
 'ושוסטקוביץור מאת באך 'השימוש בדיסוננסים בפוגות בלה במול מז
 יסוד המעלה, עידית רז: חניכה

 אוניברסיטת חיפה, איתן שטיינברג' פרופ: עמית-מנחה

  מהמאה בשימוש הנמצא ,מוסיקלי מבנה  - פוגה
  מוסיקה) פוליפוניה ועל חיקוי על מבוסס ,14 -ה

  אך ,יצירה של מסוים סוג הינה 'פוגה' .(קולית-רב
  מבנה בעלת יצירה בתוך מוסיקלית טכניקה גם

  פוגה המילה 1400-1700 השנים בין .אחר
  בדרכים ויושמה רבות למשמעויות התייחסה

  של הרעיון כאשר ,רבים ובקונטקסטים רבות
  בבסיס נמצא (היצירה קולות בין מרדף) פוגה

  היום אליו שמתייחסים כפי פוגה המושג .העניין
 .18 -ה המאה של הבארוקית לפוגה מתייחס

 הפוגה מבנה

  תחום הוא האקספוזיציה תחום - אקספוזיציה
   .הקולות בכל הנושא הופעת
  קונטרפונקט) מאינטרלודים מורכב - פיתוח
  חומרים על המבוסס ,יותר או קולות בשני חופשי

  ,(חדשים מחומרים ולעיתים ,מהאקספוזיציה
    .חופשית נושאים ומכניסת

  בולטת בצורה הנושא מופיע בו סיום - קודה
   .הקולות באחד

  מתח היוצרים יותר או צלילים שני :דיסוננס
  הינו דיסוננס של ההפך .פתרון המבקש

   .קונסוננס
  סקונדות הינם ביותר הדיסוננטיים המרווחים

  ,וקטנות גדולות ספטימות , וקטנות גדולות
  בתקופות .וטריטון וקטנות גדולות נונות

  למרווח נחשבה  הזכה הקוורטה גם מסוימות
   .קונסוננטי פיתרון ודרשה דיסוננטי

  לדיסוננס היחס השתנה ההיסטוריה לאורך
  היה לדיסוננס .המערבית במוסיקה ושילובו
  בין ומעבר ,מתח ,תנועה יצירת של תפקיד

  במוסיקה הדיסוננס .הקונסוננטיים הצלילים
  כלי הוא פוקציונלית הרמוניה על המבוססת

  מסגנונות בחלק .טונאלי כיוון תחושת ליצירת
  הורחב 20-ה המאה של האמנותית המוסיקה

  ושווה כנורמטיבי נחשב והוא בדיסוננס השימוש
  .לקונסוננס ערך

 המחקר  שאלת
  חספוס לעיתים ויוצר ,פרובוקטיבי בדיסוננסים באך של השימוש

 :שאלות שלוש הועלו מכאן .ואינטנסיביות
 ?הדיסוננס מהו•
   ?אותו ופותר הדיסוננס את מכין באך כיצד•
 ?בדיסוננס 'מטפל' אחרת מתקופה מלחין כיצד•

 
 :ושיטתו המחקר השערת
  יוהן של (Ab) ור'מז במול בלה הפוגה את לחקור בחרתי

  של הראשון הספר מתוך ,(המאוחר הבארוק) באך סבסטיאן
  בסולם מהם אחד כשכל ,ופוגות פרלודים 24) המושווה הפסנתר

-ה המאה) 'שוסטקוביץ דמיטרי של הסולם באותו ופוגה ,(אחר
  1951 בשנת שנכתב) שלו המושווה הפסנתר ספר מתוך (20

  השוויתי מכן ולאחר ,בנפרד פוגה כל ניתחתי .(לבאך בהתייחסות
 :הבאים השלבים על הסתמך המחקר .התוצאות את

 .(לטונאליות המלחינים שני של ההתייחסות) הרמוני ניתוח•
 .(הקולות הולכת בדיקת) קונטרפונקטי ניתוח•
  הדיסוננס וסוגי בו השימוש מידת ,בדיסוננס הטיפול אופן•

   .שימוש לידי הבאים
   :פרוצדורות משתי נובע באך אצל בדיסוננס השימוש

 .ופתרון מתח יצירת של ,פונקציונאלית הרמונית ,אנכית תשתית•
   .קולות הולכת ,אופקית תשתית•

  הטיפול בדרך הבדל יש הפוגות שבין היא עבדתי פיה על ההשערה
  הולכת חוקי פי על יהיה הטיפול באך מאת בפוגה :בדיסוננס

  'שוסטקוביץ של בפוגה הטיפול בעוד ,והפונקציונאליות הקולות
  של בפוגות ההרמוניות בין המעברים ,בנוסף .יותר חופשי יהיה

  טונאליות לחוקי  בהשוואה) טונאליים פחות יהיו 'שוסטקוביץ
   .כרומטיים ויותר (הפונקציונאלית

 

   :הרמוני מבנה - באך מאת פוגה
  לפה מעבר ישנו הפיתוח בחלק .(Ab) ור'מז במול לה הינו הפוגה סולם
  מכן לאחר .(Bbm) מינור במול לסי ומשם ,(המקביל המינור = Fm) מינור
   .Eb הדומיננטה דרך הטוניקה לסולם חזרה ישנה

Ab Eb Fm Bbm Cm Fm Bb Eb Ab 

 שניה ,(Ab) הראשונה הינן בפוגה המרכזיות הדרגות כי לראות ניתן מכאן
(Bbm), חמישית (Eb) ושישית (Fm).   

