
י
I 

דובךובצקיאדהמאת

מרכזימקןסתןפסןתהמחןלצינןתס
סרג'במקרהןלאהרןסי,ןבבאלטבאןפרה

הבאלטאתלהעלןתבחרדיאגילב

" Le Festin " שלהראשןנהאיתהפריסבעןנה
מקטעיסמןרכבתהיצירה . Ballets Russesה-

עסרןסייס,ןבאלטיסאןפרןתמתןךנבחריס

הכןריאןגרפיסגדןלישלעטספרימחןלןת

 ,ןפןקיןגןרסקיאיבנןב,פטיפה,הרןסיס,
קשסינסקייהפבלןבה,כמןכןכביסבביצןע

ןניזי'נסקי·

כברהרןסיתבאןפרההןפיעןהריקןדסצינןת

החלןרקרןסיסכשמלחיניס ,-18הבמאה

פיעלאןפרןתהלחינןהסאןפרןת.מחבריס

באלטסצינןתןבמערבהמערבית,המתכןנת

להצגההמיןעדתאןפרהבכלהכרחירכיבהין

שלתפקידמילאןהריקןדיס . Grand Operaב-

כפיריקןדיסשלאןסף(שעשןע,דיןןרטימנטן

רקעאןהצרפתית)באןפרהמשןלביסשהס

מלחיניסבעלילה.נבחריסלאירןעיסמחןלי

פומין,י'מטינסקי,מ'סוקולובסקי, 'מ(רביס
באלטקטעישלהסבאןפרןתשילבןהיתר)בין

מןסדןתרקדניידיעלבןצעןןהסקלאסי

 .-1738בברןסיהמןקמיסשהחלןהריקוד

-19ההמאהשלןהארבעיסהשלןשיסבשנןת

חידןשיסכמהגלינקהמיכאלהמלחיןהכניס

באןפרןת,הבאלטסצינןתשילןבבדרך

בןרןדיןכמןנןספיס,מלחיניסהלכןןבעקבןתין

שלהאפיותבאופרותורימסקי-קורסקןב.

כאמצעירקלאשימשןהמחןלסצינןתגלינקה,

הקןנפליקטבהתפתחןתתמכןגסאלאגיןןן

שלן ) 1836 (הצאר"למעןייחייסהעלילתי.

הראשןנההרןסית-לאןמיתלאןפרהנחשבת

האןפרהבהתפתחותמפנהלנקודתוככזו

ריקןדיבסגנןןהןבההמחןלןסצינןתהרןסית,

שהותאמןמחולות-עסעלהמתבסס'סאופי,
הקלאסי.הבאלטבסגנוןבמקוסלבמה,
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,כשמלחיניםו-8הבמאהכברהרוסיתבאופרההופיעוהריקודסצינות

המתכונתפיעלאופרותהלחינוהםאופרות.מחבריםהחלורקרוסים

אופרהבכלהכרחירכיבהיובאלטסצינותובמערבהמערבית,

 GRAND OPERAב-להצגההמיועדת

I 

ביןהמלחמהמתןארתהצאר"למעןב"חייס

לאיפיןןמשמשתהשירהלפןלניס.הרןסיס

המחנהלאיפיןןןהריקןדיסהרןסיהמחנה

מתוארהאןפרהשלהשנייהבמערכההפולני.

ריקןדיסארבעהבאמצעןתהפןלניהמחנה

שלמחרןזתכלןמרסןןיטה,במתכןנתהבנןייס

הקטעיססדרבבחירתבאןפייס.שןניסקטעיס

הקלאסית,הסימפןניהממבנהגלינקההןשפע

חלקיס.מארבעההיאגסכללבדרךהמןרכבת

הראשןןהריקןדביןגשרמעיןיצרבהשראתה

אןתסשמאחדמה(מזןרקה).ןהאחרןן(פןלןניז)

שניהס(משקלשלהסהתוקפני"ייהאופיהןא

N . במזורולהבוגוס:כבסול"ה

כלונקורמאת ,הצאר"כמעוייח"סהאופרהמתוך

E. 80GISLAVSKAIA DANCING THE MAZURKA FROM 

"A LIFE FOR THE TZAR" 

מקצביןתרמתןןהפןלןניזקצבאך 3/4

ריקןדי ,המלחיןתפיסתלפי .המזןרקה)

