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 גלעד ברעלי

 ביצוע אידיאלי

 למה מוסיקולוגיה חשובה למוסיקה: או

 

ונראה מנוגד לעמדות סבירות , הרעיו� של ביצוע אידיאלי של יצירה מוסיקלית מרתיע את רובנו

לעתי� . רבי� מה� מצויני�, אנחנו רגילי� לשמוע יצירות מוסיקליות בביצועי� שוני�. ומקובלות

וא� במקרי� שיש לנו העדפה כזו היא נראית , ת בי� ביצועי� שוני�קרובות קשה לנו לקבוע העדפו

עניי� זה נכו� לא . טע� שא� משתנה בזמ� או בנסיבות שונות אצל אותו אד�, לעתי� עניי� לטע� אישי

יכירו , ולעתי� א� המלחי� עצמו,  ג� מוסיקאי� מקצועיי��אלא ג� לגבי איש המקצוע , רק לגבי החובב

יות ביצוע שונות של אותה יצירה בלי לקבוע מסמרות באשר לעדיפות האחת על פני בדר� כלל באפשרו

כל יצירה גדולה : לא פע� א� יטענו שזה אחד ההיבטי� היפי� של המוסיקה, יתר על כ�. רעותיה

שה� נכוני� ולגיטימיי� , העמדות שונות ופירושי� שוני�, קריאות שונות, מאפשרת ביצועי� שוני�

ולעתי� א� יוסיפו ויאמרו שריבוי . גדולתה של היצירה ושל האמנות, כ� אומרי�, זאתב. באותה מידה

ככל שהיא : היא מסימני גדולתה של היצירה, פתיחות עקרונית זו לפרשנויות שונות, האפשרויות הזה

 היצירתיות, ריבוי האפשרויות וגיוונ�. כ� תרבה את פניה לאנשי� שוני� ולגישות שונות, יותר" גדולה"

 .נראי� מנוגדי� לרעיו� שיש לכל יצירה מוסיקלית ביצוע אידיאלי, והמקוריות המבוטאות בה�

 �עד שערעור ותהייה על כ� עלולי� להיראות , סביר ומוב�  כל כ�, כל זה נראה שגור ומוכר כל כ

או התרסה מתחכמת כלפי מה שאמיתותו , תוצאה של דוגמטיות וחוסר כל דמיו� וכישרו� מוסיקלי

, אני מניח, כמו של רובנו, ונטייתי הטבעית, ג� אני איני בטוח שעמדה זו מוטעית,  ואמנ�1.ורה בעלילבר

, ג� איני בטוח שהיא נכונה וא� איני בטוח שאני מבי� בדיוק מה היא אומרת, ע� זאת. היא לאמצה

על . � ביצועהמשו� שהיא כרוכה בתפיסות סבוכות בדבר טיב� של יצירה מוסיקלית ושל היחס בינה לבי

דר� הצגת האתגר וליבו� הבעיה ברצוני להציע שיקולי� שיש בה� כדי לתמו� בגרסה מסוימת או לפחות 

אמרתי . שלכל יצירה מוסיקלית יש ביצוע אידיאלי או אולטימטיבי, בפ� מסוי� של העמדה המושמצת

: � השוני� של העמדהמשו� שיש גרסות שונות ויש להבחי� בי� הרכיבי" גרסה מסוימת או פ� מסוי�"

שיש צדק רב בטענה שאפשר שלא תהיה העדפה בי� ביצועי� שוני� וא� בי� ביצועי� , למשל, אני חושב

ייתכ� ג� שבלבול בי� שני . א� זה לא אומר שאי� ליצירה ביצוע אידיאלי או אולטימטיבי. מצויני� שוני�

יש הסוברי� כי מהטענה שיש , כ�. ליענייני� אלה הוא אחת הסיבות להתנגדות לטענת הביצוע האידיא

הטענה : א� זו טעות. ליצירה ביצוע אידיאלי נובע שבי� כל שני ביצועי� שלה האחד עדי� על פני האחר

, יחס סדר בי� כל הביצועי� של היצירה, כשלעצמה, שיש לכל יצירה ביצוע אחד אידיאלי אינה משרה

 . עדי� על פני האחרי�) או כמה(אי� אחד ואינה מוציאה את האפשרות שבי� כמה ביצועי� שלה 

 .לפני שאכנס לגו� העניי� אקדי� כמה הערות

איני מתכוו� לסגנו� מוגדר " קלאסית"במילה .  כתובה" קלאסית"אדבר כא� רק על מוסיקה מערבית .  א

ר אלא לתת מושג כללי על סוג המוסיקה שבו ידוב) למשל, בניגוד למוסיקת ברוק או למוסיקה רומנטית(

–�מוסיקה , ז'ג, להבדיל ממוסיקת פופ, ב"שוסטקובי$ וכיו, ברטוק, מהלר, ברהמס, בטהוב�, הייד�,  בא

