשונים שעשה האחרון על מנת ליצור צלילים באמצעים אלקטרוניים.
בתחום האישי מרד במוסכמות באופן בוטה ביותר ,כאשר יצר מערכת זוגית עם אשת
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איש ,ובצוותא ,ומבלי למסד את זוגיותם ,אף הולידו השניים ילד.
אף התנהלותו של יוסף טל כקומפוזיטור כאן בארץ ,לפחות בתקופה הראשונה,
הייתה סוג של התרסה .כאשר כינה בוסקוביץ' את אלה שלא הולכים בתלם ,הקרוי
"ים-תיכוני" – "אימיגרנטים נצחיים" ,ראו זאת רבים בעולם המוסיקלי של אותם
ימים ,כהפניית אצבע גם לעברו של יוסף טל .אולם טל ,כפי הנראה ,היה
הקומפוזיטור המעורה ביותר בהווי הארץ ,לעומת כל שאר האבות המייסדים של
המוסיקה הישראלית .הוא היה תקופה מסוימת חבר קיבוץ .יחד עם יהודה שרת
מקיבוץ יגור ומשה כרמי מקיבוץ עין חרוד ,פיתח פעילות מוסיקלית ענפה בעמקים
ובגליל .גם כשחי בירושלים ,המשיך לתור בארץ יחד עם תלמידיו ולהופיע ביישובים
המרוחקים .במלחמת השחרור גויס וחווה את מוראות החזית והקרב .כלומר ,הוא
עבר מסלול ישראלי טיפוסי" .אימיגרנט נצחי" הוא בוודאי ובוודאי לא היה.
אבל ,הוא התעקש להתמיד וליצור מוסיקה בסגנונו ובשפתו ,בהם האמין כמובן .בכך
ניתן לראות גם מעין התרסה כלפי הזרם המרכזי .כשהוא משתמש מדי פעם בחומרים
מסורתיים ועממיים לצורך חיבור יצירותיו (ולעניין זה אפשר להזכיר ,למשל ,את
הסימפוניה הראשונה או את הסונטה לפסנתר] ,עושה זאת טל בהתאם לצרכיו
ולסגנונו .אפשר לומר כי שימוש בחומר מסורתי לבניית קומפוזיציה ,שהיא ברובה
א-טונאלית ,נחשב בעת ההיא גם למעין אמירת 'דווקא' .זאת ועוד ,יוסף טל לא היה
אדם המכונס בדלת אמותיו .את דעותיו השמיע תמיד בקול ,כפי שאמר ,למשל ,ביחס
למוסיקה שכתב לאופרה שלו "שאול בעין דור" (ציטוט)" :אפשר לשמוע בה מוסיקה
יהודית ,ללא ציטוט מלודי של ליטורגיה מסורתית ,מוסיקה ישראלית ,בלי
סימבוליקה לאומית" .3כמעט בכל ראיון ,הרצאה או מאמר פרי עטו ,ניתן היה לשמוע
או לקרוא דברים ,כגון" :בנושא מוסיקה ישראלית אמנותית טיפלו בנאיביות .אם
מישהו כותב במודוס דורי וזה נשמע אקזוטי-מזרחי ,זה מספיק"?; "אין אפשרות
לתאר או להסביר על סמך טכניקה מסוימת מה במוסיקה ישראלי"; "נוף יכול
להשפיע על גישה אסתטית ,אבל להפוך את זה לנוסחאות זה אבסורד"; "דברים
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משפיעים על כל אחד בצורה אחרת ,לכן זה לא יכול להיות עניין של רצפטים .זו
גישה צרה ,לוקאלית ,פרובינציאלית" .7קרוב לוודאי שהאמין בכל ליבו בדברים
שאמר ,אך היה בהם גם מרכיב של התרסה ,כפי שניתן ללמוד מהמשפט הבא שלו:
"את המוסיקה המכונה 'ים-תיכונית' לא יכולתי לקבל ,דווקא משום היותה קו רשמי
מוכתב".9
בפרק המכונה "פוסטלוד" בספרו "עד יוסף" ,חושף טל את המרכיב הבסיסי
הזה של אישיותו ,וכך הוא כותב" :נדמה לי שהנקודה המכרעת בדרך שבה התנהלו
חיי ומעשיי מאז ימי ילדותי ,הוא דחף הוויכוח [ – ]...הסירוב לקבל את הדברים
כנתונים מראש".6
במלחמת ששת הימים ,בחודש יוני  ,1867נפל ראובן ,בנו הבכור של יוסף טל .אף כי
בעקבות המלחמה הזו חיבר את הקנטטה "מסדר הנופלים" ,לפי מקאמה של חיים
חפר בשם זה ,הקדיש יוסף טל דווקא את "הקינה על מות משה" ,שכתיבתה הסתיימה
כחצי שנה קודם לכן ,לבנו שנפל .נראה כי הוא עשה זאת משום שחש קרבה מיוחדת
ליצירה הזו ,כאילו היא חלק ממנו .באמצעותה ,בדומה לזעקתו של משה" ,אינני זז
מכאן עד שתבטל אותה גזירה" ,הוא מתריס כלפי אלוהים וזועק גם כן" :מדוע אתה
לוקח את בני לפני שהספיק לחיות ,לפני שהספיק למלא את ייעודו בעולם הזה".
ניתן אם כן לומר ,במידה רבה של ודאות ,כי היצירה "קינה על מות משה" קשורה
אל יוסף טל האדם בעבותות ,והיא כביכול מציגה פרקים מחייו .באמצעות היצירה
המוסיקלית ,פותח בפנינו יוסף טל צוהר אל אישיותו ,אל דעותיו ותחושותיו .ב"קינה
על מות משה" הוא שר ומדבר אלינו מגרונו של משה.
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