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  –תנועת הרומנטיקה 
 13-14-15שיעורים 

 פנחסי-קובריגרוהילה : מרצה

 תנועת הרומנטיקה רקע

 1789המהפכה הצרפתית •

 

 .ביטוי אישי ללא צורה מוגדרת•

 

 מבשר תנועת הרומנטיקה ורומנטיקן   –בטהובן •

 .בעצמו

 (1826 – 1786)קארלֶּמריהֶּפוןֶּ,ֶּרֶובֶֶּ
 

מחלוצי האסכולה הלאומית  , מלחין גרמני•

ואגנר הושפע ממנו  . והרומנטית הגרמנית באופרה

', צייד הכשפים', 'אוברון'מיצירותיו הידועות . רבות

יצירות  , לקלרנית ולבאסון, רטי לפסנתר'קונצ

הכוריאוגרף . מוסיקה מקהלתית ושירים, לפסנתר

השתמש במוסיקה  ' רוח הורד'מיכאל פוקין ביצירתו 

 .של ובר

 

 (1828 – 1797)פרנץֶּפטרֶּ,ֶּשוברט
 

 (1828 – 1797)פרנץֶּפטרֶּ,ֶּשוברט
 

הוא ובטהובן מציינים את תקופת . מלחין אוסטרי

במשך  . המעבר מן הסגנון הקלאסי לסגנון הרומנטי

, אופרות: חייו הקצרים חיבר שוברט יצירות רבות

, שירים 500-מוסיקה קאמרית ולמעלה מ, סימפוניות

.  היחיד במינו, שבכולם מתגלה הטוהר המלודי שלו

הוא למד  . והיה בנו של מורה בוינהשוברט נולד 

המלכותית וזמן   הקאפלהבבית הספר של מקהלת 

,  כמוהו כך היה בטהובן, אחר כך. מה שימש כמורה

 .היה למוסיקאי עצמאי

 

 ברבים לידר/ ִליד
 

השיר האומנותי הגרמני מסוף  . 'שיר, 'liedמגרמנית 

ימי הביניים ועד המאה העשרים ובמיוחד בתקופה 

הקלאסית והרומנטית כגון שיריו של שוברט לקול 
 .ולפסנתר
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 (1817)דג השמך 
 פרנץ שוברט: מוסיקה

 שוברט. ד. פ כריסטיאןמילים 
 בני פרל: תרגום

  

 
 

בדולח   פלג זך כִּ  בְּ

ֵחץ עבר ביעף   ,כְּ

  ַהשמך קל הדעת

   ועל פני חלף

  על הגדה ניצבתי

   רוגע ושלו

  בהשתכשך במים

  .הדג יפה הגו

סוף בְּ  ,נמאס ודי לו  לִּ

 ,ַויתחֵכם

 המים פתע ֶהֱעכירו

 ,ועוד אני בוהה

 את החכה שולף הוא

הוי הדג שם  , ַהדג

 .מפרפר

 ,בדג החמד, אני

 .ַמביט בלב סוער

 

 בים חיכה לו  דייג 

 עמד גם הוא בטל  

לב קשוח   ביט בְּ  הִּ

 . בדג המתפתל

 כל עוד צלולים המים  

 אין לחשוש  : חשבתי

 ַהשמך לא ָיצוד הוא 

 .  ולּו חיכה עד בוש

 (1817)דג השמך 
 פרנץ שוברט: מוסיקה

 שוברט. ד. פ כריסטיאןמילים 
 

 (1819" דג השמך)"ור 'חמישייה לפסנתר בלה מז: פרנץ שוברט
 נושא ווריאציה -  טיפה יותר מהיר  –אנדנטינו : פרק רביעי

מרכיבים בולטים  ֶּליוויֶּנושא 

ֶּ"(עיקר)"

ֶּאופי

 כלי קשת כינור תצוגה

 1וריאציה 

 2וריאציה 

 3וריאציה 

 4וריאציה 

 5וריאציה 

  - 6וריאציה 

 אלגרו

 מסע חורף מאת שוברט –גת  עימנואל

רתול–מנדלסוןֶּ  (1847 – 1809)ֶפליקסֶּ,ֶּדיבַּ
 

רתול–מנדלסוןֶּ  (1847 – 1809)ֶפליקסֶּ,ֶּדיבַּ
נכדו של הפילוסוף  )בן להורים יהודיים , מלחין גרמני 