כמוב� אינה , ההבחנה. ב"סריאלית או אלאטורית וכיו, סוגי� מסוימי� של מוסיקה אלקטרונית, עממית

 את הדבר לגבי  די א� נבי�–א� לצרכי מה שמעסיק אותי כא� הגדרה חדה אינה נחוצה , חדה וחתוכה

ומקרי גבול יכולי� לגרו� , בשוליי� יש עמימות ניכרת, אכ�. סונטה של מוצארט או רביעיה של שומ�
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הסתייגויות דומות חלות על . א� אלה נראי� לי קשיי� שוליי� לגבי עיקר ענייני כא�, לקשיי� ולבעיות

תת מושג ברור למדי על מה הדוגמאות דלעיל מספיקות ל, א� שוב". כתובה"ו, "מערבית"הביטויי� 

יש הרבה מוסיקה מערבית קלאסית שאינה , מוב� שמעבר לעמימות של המונחי� הללו עצמ�. מדובר

ע� כל הצירופי� (כתובה והרבה מוסיקה מערבית שאינה קלאסית והרבה מוסיקה שאינה מערבית 

 התחולה של מה שייאמר אני מודע לכ� שמבחינת היק�. לפחות לא במישרי�, ועל אלה לא אדבר) ביניה�

אחת מהשתמעויותיה החשובות היא שאדבר רק בתחו� שבו יש לנו . מגבלה רצינית, כמוב�, כא� זוהי

. כשאנו תופסי� אותה כיצירת אמנות מוסיקלית,  שבה מדוברהיצירהמושג ברור של יצירה ושל מה היא 

א� דומה בעיני שלגבי , לרבו המערערי� על תחולת� של מושגי� אלה על המוסיקה בכל, לאחרונה

 .התחו� שבו אדבר הנחה זו קבילה

שהבעיות הנדונות כא� ה� בעיקר� בעיות פילוסופיות , מה שיובהר עוד בהמש�, יש לציי� מלכתחילה.  ב

א� למוסיקאי , צרי� כמוב� לדעת משהו על מוסיקה ולדעת על מה מדובר. ולא בעיות מוסיקליות

הוא צרי� להתאזר בסבלנות ולהתייחס . � הנדו� כא� יתרו� מכריעאי� לעניי, בתור שכזה, המקצועי

אי� ה� , בעצ�, שהרי, של פילוסופי� לפלוש כ� ברגל גסה לתחומו" חוצפת�"בהבנה ובסלחנות ל

 . בבעיה שהיא בעיקרה פילוסופית�פולשי� לתחומו אלא עוסקי� בתחומ� 

, או מי מאתנו, אי� כא� הנחה שאנו: יסטמיתהטענה בדבר ביצוע אידיאלי שאותה אציג אינה טענה אפ.  ג

יודעי� מהו הביצוע האידיאלי של יצירה מסוימת ושאנו שופטי� ביצועי� נתוני� לאור ידיעה זו או לאור 

א� כי רעיו� האידיאל יכול לכוו� את מאמצי (שאנו יכולי� לדעת זאת , אינני מניח אפילו. אידיאל זה

נה זו העובדה שא� המוסיקאי הרגיש והידע� ישאיר את שאלת מבחי). ועל כ� עוד בהמש�, ידיעתנו

 .אינה מעלה ואינה מורידה, או א� יסרב להתייחס אליה ברצינות, ההעדפה בי� ביצועי� שוני� בתיקו

מושג האידיאליות שידובר בו הוא מושג נורמטיבי המתייחס למה שראוי ונכו� ולא למה שפלוני .  ד

ייתכ� מאוד שלעתי� קרובות נעדי� . מה שמהנה את אלמוני בזמ� מסוי�ו) כעובדה פסיכולוגית(מעדי� 

ייתכ� מאוד . את הפחות נכו� והפחות ראוי, או את הרחוק יותר מהאידיאלי, אידיאלי�את הלא

יותר ) בזמ� מסוי� ובנסיבות מסוימות(אלינו " ידברו"מקוריות ורעננות לסוגיה� השוני� , שחדשנות

תמצית התרבות , שבסופו של דבר, א� כי אני מאמי� בעמדה האריסטוטלית (הנכו� והראוי, מהאידיאלי

 ).והחינו� היא שנביא את עצמנו להעדי� את הראוי ולהינות מהעדי�

 

 הנחות הטיעו�

 :בבסיס הטיעו� שלנו מונחות שלוש הנחות יסודיות

 . יצירה מסוימתשל   ביצוע הוא לעול� ביצוע�) הנחת האינטנציונליות (האינטציונליות של ביצוע. 1 

שלגבי כל ביצוע יש , דהיינו, יצירה מסוימת שלבדברנו על ביצוע אנו מתכווני� ממילא לביצוע  

יש . הנחה זו אינה תמימה ומובנת מאליה כפי שעלול אולי להידמות. יצירה מסוימת שהוא הביצוע שלה

