
 4/3/20 –הסבר ליצירות קונצרט "הפרוייקט הקאמרי הישראלי" 

 מאת בטהובן.  11שלישיית קלרינט, צ'לו ופסנתר במי במול מז'ור אופוס 

והוקדשה לדוכסית מריה  27בהיותו בן  1797-הולחנה על ידי בטהובן ב 11שלישת הקלרינט במי במול מז'ור אופוס 

פון טון. דוכסית וינאית שהייתה הפטרונית של רבים מהמלחינים באותה תקופה ובמיוחד של מוצרט ובטהובן.   וילהלמין

הטריו שייך למוסיקה הקאמרית המוקדמת במכלול יצירתו של בטהובן. רבות מיצירותיו בתקופה זו כללו כלי נשיפה מעץ 

נהגו מבצעים, לפעמים, לשנות את המצלול ולהחליף את  בעיקר בזכות המצלול שהיה חביב על בני האצולה. לאורך השנים

שפירושו  "ערמת עץ", בעיקר בגלל  Gassenhauer Trioהקלרינט בכינור ואת הצ'לו בבסון. שלישיה זו ידועה גם בשמה"   "

קית של "מתוך אופרטה איטל Before I go to workהפרק השלישי הכולל ווריאציות על  מלודיה פשוטה ומתנגנת הנקראת " 

מלחין בשם ג'וזף ויגל.  הטריו זוהי יצירה משוחררת, לא מכופתרת וכיפית עם חלק ראשון אלגרו קון בריו )אלגרו נלהב( 

מאיר  וקופצני הנמשך פרק זמן ארוך יותר משאר הפרקים, עד שבטהובן מבסס את ההרמוניה. אחריו הפרק השני אדג'יו 

 (”Pria ch'io l'impegno. )"-אלגרטו   -רתיים העוברים בין הכלים . הפרק השלישיפרק איטי ומתנגן בעל מוטיבים מלודיים שי

Tema con variazioni   " פרק ווריאציות על המלודיה ההומוריסטיתBefore I go to work והוא  מעניין במיוחד כאשר "

נגן בנפרד ובו בזמן נוצרת אחדות בטהובן מטפל בחלקים מתוך המלודיה העוברים בין כלי הנגינה השונים כאשר כל כלי מ

מופלאה. אופן הטיפול הזה בנושא ווריאציות ניתן לשמוע מאוחר יותר בחמישית "דג השמך"  של שוברט שכידוע הושפע 

 מאד מבטהובן. 

 ) עיבוד מרדכי רכטמן( 4חמישייה לקלרינט וכלי קשת במי במול מז'ור אופוס  -בטהובן 

שני אבובים, שני קלרינטים,  -חודשת של בטהובן על האוקטט )שמיניית כלי נשיפהחמישה זו מקורה בהעמקה ומחשבה מ

. הצליל של שמיניית כלי הנשיפה תאם את העדפה הברורה של האצולה 1793-שני בסונים, שתי קרנות ( שנכתבה בווינה ב

ח בסלונים בארמונות של אותה האירופית למצלול גלנטי וקל של כלי נשיפה מעץ שהיווה פעמים רבות ליווי מוזיקלי לאירו

בטהובן עיבד מחדש את השמינייה לחמישיית כלי קשת והפך אותה לעמוקה יותר במצלול ומסובכת יותר  1795-תקופה.  ב

מבחינת המרקם. בפרק הראשון אלגרו קון בריו )אלגרו מלא חיות( המרקם גמיש ובהיר ועשיר במהלכים קונטרפונקטים 

טה כמיטב הקלסיקה הווינאית. הפרק השני אנדנטה כולל מוטיבים חדשים לצד פיתוח של חופשיים ובנוי בצורת הסונ

המוטיבים שהופיעו בפרק הראשון. הפרק השלישי ריקודי בצורת מינואט וטריו ולאחריו הפינלה בפרסטו סוחף ומבריק. 

י הקשת הכוללת  שני כינורות את חמישיית כל -בביצוע שלפנינו בחר מרדכי רכטמן לעבד את הגרסה "החדשה" של בטהובן

 שני ויולה וצ'לו לחמישייה עם שני כינורות ויולה צ'לו וקלרינט ולתת מבט מחודש על מצלול היצירה מאז ועד היום.  

 בארטוק חמישיית פסנתר בדו מז'ור  

.  זוהי 39בן כשהיה  1920 -בלבד ושוכתבה שוב ב 23כשבארטוק היה בן  1904  -חמישיית הפסנתר של בארטוק נכתבה ב

יצירה רחבת הקף בת ארבעה פרקים. במבט ראשוני עולה שמצלול החמישייה קשור ומושפע מהמוסיקה הקאמרית של סוף 

אבל בראיה מעמיקה ברור שבארטוק מתווה כאן דרך חדשה. עדיין לא סלולה , עדיין לא ברורה, אך מבחינים   19-המאה ה

 כאן כבר במצלול הייחודי של ברטוק הבשל. 

ומספר שגילוי הפואמות של ריכרד שטראוס  1904באוטוביוגרפיה שלו  מספר בארטוק על משבר יצירתי שתקף אותו סביב 

שחררו אותו ממשבר יצירתי ואפשרו לו לחזור להלחנה. ובאמת בשנה זו כתב שלוש יצירות חשובות ביותר בגוף היצירות 

רבעת הפרקים קיבל מעמד חשוב ביותר בעולם המוזיקה של תחילת הגדול שלו וביניהן  הקוינטט לפסנתר. הקוינטט בעל א

 כשבארטוק עצמו ליד הפסנתר.  1905 -המאה ובוצע בבכורה בווינה ב

בהמשך כתביו האוטוביוגרפיים מודה בארטוק בכך שהחמישייה נכתבה כשעדיין לא מצא את דרכו הייחודית אך מדגיש  

בארטוק הופיע אתה  1921 -חזר אליה וערך בה כמה שינויים. ב 39ה בן כשהי 1920 -שהיא נשארה יקרה לליבו ולכן ב

בבודפשט כפסנתרן בחמישייה בהצלחה גדולה.  מאז ועד היום מבוצעת היצירה הזו בקונצרטים רבים והיא אחת היצירות 

 הפופולאריות ביותר בקאנון המוזיקה הקאמרית העולמי. 

את סגנונו הבשל של בארטוק  נהנים כפל כפליים מהחמישייה. האזנה מעניין לציין שאנחנו כמאזינים אשר מכירים 

 מדוקדקת חושפת בפנינו ומשקפת לנו המאזינים את הדרך הקומפוזיטורית הייחודית שבה הלך בארטוק.  