יחד עם שופן ושומאן היה אחד מגדולי  (. משה מנדלסון
-הרומנטיקנים במחצית הראשונה של המאה התשע

וכישרונו  , הוא נולד למשפחה עשירה ומשכילה. עשרה
הוא חיבר יצירות רבות לפני הגיעו  . נתגלה בגיל צעיר

ובשנות  , (יצירות שהשמיד לאחר מכן)עשרה -לגיל חמש
,  זכה בקהל מעריצים, העשרים לחייו סייר ברחבי אירופה

המוסיקה  . ושב לנהל את הקונסרבטוריון של לייפציג
שנכתבה כמעט בכל צורה מוסיקלית וכמעט לכל  , שלו

הוא היה מחלוצי  .  נודעה בליטוש ובחן שבה, הרכב כלים
מנדלסון עשה רבות על מנת  . הפתיחה הקונצרטית

 .להציל את יצירותיו של באך משכחה
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 1843 -חלום ליל קיץ 

 , דימטריוס, ליסנדר, הלנה, הרמיה: הסיפור•

, טיטניהמלכת הפיות , אוברוןמלך היער 

 .גמד היער פאק

 

 

 קטע הפתיחה•

 

 מארש החתונה –קטע הסיום •

 (1849 – 1810)פרדריקֶּ,ֶּשופן
 

 (1849 – 1810)פרדריקֶּ,ֶּשופן
 

שחיבר כמעט רק , פסנתרן וירטואוזי ומלחין פולני

. שופן היה מלחין רומנטיקן טיפוסי. מוסיקה לפסנתר

שאבה המוסיקה שלו  , אף כי רוב ימיו חי בפריס

הוא . בעיקר השראה מרגשותיו הפטריוטיים הפולנים

מלבדם חיבר . חיבר הרבה מזורקות ופולונזים

, ואלסים, נוקטורנים, פרליודים, יסֶקרצ, םֶאטיטיודי

 .רטי'סונטות וקונצ

 

רליּוד  פֶּ
 

. קטע פותח. 'נגינה מקדימה' praeludiumמלטינית •

 :קטע שמיעה

Prelude for piano No.  4 in E minor 
('Suffocation') Op. 28/4, B. 123/2 

 

 

טיוד  אֶּ
יצירה שנועדה בעיקר . 'לימוד, 'e'tudeמצרפתית 

האטיוד יכול . לשפר את היכולת הטכנית של הנגן

להיות תרגיל בלבד אך לפעמים זו יצירה מוסיקלית  

 .דביסישל ממש כגון האטיודים של שופן או 

 

 

ָדה לַּ  בַּ
.  balladeמצרפתית . 'נרקדת, 'ballataמאיטלקית  

עשרה מקורה בשיר  -הבלטה האיטלקית של המאה הארבע

היא התגבשה לצורה . שנועד ללוות ריקוד ומכאן שמה

אין . הכולל פזמון חוזר, פיוטית מוסיקלית בעלת מבנה קבוע

,  לבלטה האיטלקית קשר לבלדה של הטרובדורים הצרפתיים

לבלדה האנגלית מן המאה  . אף שגם לה אופייני פזמון חוזר

עשרה ואילך מאפיינים תכנים ספרותיים דרמטיים  -השש

. ומסתורים הקשורים במקרים רבים בעלילות אהבה וגבורה

עשרה כתבו בלדות בסגנון  -עשרה והתשע-במאות השמונה

שופן ובראהמס ציינו . ורבות מהן הולחנו, הבלדה האנגלית

יצירות לפסנתר שנכתבו בסגנון רומנטי ' בלדה'במונח 

 .א-ב-במבנה א

 

 נֹוקטּורן
ֶּ

במאה . מנגינת לילה, 'ֵליִלית, 'nocturneמצרפתית 

בעיקר ציין המונח מוסיקה ללהקת כלים   18-ה

לנגינה ולזמרה  , ולעיתים ללהקת זמרים וזמרות

חלומית , ציין המונח נגינה איטית 19-במאה ה. בנשף
 .ורומנטית לפסנתר
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 הסילפידות  : צפייה
 