היא נתפסת ומוערכת ו, שיש לה תכונות אסתטיות, התופסי� ביצוע כתופעה מוסיקלית עצמאית

ומ� הסת� ג� ללא ידיעה בלתי תלויה של , ללא זיקה להיותה ביצוע של יצירה מסוימת, כשלעצמה

יש הבדל גדול בי� תפיסה . של ביצוע" אוטונומית" אפשר לכנותה תפיסה 2.היצירה שמדובר בה

תפיסה תיאורית וביניה� ישנה תפיסה שנית� לכנות . אוטונומית כזו לבי� התפיסה האינטנציונלית

א� אינה מפרשת זאת כיחס ,  יצירה מסוימתשלשמכירה אמנ� בכ� שביצוע הוא , )אדייקטיבלית(

תמונה "בדומה לשימוש שבו אומרי� , אינטנציונלי בי� הביצוע והיצירה אלא פשוט כתיאור  של הביצוע

אנו ,  כאמור3.סוי�ולא כתמונה של אריה מ, כתיאור סוג התמונה" אריה�תמונת"במוב� של " של אריה

. יש יצירה שהביצוע הוא ביצוע שלה,  שלכל ביצוע–נניח כא� את אופיו האינטנציונלי של מושג הביצוע 
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אמנ� , במקרה הטוב, שהיותו ביצוע של יצירה מסוימת הוא, אינו ישות עצמאית, על פי הנחתנו, ביצוע

צוע הוא במהותו ביצוע של יצירה בי, לפי הנחתנו. א� שאפשר לתופסו ג� בלעדיה, אחת מתכונותיו

אשר אותה , הטענה בדבר ביצוע אידיאלי. והוא נתפס ומוער� ככזה, זהו תנאי מכונ� של זהותו, מסוימת

�ישנ� או , ע� זאת. פירושה שהיצירה קובעת את הביצוע האידיאלי שלה עד כדי יחידות, אטע� בהמש

ביצוע של ) באופ� קיצוני(למשל , ייתכ�. קליתיכולי� להיות ביצועי� רבי� שוני� לאותה יצירה מוסי

של כביצוע א� הוא יהיה כזה , ושגוי" רע"זה כמוב� יהיה ביצוע .  שאי� בו א� צליל אחד נכו�Xיצירה 

שהוא יכול להיות ביצוע טוב של יצירה ) למרות ששגיאה זו רווחת(אי אפשר לומר כא� . היצירה הזו

אנו רואי� כבר כא� עד כמה . X הרי הוא ביצוע של � הוא משו� שאז הוא כבר לא יהיה,  Y, אחרת

שיכולה להיתפס פע� כביצוע של , ביצוע אינו סת� תופעה אקוסטית. מסוב� וטעו� המושג הזה של ביצוע

X ופע� כביצוע של Y .הוא מלכתחילה יש אינטנציונלי , )והוא המוב� המקובל(במוב� שנדבר בו , ביצוע

 .ביצוע של יצירה אחת מסוימתוהוא נתפס מראש ומוער� כ

תרגו� של . למושג של תרגו� משפה לשפה) מהבחינות הרלוונטיות(אפשר אולי להשוות זאת  

תכונותיו . וכ� הוא ג� מוער�, שהוא תרגומו) הטקסט המקורי(נתפס במהותו בזיקה לשיר , למשל, שיר

אפשר . ל התרגו� ככזהאת הערכתו האסתטית ש) לפחות באופ� חלקי(האסתטיות של השיר יקבעו 

בלי להתייחס להיותו , )בשפת התרגו�(כשיר עצמאי , כמוב� ג� להתייחס לתרגו� כיצירה עצמאית

ייתכ� שזו תפיסה המזינה חלק גדול מקוראי . ואולי א� בלי לדעת את זה, תרגו� של השיר המקורי

ו אינה התייחסות א� התייחסות כז. שהרי בדר� כלל ה� אינ� יודעי� את שפת המקור, תרגומי�

ישנ� כמוב� . איני מתכוו� להיכנס כא� לשלל הבעיות שמעורר מושג התרגו�. כתרגו�, לתרגו� ככזה

מטרתה של הדוגמה היא רק לחדד במשהו את הבנת טיבו . הבדלי� גדולי� בי� ביצוע יצירה לבי� תרגו�

 .   הוא דומה לתרגו�זומבחינה ; האינטנציונלי של מושג הביצוע המונח כא�

אפילו הוא ביצוע רע (דהיינו לביצוע של יצירה מסוימת , מהו שעושה ביצוע מסוי� למה שהוא

או אולי איזה ? או מה שמכריז הקריי�? או מה שכתוב בתכניה? הא� אלה כוונות המבצע? )ושגוי שלה

גורמי� או שמא אי� מוב� לשאלה ואי� שחר לניסיו� לאתר את ה? קשר סיבתי בי� היצירה לבי� הביצוע