 ,הטוניקה לסולם יחסית קרובים לסולמות הינו המעבר הפיתוח בשלב
   .חריגות מודולציות ללא

 :מבנה הרמוני -' שוסטקוביץפוגה מאת 
  ,(Fm) המקביל המינור לבין (Ab) הטוניקה בין משחק ישנו הפוגה לאורך

  אבל , Fל מעבר יש 18 בתיבה :דוגמה .(E) שלו המוביל הטון ללא אבל
 ,בהרמוניה חשוב כלל נוגד זה מעבר .(Cm) מינורית דומיננטה בעזרת
  המשיכה את להדגיש מנת על ,ורית'מז להיות חייבת דומיננטה כל שלפיו

  .לטוניקה

Ab Fm Cm B G Dm  Ab  Fm Dm Eb Bbm Ab  

  ור'מז לסי מודולציות וכולל ,יותר חופשי הינו הפיתוח שלב זו בפוגה
 :לדיסוננס יחס  .הטוניקה סולם עם ישיר קשר להם שאין ,ור'מז ולסול

 :הקולות הולכת בחוקי הדיסוננסים את עיגן באך
  ישנה הפתרון את לחזק מנת על :ומלמטה מלמעלה שנפתר דיסוננס1.

   .(3 תיבה :דוגמא) ומתחתיו הפתרון לצליל מעל תנועה
 
 

 

 
  במהלך הדיסוננס לצליל הגעה :תחתון עובר צליל ידי על פתרון2.

  הקונסוננס לצליל הקול באותו ירידה המשך  ,מלמעלה סקונדלי
 .(9-10 תיבות :דוגמא)
 
 

 
  מנת על אחד צליל עולה הדיסוננס :עליון עובר צליל ידי על פתרון3.

 . לקונסוננס להיפתר

 
 ישנה אחר ובקול הקולות באחד מוחזק צליל :שוהה בצליל שימוש4.

   .(6  תיבה :דוגמא) פתרונו ואת דיסוננס שיוצרת צלילים של תנועה
 
 
 

  והפתרון חזקה פעמה על המופיע דיסוננס :חזקה פעמה על דיסוננס5.
  :דוגמא) הדיסוננס מודגש בכך .חלשה פעמה על מופיע הקונסוננטי

 .(35 תיבה
 
 

 
 ופתרונו ,חלשה פעמה על המופיע דיסוננס :חלשה פעמה על דיסוננס6.

  תיבות :דוגמא)  .הפיתרון מודגש בכך .חזקה פעמה על הקונסוננטי
22-23).   
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 :לדיסוננס יחס
 ופחות ,באך של מזה יותר "עדין" הינו בדיסוננסים השימוש הפוגה לאורך

  הדיסוננסים מרבית .מתח שיוצרים ,צורמים דיסוננסים אין .טונאלי
  בעלי במקומות .קולות הולכת של ליניאריים תהליכים של תוצאה הינה

  יותר רבים דיסוננסים ישנם (מודולציה ,לרפריזה הכנה) משמעות
   .(הרפריזה לפני - 52 תיבה ,B -ל המודולציה לפני - 26 תיבה :דוגמאות)
 
 
 
 
 
 
 

  השלישית לפעמה להתייחס מאפשרת (5/4) סימטרי לא במשקל הבחירה
   .הדיסוננסים מרבית מופיעים זו פעמה על .חלשה כפעמה

 
 :הקולות הולכת חוקי פי על שלא בדיסוננס שימוש

 הקפיצה .במול ומי לפה ופה מדו קפיצה ישנה השלישי ברבע :11 תיבה
  שהדו הינו ההסבר .קולות בהולכת מעוגנת אינה והיא ,לפה מדו היא

  לכן קודם שהייתה מנגינה ממשיך הפה בעוד ,התיבה מתחילת עוד מצלצל
 .(מי רה מי) בסופרן

 
 
 
 

  דיסוננס של סוג) טריטונים 33 מופיעים הפוגה לאורך :לטריטון יחס
  סול הם עשר תשעה מתוכם .(מוקטנת קווינטה או מוגדלת קוורטה שהוא

 זה טריטון כן ועל ,דו + במול לה הוא כזה טריטון של הפתרון .במול רה +
  + במול לה שהם טריטונים שבעה ישנם זאת לעומת .הטוניקה את מחזק

 מחזק זה דיסוננס כן ועל ,סול + במול בי הוא זה דיסוננס של הפתרון .רה
  .הדומיננטה את
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 :סיכום
   מהטוניקה יותר הרחוקים לסולמות מעבר ישנו המודרנית הפוגה של בפיתוח  ,(מינור במול ולסי מינור לפה מעבר) דומה בסיס פי על מתפתחות הפוגות שתי :הרמונית מבחינה

  שהם פתרונות ישנם 'שוסטקוביץ של בפוגה אך ,הקולות הולכת כללי פי על ונפתרים נוצרים הדיסוננסים הפוגות בשתי ,בנוסף .חלשות פעמות על מופיעים ולרוב בולטים פחות הדיסוננסים המודרנית בפוגה :לדיסוננס היחס
   .'קפיצה' למעשה זוהי כי לראות אפשר הקולות הולכת של באנליזה ורק המאזין אצל שנשמעת מדומה קולות הולכת פי על אלא ,הקולות הולכת פי על באמת לא

   .מודרניסטי גוון על שומרת עדיין היא אך ,ביניהן דמיון נקודות לראות וניתן הבארוקית לפוגה ביחס נכתבה המודרנית הפוגה כי לסכם ניתן מכאן

 :ניתוח חזותי :ניתוח חזותי