 מיכאל פוקין: כוריאוגרפיה

 פרדריק שופן: מוסיקה

 אלכסנדר בנואה: תפאורה ותלבושות

 1909: שנת בכורה

אלכסנדרה  , אנה פבלובה, תמרה קרסבינה: רקדנים

 .נסקי'בלאדינה וואסלב ניז

 :שופן פירוט היצירות –הסילפידות 
•Polonaise in A major, Op. 40, No. 1  

(some companies substitute the prelude in A 
major, Op. 28, No. 7 instead) 

•Nocturne A flat major Opus 32,no 2 

•Waltz in G flat major, Op. 70, No. 1 

•Mazurka Opus 33, no 2 

•Mazurka Opus 67, no 3 

•Prelude in A major, Op. 28, No. 7 

•Waltz Opus 64, no 2 

•Waltz Opus 18, no 1 

 פואמה סימפונית –המוסיקה התוכניתית 

מוסיקה                         –( 1869 – 1803)  ֶהְקטֹור ֶבְרִליֹוז•

 תוכניתית ראשונה                                                

 

 

 פואמה סימפונית –( 1886 – 1811)פרנץ ליסט •

 'צורה מחזורית'–

 'שינוי דמותם של הנושאים'–

 

 מוסיקהֶּתוכניתית
 

 -או רעיון חוץ, מראה, מוסיקה המתארת אירוע

 .מוסיקלי

 

 "הסימפוניה הפנטסטית" –ביצירתו של ברליוז 

 

 (1869 – 1803)הקטורֶּ,ֶּברליוז
ֶּ(1869 – 1803)הקטורֶּ,ֶּברליוז

הוא היה גם מבקר  . מגדולי המלחינים הרומנטיים בצרפת 

ברליוז היה  . מוסיקה וסופר מבריק וחיבר זיכרונות מרתקים

אך הפסיק את לימודיו , בנו של רופא והתחיל ללמוד רפואה

אחר כך  , בתחילה למד באופן פרטי. ופנה ללימוד קומפוזיציה

על אף  ' רומא פרס'בבקונסרבטוריון של פאריס שם זכה 

יצירותיו רובן  . מנהל הקונסרבטוריון, ֶכרּובינישל  עויינותו

והן מצטיינות  , מוסיקה תוכניתית היונקת ממקורות ספרותיים

קו אופייני . הדמיון-בממדיהן ובצבען התזמורתי עתיר

במיוחד  , המשותף ליצירותיו הוא השימוש בנושא חוזר

יצירותיו הרבות כוללות . שלו' הפנטאסטית סימפוניה'ב

. אופרות ושירים, יצירות מקהלתיות, סימפוניות, פתיחות

 .הוא ספר יסוד עד היום' מסכת על התזמור'ספרו 
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 (1897ֶֶּּ – 1833)יוהאנסֶּ,ֶּבראהמס
 

 (1897ֶֶּּ – 1833)יוהאנסֶּ,ֶּבראהמס
, בניגוד לזו של ואגנר, מלחין גרמני שיצירתו מייצגת 

הוא נולד . את הצד הקלאסי יותר של הרומנטיקה

. והיה בנו של מוסיקאי בתזמורת תיאטרון בהאמבורג

את . את דרכו במוסיקה התחיל כפסנתרן בבית קפה

והוא זכה  , יֹוָאכיםכמלחין גילה כנר יהודי בשם  כשרונו

את הסימפוניה הראשונה . ושומאן מליסטלעידוד גם 

כשהרגיש את עצמו בשל  , שלו חיבר בגיל העמידה

רטי  'שני קונצ, יצירותיו כוללות ארבע סימפוניות. דיו

מוסיקה , (לו'לכינור וצ)רטו כפול 'קונצ, לפסנתר

 .'הֶרקוויֶאם הגרמני'שירים רבים בניהן , קאמרית

 

 המחולות ההונגריים

 1מחול הונגרי מס •

 2מחול הונגרי מס •

 3מחול הונגרי מס •

 4מחול הונגרי מס •

 5מחול הונגרי מס •

 לייטמוטיב
 

, פסוק מוסיקלי. 'מוטיב מוביל, 'leitmotivמגרמנית 

מקצבי או הרמוני המשמש לאפיונו של מרכיב  , מלודי

מצב רוח וכיוצא , רעיון, מקום, חפץ, גיבור: מסוים

השימוש בו רווח (. בדרך כלל באופרה)בזה בדרמה 
 .ואגנר רייכארדבמיוחד באופרות המאוחרות של 