מסמליסשלהסןהמןסיקהןהמזןרקההפןלןניז

כלייט-בעיניןהתאימןןלכן ,ןתןקפנןתכןח

שניתפקידהפןלנית.האצןלהלאיפיןןמןטיב

-בסןויטההאמצעייסהריקןדיס
המתח,אתלהפיג-ןהןןאלסהקראקןביאק



עשיר ,עממילמחןלנחשבקןביאקאהקרשכן

חןשניכמחןלמןכרהיהןהןןאלס ,ןהןמןריסטי

סינקןפןתנקהיגלהעניקלןןאלס .ןאינטימי

אחרי ,הפןלנימהפןלקלןרשנלקחןןהדגשןת

 ,הפןלנייםקןדיםיהרבמחרןזתלשלבןשהחליט

שייךאינןןלכאןרהפןלניאינןשמקןרןאף

-נןסףדרמטיתפקידאלהלריקןדים .לשם
גיבןרידיןקןאתהמלחיןמתארבאמצעןתם

 .להיהעל

השנייההאןפרה ,) 1842 ( "ןלןדמילהרןסלאן"ב

עןדחשןבמקןםהבאלטתןפס ,גלינקהשכתב

שתייפנעלןמתפרשכמןתיתמבחינהיןתר

תפקיד ,הדרמהשלהמבטמנקןדת .מערכןת

למעןחיים"בדםילתפקדןמההבאלטיקטע

באמצעןתםיןימאפהמלחין ,כלןמר ,"הצאר

את-בעלילההמתעמתןתהדמןיןתאת

אתלשחררשמטרתןהחיןביןת,הדמןיןת

רנןמןר,'צהרעהמכשףשלמשלטןנןלןדמילה

שמפריעןת ,השליליןתהדמןיןתמןלאח,דמצד

 .שנימצדמטרתן,אתלהשיגלהן

 .רנןמןר'צבמלכןתמתרחשתהרביעיתהמערכה

יקןלתפקידייעדלאגלינקההרעלמכשף

מחןלקטעיעלנשעןהןאןלאיפיןנן ,באןפרה

מרכזימקןםתןפסיםהריקןדיםהמןסיקה.ןעל

מחןלבקטענפתחתהסצינהזאת.במערכה

(ממנה "רנןמןר'צכ"צעידתלימיםשנןדע

 ,באןפרןתדןתיצעשלמסןרתהתפתחה

תרנגןל"ןב ,למשל ,סרןבמאת "יהןדית"ב

שלןהמןסיקהרימסקי-קןרסקןב,של "הזהב

דמןיןתליצירתמןדלשימשההצעידה

במאההרןסיתהמןסיקהסןגיבכלדמיןניןת

הפינהלאבןהיתהזןמחןליתנהיןסצ ,)-19ה

הנןשאשבןי,האגדתהרןסיהבאלטשל

ןכןחןתהרןעכןחןתביןהעימןתהןאהמרכזי

גםהמערכהכןללתלצעידה,בנןסף .הטןב

מחןל-מזרחייםמחןלןתשלןשהבתסןןיטה

הטןרקיהמחןל .ןלזגינקהערבימחןל ,טןרקי

 ,ןחםנןעז ,זיזרהערביהמחןלןחןשני, "מרחףיי

גלינקהשלהמןסיקהסןער.הלזגינקהןמחןל

ממלכהשלאןןירהתיעיהרבבמערכהיןצרת

באמצעןתהמכשףדמןתאתןמאפיינתדמיןנית

כגןן ,ההרמןניתבשפהצפןייםבלתיאפקטים

אןניסןנישלםיגןדינ ,מסןרבליםביםימןט

רגיסטריםניגןדי ,שקןפיםןאקןרדיםכבדים

 .תיזמןרןגןני

פחןתחשןביםםיהריקןדהשלישיתבמערכה

עלמןתמתאריםהם .הרביעיתבמערכהמאשר

דםיןתפקי,הקלאסהבאלטבסגנןן ,קסןםבגן

 .בלבדמנטןיןןרטידשלהןא

לשלברןסיםמלחיניםהמשיכןגלינקהאחרי

באןפרןתאבל ,שלהםבאןפרןתקןדירנןתיסצ

לאןפרהבניגןדהשתנה.תפקידןהדרמטיןתו

התפתחןתהדרמטיתבאןפרה ,האפית

המחןלסצינןת .ןנמרצתמהירההקןנפליקט

אתןלהמריץלתמןךבמקןם-בהתאםהשתנן

 ,האפיןתבאןפרןתשעשןכמן ,העלילהמהלך

אתןלדחןתהמתחאתגילהפהיהתפקידן