שמקבילותיה� ידועות בשטחי� שוני� ,  אלה ה� שאלות נכבדות�? "שעושי� ביצוע למה שהוא"

מהו שעושה תפיסה או מחשבה למחשבה על אודות ? מה� מהו שעושה ש� לש� של דבר�בפילוסופיה 

.ותקצר היריעה מלדו� בה� כא�, ב שאלות לרוב"וכיו? מה�דבר
4

 

 שיפוטי העדפה בי� ביצועי� �) הנחת הנורמטיביות (י� והעדפותהנורמטיביות האסתטית של הבדל. 2 

נורמטיביי� הנוגעי� לתכונות אסתטיות של הביצועי� בהיות� ביצועי� של �ה� שיפוטי� אסתטיי�

 .יצירה מסוימת

שיש לה תכונות רבות מסוגי� שוני� , אירוע או תופעה מסוימת, אפשר לראות ביצוע כיש 

יכול אולי להעדי� ביצוע מהיר " עצבני"מאזי� . י� אותה מבחינות שונותושאפשר לאבח� אותה ולהעד

. ביצוע איטי שמאפשר לו לנמנ��ומאזי� עיי� , בכ� שהוא חוס� לו זמ�
5

 � אול� בדברי� שלהל� לא כ

תמיד רק מבחינת תכונותיו האסתטיות כביצוע של יצירה ) ויישפט(הוא יידו� . נתייחס אל הביצוע

�ישנ� הרבה תכונות ואפיוני� שכלל לא מענייני� אותנו בשפטנו ביצוע מסוי� , למשל, כ�. מסוימת 

מינו ומספר , גיל המנג�, שנת ייצורו, לעתי� קרובות ג� טיב הכלי, למשל השעה והמקו� שהוא נית� בה�

בתקליטי� ובתוכניות רדיו , וכ� אולי רוב התכונות שמוצאי� לנכו� לציי� בתכניות קונצרטי�(ילדיו 

כל אלה פשוט לא נחשבי� בכלל תנאי , לאמיתו של דבר, בר�). ומציגי� ביצועי�"  מסבירי�"ה� שב

שה� אותו ביצוע למרות שהתרחשו ) tokens(אנחנו יכולי� לומר על שתי תקריות . הזהות של הביצוע
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י� נא על מקרה שאיננו יודע�חשוב(ואולי ג� על ידי נגני� שוני� , במקומות שוני� ובזמני� שוני�

הא� מכריעה העובדה שבשתי ; שמדובר בשני נגני� שוני� ואנו בטוחי� ששמענו פעמיי� אותו ביצוע

יליבידקה התחל� נג� 'תקריות  דומות להפליא של הרביעית של ברוקנר בביצוע תזמורת מינכ� בניצוח צ

וא מכונ� כדי לראות עד כמה מופשט מושג הביצוע שלנו ועד כמה ה) ?הקלרינט השני ושלושה כנרי�

)constituted by (על ידי תכונות אסתטיות�,נורמטיביות
6 

נציי� ששתי תקריות יכולות להיות שונות זו מזו 

; ובכל זאת להיות תקריות של אותו ביצוע) ב"כמו ג� בתכונות של זמ� ומקו� וכיו(בכל צליל שלה� 

מה שמכונ� את תנאי הזהות  �מה שחשוב לנו באמת בביצוע . כשהגובה המוחלט שלה� קצת שונה, למשל

ה� תכונות מוסיקליות בעלות משמעות , "אותו ביצוע"שעל פיה� נשפוט א� מדובר בתקריות של , שלו

 .תכונות שלו כביצוע נכו� של היצירה המסוימת שהוא ביצוע שלה, היינו, נורמטיבית�אסתטית

 נוס� על שתי �) רנטיותהנחת הקוה (נורמטיביות ביצירה�הקוהרנטיות של התכונות האסתטיות. 3 

ההנחות היסודיות הללו לגבי מושג הביצוע מונחות כא� הנחות נוספות לגבי טיבה של היצירה 

�חשובה במיוחד לענייננו היא הנחת הקוהרנטיות האומרת שהתכונות האסתטיות. המוסיקלית

,  היצירה עצמהשל) אובייקטיביות(נורמטיביות של יצירה מסוימת קוהרנטיות במוב� זה שה� תכונות 

יש תכונה , או לקטע מסוי� בה, א� ליצירה: ושבמסגרת יצירה מסוימת אי� ה� נוגדות זו את זו

באופ� כללי . לא קל להגדיר את טיב הניגוד שבו מדובר כא�. אי� לו תכונה נוגדת לה, נורמטיבית מסוימת

א� , כלומר, להתקיי� יחדולא לגמרי מדויק אפשר לומר ששתי תכונות ה� נוגדות א� ה� לא יכולות 