 

נבחרים מערכה ראשונה  קטעים –קטע צפייה •

 .אגם הברבורים/  יזל'גושנייה מהבלט 

נַּה  (1884 – 1824)יְךֶּ'ֶבְדז,ְֶּסֶמטַּ
 

נַּה  (1884 – 1824)יְךֶּ'ֶבְדז,ְֶּסֶמטַּ
 

ק הצעיר ממנו את  'ייסד יחד עם דבוז. כי'מלחין צ

הוא נולד . כית'האסכולה הלאומית במוסיקה הצ

וכישרונו בנגינת פסנתר וכינור התגלה , בבוהמיה

הוא למד ולימד בפראג ונתמנה אחרי כן . בגיל צעיר

סמטנה נודע  . למנצח בתיאטרון הלאומי של פראג

הכלה 'במיוחד באופרה , ביותר באופרות שלו

.  ובסדרת הפואמות הסימפוניות מולדתי', המכורה

מוסיקה , לכלי מיתרים רבעייההוא חיבר גם 

 .מקהלתית ומוסיקה לפסנתר
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 קטע שמיעה

 " למולדתי"מתוך הפואמה הסימפונית •

 מולדובה - 2חלק 

 (1893 – 1840)' פיוטרֶּאילייץ,ֶּייקובסקי'צ

 

 (1893 – 1840)' פיוטרֶּאילייץ,ֶּייקובסקי'צ

המוסיקה שלו  . המלחין הרוסי הראשון שהתפרסם מחוץ לגבולות רוסיה 

. העירני ובִתזמורהבתוכנה הרגשי , מצטיינת במעוף המלודי שלה

ייקובסקי נטש משרה בפקידות הציבורית כדי להתמסר למוסיקה ולמד  'צ

  מבאלקיְריֶבאם כי הושפע רבות . פטרסבורגבקונסרבטוריון של סנט 

שנים רבות  .'חמישה'הלא הצטרף לקבוצה הלאומית  קורסקוב-ורימסקי

. שמעולם לא נפגש איתה, פון ֶמק ָדה'נאְדייֶז, תמכה בו אלמנה עשירה

שש סימפוניות   ',אונְיֶיגיןיֶבֶגני 'בניהן , יצירותיו הרבות כוללות עשר אופרות

,  רטי לכינור'קונצ, רטי לפסנתר'שלושה קונצ, ויצירות תזמורתיות אחרות

והיפיפייה ' מפצח האגוזים', 'אגם הברבורים': בלטים רבים וחשובים כגון

.  מוסיקה לפסנתר ושירים, יצירות מקהלתיות, מוסיקה קאמרית', הנרדמת

עד היום מותו הוא  , ייקובסקי סבל מכאבי ראש והתקפים פסיכוטיים'צ

לא ידוע אם הוא  מת ממחלת הכולרה בה חלה בעקבות  , בגדר תעלומה

עקב רגשות אשמה של  )שתיית מים מזוהמים או שהתאבד 
 (. או פחד מפרסום נטייתו בציבור הרוסי/הומוסקסואליות ו

 

 קטעי שמיעה

הפרק השני של הסימפוניה השישית של  •

 alegro con grazia –ייקובסקי 'צ

 

 פיית שיזף הסוכר –מפצח האגוזים •

 קטעי צפייה

 :מפצח האגוזים•

בלט מונטה  –אן כריסטוף דה מאיו 'ז: כוריאוגרפיה. 1

 קרלו

 בלט המאה העשרים –אר 'מוריס בז: כוריאוגרפיה. 2

 רוסיה –המוסיקה הלאומית 

 'החמישה'

 (1910 – 1837)מילי באלקיְריֶב 1.

 (1887 – 1833)אלכסנדר בורודין 2.

 (1908 – 1844)קורסקוב -ניקולאי רימסקי3.

 (1881 – 1839)מֹוֶדְסט מזורסקי 4.