שהשתמשהראשןן .הדרמטייםאיהשרגעי

 ,דרגןמיז'סקיאלכסנדרהמלחיןהיהכךבהם

ןרןבינשטיין ,) 1855 ( "סלקה.רןייבאןפרה

םיןלפעמ .בעקבןתיןהלכןייקןבסקי'ןצ

למהמעברמשמעןתהיתההמחןללסצינןת

הגרןזיניהריקןדסצינתלמשל,.להןשיןעד

אתמפיגהרןבינשטייןמאתיידמןן"באןפרה

 ,להשקדמההטראגיתבסצינהשנןצרהמתח

הבאהשיאלקראתההמתנהזמןאתמאריכה

קןדיהרבאמצעןת ,חדשמסןגמתחיןצרתןגם

לקראתהצןפהאתןישמכ ,החםןהנמרץ

מןתעללןמדתבןרהיכשהג-הבאההיהטרגד

אהןבה.

שיימוסורגסקמאת "ינה'חןבנשצייבאןפרה

האפיתהאןפרהעקרןנןתשללןביש

תחמיגכמפמתפקדיהפרסהמחןלת.יןהדרמט

 ,םייהעיקרהאירןעיםהתפתחןתאתןדןחה

משתלבהןאכי ,בעלילהתןמךגםהןאאבל

השיאיםאחדלקראתהצןפיםבהכנת

י.קנסחןבהנסיךרצח-היצירהשלהמזעזעים

ןתכבזהתפרסמןזאתבאןפרההמחןלןת

שכתבהנפלאהתיהמזרחהמןסיקה

י,חןפשןקצבמלןדיהפיתןליעם ,מןסןרגסקי

ןמאיהפבלובהכאנהבלרינןתןפרימה

 .בהםכיכבןהיסצקייפל

 "פיןלהדאמיירהפואהךתומלפסטור

ןלובסןליי'צמאת

' UE . DAME סPASTORALE FROM TCHAIKOVSKY'S 'PI 

שתפקידה ,המתייפייפתמהאקזןטיןתמאןד

 .האןפרהשלןהחזןתיהמןסיקליהצדאתלגןןן

שלטהימסןןמןרכבהשנייההמערכהסיןם

מתפתחיםשלהםשהמןטיבים ,מחןלןתארבעה

-מןפלאמזרחישטיחכמןבזהזהןנשזרים
 .ןההמןניםהילדים ,הגברים ,הנערןתריקןד

ריקוד ,ןחןלמניעדין ,מרחףהנערותקודיר

בנןילדיםיהריקוד ,ןפראינמרץםריהגב

שלצליליםבחיקןיםימלןן ,םיקצרםיממןטיב

רבהןאההמוניםןריקוד ,עממייםנגינהליכ

המןסיקליתהדרמטןרגיהןלןהט.משתתפים

שלןשתביןהניגןדיןתעלמבןססתנהיהסצשל

 ,מדןיקתלא ,ןחזרה ,םיהראשןנקןדיםיהר

מרכיביכלכ,ךהמסיים.במחןלהםילע

ןיןצריםתפתןמשבתנןעהמתאחדיםהמחןלןת

נקטעןהשיתןף ,קןנטרפןנקטייםצירןפים

השיא.בנקןדת

יהקלאסיהרןסהבאלטיסדיממיי,קןבסקיי'צ

תפקידאתהביא ,גדןליאןפראןמלחין

ם,יחדשלשיאיםהדרמטיתבאןפרההמחןלןת

דאמה"ן "אןניגיןאיבגניייבלראןתתןישנכפי

הקונפליקטהתפתחותהדרמטיתבאופרההאפית,לאופרהבניגוד

לתמוךבמקום-בהתאםהשתנוהמחולסצינותונמרצת.מהירה

היהתפקידןהאפיות,אופרותבשעשומונהעלילה,מהלךאתולהמריץ

הדרמטייםהשיאגעיראתולדחותהמתחאתלהפיג

 ,ויבורודמאתאןפרה ,"גןריאךיהנסייגם

בהםשהמפןרסמים ,מזרחייםמחןלןתשזןרה

השנייההמערכה ."םיציהפןלןבמחןלןתייהם

אמצעיםלצלילי,חןעלמןתריקןדעםנפתחת

המלןדילקןהאילתןרהדגשתכמןמןסיקליים

מןדגשתהשלישיתבמערכה .מקצביםןהחלפת

עדינןתלעןמתציםיהפןלןבהלןחמיםאכזריןת

ההרמןניןתעם ,מארשמןסיקתהנערןת.