אפשר לדעתי א� לומר ששתי  . את האחת אי� לה באותו מקו� את האחרת, במקו� מסוי�, ליצירה יש

לנג� דו בלבד במקו� מסוי� ולנג� .  תכונות כאלה נוגדות כאשר ביצוע אינו יכול לממש את שתיה� ביחד

ת את התכונה לנג� רה ודו ביחד באותו כל אחת מה� ג� נוגד;  רה בלבד באותו מקו� ה� תכונות נוגדות

אפשר שקול , כמוב�, קולית�א� כי ביצירה רב(הגברה והחלשה במקו� מסוי� ה� תכונות נוגדות ; מקו�

 . ב"וכ� הבדלי טמפו ומשקל משמעותיי� וכיו, )אחד יוגבר במקו� שהאחר יוחלש

. 'וכד, רטוריות, נות רגשיותכמו תכו, ישנ� תכונות שלגביה� טיבו של הניגוד הוא אולי פחות ברור

א� אני מניח . אולי? האי� קטע מסוי� יכול להיות מפחיד ועצוב באחת? הא� פחד ועצב ה� תכונות נוגדות

הרי שזו תכונה שונה , מבוטאות ביחד) או יותר(כששתי תכונות כאלה : שהמצב דומה למתואר לעיל

" אנליטיות"הוא הדי� ג� בתכונות .  את זוומבחינה זו כל השלוש נוגדות זו, מאשר כל אחת מה� לחוד

היות , כ�. ב"המעמד הדיאטוני של צליל וכיו, מהל� הרמוני, מופשטות יותר המבטאות היבטי� של מבנה

וכ� . למשל, היא תכונה שונה ונוגדת את היותו נושא שני בצורת סונטה") גשר("קטע מסוי� קטע מעבר 

ל אקורד אחר היא תפיסת תכונה שונה ונוגדת את תפיסת מופע של אקורד כהשהיה או הטרמה ש

יאטורה היא תפיסת 'הבנת מופע מסוי� כאפוג; במהל� הרמוני) פונקציונלי(תפיסתו כאקורד דרגתי 

 .'וכו, תכונה נוגדת לתפיסתו כצליל כרומאטי

, אני מניח שלגבי חלק מהתכונות והניגודי� הללו יש שיטענו שמדובר רק באופני תיאור שוני�

בהתא� לכ� . ולא בתכונות ממשיות של היצירה) לצרכי� שוני�(� אנחנו מתארי� את המוסיקה שבה

 באי האפשרות לממש� ביחד –ימשיכו ויטענו שוודאי שלא מדובר  בתכונות שניגוד� מתבטא בביצוע 

נורמטיבית מתבטאת בביצוע א� איני �שכל תכונה אסתטית, כאמור, אני חולק על כ� ומאמי�. בביצוע

לצורכי טיעוננו מספיק א� נגביל את עצמנו לאות� תכונות וניגודי� שכ� . כוו� לטעו� לכ� כא�מת

 .שהרי בהבדלי ביצועי� עסקינ�, מתבטאי� בביצוע

כבר : שברקע ההנחות הללו מונחות כמה שאלות יסודיות בפילוסופיה של המוסיקה, ברור 

 ועל ביצועיה� יצירותש ובראשונה על הזכרתי שעצ� ההנחה שבדברנו על מוסיקה אנו מדברי� ברא
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יש הטועני� שכשמתבונני� במגוו� הפעילויות המוסיקליות בפרספקטיבה היסטורית . מוטלת בספק

ותרבותית רחבה נראה שעצ� המושג של יצירה מוסיקלית הוא הפשטה שרירותית למדי שתועלתה 

 גלגוליו השוני� של שיר או אפילו במסגרת המוסיקה הקלאסית קשה להבחי� לפעמי� בי�. מפוקפקת

" היצירות"ריקוד או המנו� דתי או אלתור או פעילויות מוסיקליות טקסיות מסוגי� שוני� לבי� 

ואולי א� (בחשיבותו ) כפי שאני מניח כא�(ג� כשמכירי� . שהתפתחו מה� או שמבוססות עליה�

ות קשות לגבי טיבה של הרי שעומדות בעינ� שאל, במוסיקה" היצירה"של המושג של ) בראשוניותו

דומה שבדר� כלל . מבי� רבי�, למשל, מעמדה האונטולוגי של יצירה מוסיקלית. היצירה המוסיקלית

זהו גוש האב� ; זוהי חתיכת הבד וצבעי השמ� שעליה: אנו מביני� את טיבו האונטולוגי של ציור או פסל

א� מהי יצירה . ' לאור� זמ� וכוהשומרי� על זהות�, אלה ה� אובייקטי� מוגדרי� בחלל. או הברזל

? הא� היא ניר התווי� שעליו כתב המלחי�? מהו מעמדה האונטולוגי ומה� תנאי הזהות שלה? מוסיקלית