 (1918 – 1835)צזאר קּוי 5.
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 (1908 – 1844)ניקולאיֶּ,ֶּקורסקוב-רימסקי
 

 (1908 – 1844)ניקולאיֶּ,ֶּקורסקוב-רימסקי
 

הוא  .'חמישה'המלחין רוסי לאומי וחבר בקבוצת 

הושפע רבות מן המוסיקה הרוסית העממית ששמע  

בעוצמתן  , יצירותיו ידועות ברושמן הדרמטי. בילדותו

בהיותו קצין  . המקצבית ובצבעוניותן התזמורתית

צעיר בצבא הרוסי חיבר בזמנו הפנוי את הסימפוניה  

שהיא גם הסימפוניה הרוסית , הראשונה שלו

אחר כך התמנה למורה לקומפוזיציה . הראשונה

. וכתב על תזמור פטרסבורגבקונסרבטוריון של סנט 

יצירותיו כוללות חמש עשרה  . הוא היה מלחין פורה

מוסיקה מקהלתית , שלוש סימפוניות, אופרות
 . ושירים

 

ֶּ

 (1881 – 1839)מודסטֶּ,ֶּמוסורגסקי
 

ֶּ

 (1881 – 1839)מודסטֶּ,ֶּמוסורגסקי
 

, מחשובי המלחינים הרוסיים מן האסכולה הלאומית

הוא הושפע רבות מן   .'חמישה'החבר בקבוצת 

המוסיקה העממית הרוסית ומאגדות העם הרוסיות  

ששמע בילדותו וחיבר מוסיקה הניכרת בריאליזם 

הוא חיבר שבע אופרות ובין יצירותיו  . התיאורי שלה

אותה יצירה עובדה  )' תמונות בתערוכה'המפורסמות 

בנעוריו שירת בצבא  (. לתזמורת על ידי ראוול ואחרים

התמכרותו לשתייה , ואחר כך נעשה לפקיד ממשלתי

 .הביאה למותו בטרם עת

 

 1874קטעי שמיעה  מתוך תמונות בתערוכה סוויטה  לפסנתר 

 1922י מוריס ראוול "תזמור ע** 
 .כל שאר הפרומנד וריאציות –פרומנד •

 כ פרומנד שני"אח  Gnomus– הגמד•

 כ פרומנד שלישי"אח -הטירה העתיקה •

 גני טילרי•

 פרומנד רביעי כ"אח –עגלת בידלו •

 מחול האפרוחים בקליפתם•

 פרומנד חמישיכ "אח –ה 'שמואל גולדנברג ושמויל•

 "החדשות המרעישות', כיכר השוק בלימוז"•

 Sepulcrum)קברים רומאיים  -קטקומבות •

 וריאציה של הפרומנד  -'  עם המתים בשפה מתה'•

 הבקתה של באבה יאגה•

 .  כ פרומנד אחרון"אחהשער הגדול של קייב •

 

 הגמד+ פרומנד 

 Emerson, Lake & Palmer 1971 
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ֶּמחולֶּהאפרוחיםֶּבקליפתם

 ויקטור הרטמן: תמונה

 תמונות בתערוכה

 1922 -בתזמור מוריס ראוול •

 

 1974האפרוחים בעיבוד ִאיַסאּו טֹוִמיטה •

ֶּה'שמואלֶּגולדנברגֶּוְשמֹויְל

 ויקטור הרטמן: תמונה

ֶּהקטקומבות

 ויקטור הרטמן: תמונה

אֶּיְָאָגה אבַּ ֶּהבקתהֶּשלֶּבַּ

 ויקטור הרטמן: תמונה

 השערֶּהגדולֶּשלֶּקייב

 ויקטור הרטמן: תמונה
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 מזרח אירופה -המוסיקה הלאומית 

 כיה'צ –ציינתי אותו –סמטנה 1.

 כיה'צ –( 1904 – 1841)ְדבֹוזַאק , ַאנְטֹונִין2.

 הונגריה –( 1945 – 1881)ֶבַלה ַבאְרטֹוק 3.

 הונגריה –( 1967 – 1882)זֹוְלטאן קֹודאי 4.

 20-על בארטוק וקודאי נרחיב במאה ה**

 

 צפון אירופה –המוסיקה הלאומית 

 (1900 – 1843)אדוארד גריג •

 

 ר 'במי מזו' בוקר': קטע שמיעה•