הלןחםאתמציגה,המןדגשןהקצבהנןקשןת

רחןקגםהזההקטעדם,ןצמאכגסהפןלןביצי

היא "אןניגיןיאיבגנ"בהרביעיתהתמןנה ."פיק

לפתןחבחרןהמלחין ,הגיבןרהבביתנשףשל

במחרןזתהשתמשייקןבסקי'צבןןאלס.אןתה

ההתפתחןתחןקיבהשראתהןןאלסים

ביןהאחדןתהדגשתתןך ,כלןמר ,הסימפןנית

ןהנןשאיםהקצבבאמצעןתהשןניםםיהןןאלס

כמאפייניםמתפקדיםהןןאלסיםהמןסיקליים.

רמזיםבהםלמצןאןניתן ,בןרהיהגאת

תפקיד .להתרחשהעןמדתהגדןלהבהילמר

ליצןרהשישיתשבמערכהבנשףהפןלןניזמחןל

63 



 "א'גורהנס'ךייהאופרהמתוךפולובצ"סמחולות

בורוד'ןמאת

"POLOVETSIAN OANCES", FROM BOROOIN'S OPERA "PRINCE IGOR" 

האירןעים.השתלשלןתאתןלעכבהפןגה

גםלמצןאניתןדןמיםתיפקןדיםעםמחןלןת

סיפןרעלהמבןססתאןפרהפיק",ב"דאמה

ןסיןןלזסקי,שלהצעתןפיעל .פןשקיןמאת

המלחיןהעביר ,הקיסרייםהתיאטראןתמנהל

הזהןהשינןי ,-18ל-19המהמאההסיפןראת

מחןלשלמשעשעתסצינהלהכניסאיפשר

יקטרינהלתקןפתטיפןסימחןלהקןנטרדאנס,

מעיןהיאבאןפרההפסטןראלסצינתהגדןלה.

במזימןתמאןפיינת ,תיאטרןן"בתןךייתיאטרןן

ןריקןדיפנטןמימןת ,בצעידןתןעשירהאהבה

המינןאטהסאראבאנ,דכגןן ,חצר

ןהסיציליאנה.

השפיעןהרןסיןתבאןפרןתהריקןדיםסצינןת

בארץהקלאסיהבאלטהתפתחןתאןפןעל

הבאלטטהרתעלמחןלןתבהןשןלבןזאת.

שניביןשילןבאןפי.ריקןדיגםאבלהקלאסי

למשל,לראןת,ניתןהמחןלןתסןגי

צ'ייקןבסקישלהנמה"ב"היפהפייה

גלזןנןב.מאת "ריימונדה"ו

בשםמוסיקהשלחדשסוגיצרסטרווינסקי

בהשפעההסתפקלאהואסימפוני".ייבאלט

מבנהאתנטשאלאהסימפוני,המבנהשל

למבנהמעברלטובתןכלמכלהסוויטה

שלו,הראשוניםהבאלטיםשלושתסימפוני.

האביב"ו"פולחן "ייפטרושקה ,"האשייציפןר

למהפכנישנחשבהזה,המעבראחריכתוביס

התפתחותבלאמתרחשהיהלאוהיא ,בזמנן

לן.שקדמה ,הרוסיותבאןפרותהמחןל

5 

גל,נקהמאת "הצארלמעןייח"סהאופרהמתוךשנ'המערכה

" FROM THE SECONO ACT OF GLINKA 'S OPERA "A LIFE FOR THE TZAR 
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באופוותהויקודיםסצינות

אופןעלהשפיעוהווסיות

באוץהקלאסיהבאלטהתפתחות

עלמחולותבהןשולבוזאת.

נםאבלהקלאסיהבאלטטהות

סונישניביןשילובאופי.ויקודי

למשל,לואות,ניתןהמחולות

שלהנמה"ב"היפהפייה

ו"ויימונדהןןצ/ייקובסקי

נלזונובמאת