או אולי קבוצת ? או שמא היא מה שנוצר בביצועה של היצירה? הא� היא רעיונות וכוונות שברוחו

הא� זוהי תופעה ? ע של יצירה מוסיקליתא� מהו ביצו? או סוג המגדיר את קבוצת ביצועיה? ביצועיה

הא� אלה שתי ? מהו טיב היחס בי� יצירה לביצועה? אקוסטית שניתנת לתיאור במושגי� פיסיקליי�

או שמא אי� לתפוס את האחת אלא , ישויות בלתי תלויות הקשורות ביחס מסוי� שנית� לציו� ולתיאור

הא� שיקולי השיפוט ? טי של יצירה מוסיקליתמהו טיב השיפוט האסת, ומעבר לכל אלה? בזיקה לאחרת

לדו� כא� במכלול ) ובאפשרותי(אי� בכוונתי ? וההערכה של ביצוע שוני� מאלה של היצירה עצמה

א� חשוב להבי� שעמדה לגבי ). ובשפע הספרות שנכתבה בעניי�(ב "הסוגיות הקשורות בשאלות אלה וכיו

כפי שיפורט .  ולאו מילתא זוטרתא היא�ות הללו שאלתנו על הביצוע האידיאלי כרוכה בטבורה בשאל

�יצירה . שהאחד נתפס במושגי האחר, העמדה שאציג כא� קושרת יצירה וביצוע באופ� כזה, עוד בהמש

אשר מקבלות את משמעות� מאופני הביצוע שה� , נורמטיביות–מוסיקלית מתכוננת בתכונות אסתטיות 

ביצוע של יצירה וכמה שממלא אחר התכונות הנורמטיביות ביצוע נתפס במהותו כ, מאיד� גיסא. קובעות

 .שהיא קובעת

  

 )נ�תכונות א(נורמטיביות �תכונות אסתטיות

 תכונות הקובעות אי� היא צריכה –יצירה מוסיקלית מכוננת על ידי תכונות נורמטיביות 

ותיה המוסיקה כאמנות מאופיינת בכ� שתכונ. תכונות שביצוע נכו� שלה חייב למלא, להישמע

 התכונות הרלוונטיות לתפיסתה ולהערכתה –) לפחות חלק נכבד מה�(האסתטיות של יצירה מוסיקלית 

שאופ� דיבור זה על , אולי, דומה". נ�תכונות א"ולפיכ� אני מדבר כא� על .  ה� נורמטיביות–האסתטית 

של היצירה ע נכו� כביצונ של ביצוע היא תכונה שיש לו �תכונה א. נ נגוע במעגליות חשודה�תכונות א

דהיינו את , נ שהיא קובעת�ביצוע נכו� של היצירה הוא ביצוע המממש את התכונות א. שהוא ביצועה

: אלה מכניסי� אותנו למעגליות") הגדרות("דומה שאפיוני� . התכונות שהיא דורשת מביצוע נכו� שלה

ומצד שני אנחנו , ביצוע נכו�נ על יסוד המושג של �תכונה א) או מאפייני�(מצד אחד אנחנו מגדירי� 

 .נ�מגדירי� ביצוע נכו� על יסוד המושג של תכונה א

) והטיעו� שיובא להל� על יסוד�(האי� כא� מעגליות ממאירה אשר מרוקנת מושגי� אלה 

 ?הא� יש דר� להיחל$ מהמעגליות הזו? מתוכנ�

: במעגליות הנדונה) לפחות על פניה(נ בצורה שלא תהא נגועה �אפשר לומר הרבה על תכונות א

ה� התכונות הרלוונטיות ). כיצירת אמנות מוסיקלית(נ ה� התכונות הנתפסות בהבנת היצירה �תכונות א

�לפתוח ברה" (צלילי� עצמ�"לא רק ה. להערכה ולהבנה אסתטית של היצירה ולתפיסתה כמה שהיא



 6

, מוטיביי� ותמטיי�קשרי� , ולא רק מבני� ומהלכי� הרמוניי�, )'רבע וכו�שמינית ולעבור לסול

, כמדומה, שלגביה�, ב"רגיסטרציה ותזמור וכיו, צורניי��אלמנטי� מבניי�, מהלכי� קונטרפונקטיי�

מבנה משפט (אלא ג� גווני� דקי� של מיפסוק , נ של יצירה מוסיקלית�אי� חולק שה� תכונות א

ו והדינמיקה הפנימית של טמפ, משקל, גווני� ובני גווני� של מבני� מקצביי�, )פרזיאטורה; מוסיקלי

אלה ה� התכונות שמוסיקאי . נ של היצירה�ב ה� תכונות א"כל אלה וכיו, היצירה ושל חלקי� שלה

ומידת ( כשילמד ויעמיק ביצירה – אות� ואת היחסי� שביניה� –משכיל ורגיש ינסה לחשו� ולהבי� 

, שג� תכונות) א אוכל לטעו� כא�וג� לזה ל(אני סבור ). העמקתו כמידת יכולתו ואי� לדבר שיעור מראש

כמו טיב הרגש או מצב הרוח , שמוסיקאי� לעתי� נרתעי� מלדבר בה� כמרכיבי� של הבנת היצירה

אופיה הדרמטי או הרטורי , מידת התוק� או השכנוע האמוציונלי שלה, מבטאת) או קטע ממנה(שהיא 

לה� והבנה שלה� ה� מרכיבי� של תפיסת פתיחות , תכונות שהכרה בה�, נ של היצירה�ב ה� תכונות א"וכיו

.היצירה והערכתה האסתטית
7

 

לעניי� ) לפחות כ� נראה על פניו(נ בלי להתייחס �בכל אלה הסברנו והדגמנו מה ה� תכונות א

המושגי� , בסופו של דברע� זאת אני סבור ש. ולפיכ� נראה שלא נוגענו בנגע המעגליות דלעיל, הביצוע

יש ממש , בסופו של דבר, ולכ�, וסיקלית ובהערכתה קשורי� במושגי ביצועהמשמשי� בתפיסת יצירה מ

בי� מושגי ) עמוק וחשוב(מעגליות זו רק מבטאת קשר פנימי . א� אי� בכ� כל רע, במעגליות הנדונה

, שכ� בסופו של דבר, ההבנה וההערכה של יצירה מוסיקלית ובי� מושגי הביצוע והערכתו, התפיסה

א� , עמדה זו נראית לי חשובה מאוד. � את משמעות� מקשריה� לאופני ביצועהמושגי� הללו מקבלי

אי� זה מכריע להמש� טיעוני , בר�. אני נאל$ לציי� אותה באופ� דוגמטי בלי שאוכל לטעו� לה כא�

מי שלא מקבל את העמדה הזו לא צרי� להיות מוטרד משאלת המעגליות , כפי שראינו, שהרי. במאמר זה

 .בלאו הכי

הנחות היסודיותמה 
8 

�הנחת הנורמטיביות והנחת הקוהרנטיות ,  הנחת האינטנציונלית�דלעיל   

' שהרי ייתכ� שביצוע א, לא נובע שיחס העדפה בי� ביצועי� לגבי כל תכונה שלה� קובע ביניה� יחס סדר

שיש ליצירה א� כ� נובע . בתכונות אחרות' יהא עדי� מא' בתכונות מסוימות ואילו ב' יהא עדי� מביצוע ב

שמיחס השונות האסתטית בי� ביצועי� של , בצעד העיקרי לביסוסה של טענה זו נקבע. ביצוע אידיאלי

, או שביחס לכל אחת מהתכונות הרלוונטיות שבה� ה� שוני�, אותה יצירה יוצא שאו ששניה� כושלי�

ישנ� ). ושל ביצוע(ירה נ  של יצ�לצור� זה נוח להבחי� בי� שני טיפוסי תכונות א. האחד עדי� ממשנהו

ייתכנו כמוב� שני ביצועי� . ור'שהיצירה פותחת באקורד של רה מג, למשל, כמו, "מוחלטות"תכונות 

א� . נ�שהרי מדובר בתכונה א, ה� כמוב� יהיו שוני�. שוני� וכושלי� בכ� שהאחד ייפתח במי והאחר בדו

תכונות מוחלטות כאלו . י� באותה מידה שניה� שגוי�במקרה זה השוני ביניה� אינו משרה יחס העדפה 

 ביצוע המהווה מימוש של התכונה �" אידיאל"שכ� כא� ברור שישנו , מעניי� מבחינתנו�ה� המקרה הלא

או העצמה של צליל מסוי� , כמו מידת ההאצה של קטע, לעומת זה ישנ� תכונות הדרגתיות. המוחלטת

אלה ה� כמוב� התכונות . ' בי� קולות שוני� וכוההתאמה ושווי המשקל, או של קטע של� ביחס לסביבתו

, וה� התכונות שמזינות את הרגשתנו שאי� ביצוע אידיאלי, החשובות לנו בדר� כלל בשיפוטי ביצוע

תכונות אלה ה� מסובכות וקשות . שאי� ביניה� העדפה, טובי� ונכוני� לחלוטי�, שייתכנו ביצועי� שוני�

של " נכונות"ה, למשל, כ�(כונות אחרות ונקבעות ביחס אליה� לעתי� קרובות ה� תלויות בת; להסבר

סיבוכי� אלה אינ� משני� את עיקרו של הטיעו� ונתעל� ). עוצמת צליל מסוי� תלויה בעוצמת הסביבה

ביצועי� אשר שוני� בתכונות אלו יכולי� להיחשב בבחינת ביצועי� שוני� של היצירה רק א� . מה� כא�

חו$ ממקרי (ביצועי� כאלה יהיו בדר� כלל , לפיכ�. נות ההדרגתיות הללוהיצירה קובעת ג� את התכו
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") נכו�"קרוב יותר ל, דהיינו(מבחינת התכונה הנדונה , ביצועי� שבה� האחד עדי�) כישלו� קיצוניי�

בי� שני ביצועי� השוני� זה מזה כביצועי� , שחו$ מכישלו� בתכונות מוחלטות, א� כ�, נסכ�. ממשנהו

, בר�. נורמטיבית אחת שבה האחד יהיה עדי�  ממשנהו�תהיה לפחות תכונה אסתטית, רהשל אותה יצי

הרי שרק אחד מה� , א� שני ביצועי� נבדלי� מבחינת מימוש התכונה, נ של היצירה�לגבי כל תכונה א

נורמטיביות �הביצוע האידיאלי יהיה העדי� או זה שמממש את כל התכונות האסתטיות. יכול לממשה

 .ומשיקולי� אלה עולה שיש רק אחד כזה, השל היציר

יכול הטוע� לטעו� שבאופ� שבו הצגנו את התכונות ההדרגתיות הנחנו את המבוקש והחמצנו את  

שהרי הצגנו תכונה הדרגתית כתכונה שלגביה הבדלי� ה� . עיקר העוק$ של ההתנגדות לביצוע האידיאלי

, בכ� למעשה. של התכונה" נכו�"ו יש מימוש אחד ובזה הנחנו כאיל, "נכו�"הבדלי� במידת ההתקרבות ל

ביטלנו את ההבדל בי� תכונות מוחלטות להדרגתיות והפכנו את ההדרגתיות למוחלטות , יטע� הטוע�

עוקצה של ההתנגדות לביצוע אידיאלי הוא בכ� , שהרי. וזה הרי בדיוק מה ששנוי במחלוקת. במובלע

אלא , אחד" נכו�" שלגביה� אי� � החשובות לשיפוטי ביצוע  רוב התכונות�שיש הרבה תכונות של היצירה 

במיוחד כשמביאי� בחשבו� את התלות ההדדית שבי� , באותה מידה" נכונות"ייתכנו הרבה אפשרויות 

העצמה בקטע אחד לעומת זו בקטע אחר , העצמה והמהירות בקטע מסוי�(תכונות הדרגתיות שונות 

 .הבה ונבח� טענה זו). ב"וכיו

 

 נורמטיבית� אסתטיתשונות

על פי הטענה אי� . נניח ששני ביצועי� של אותה יצירה שוני� במידת ההגברה בקטע מסוי� 

או , מידת הגברה אחת נכונה שלאורה יישפטו שני הביצועי� וייתכ� ששניה� טובי� ונכוני� לחלוטי�

ברור שא� מידת ? מדוע נאמר ששני הביצועי� שוני� אסתטית זה מזה, א� אז. לפחות באותה מידה

, אינו מספיק, כפי שראינו, א� זה כשלעצמו, שני הביצועי� נבדלי� אקוסטית זה מזה, ההגברה שונה

ביצועי� של כאלא ה� צריכי� להיבדל , )'מבחינה אקוסטית וכו(שהרי לענייננו לא די שה� ייבדלו סת� 

י כל תכונה שלה� כתקריות הרי ראינו שלא כל שוני ולא לגב). הנחת האינטנציונליות(אותה יצירה 

הבדל כזה צרי� . השוני הוא הבדל בתנאי הזהות שלה� כביצועי� של יצירה מסוימת, אקוסטיות

: ועכשיו ממה נפש�). הנחת הנורמטיביות(נורמטיבית המכוננת את היצירה �להתייחס לתכונה אסתטית

נורמטיבית ולכ� לא � אסתטיתואז הביצועי� אינ� נבדלי� בתכונה, או שמידת ההגברה אינה תכונה כזו

מהנחת , או שהיא כ� תכונה כזו ואז, כביצועי� של אותה יצירה) נורמטיבית(מדובר בביצועי� השוני� 

 תכונה –שהרי הוא מממש מידת הגברה שונה (הקוהרנטיות יוצא שלפחות אחד מה� אינו משיג אותה 

 ). נוגדת

ת הוא הגברה או שינוי עוצמה בקטע א� כל מה שהתכונה הזו ביצירה דורש, במילי� אחרות

א� אז אי� הבדל בתנאי , )מבחינה זו(אז שני הביצועי� נכוני� וטובי� ) בלי לקבוע את מידת�(מסוי� 

הבדלי� במידת ההגברה , על פי ההנחה, שהרי, הזהות הרלוונטיי� שלה� כביצועי� של היצירה הזו

יש לשוב . נורמטיבית ביצירה זו�טיתבקטע הנדו� בתו� התחו� המותר אינ� בעלי משמעות אסת

אי� לומר שמאחר שמידת ההגברה שונה בה� ) במיוחד הנחת האינטנציונליות(ולהדגיש שעל פי הנחותינו 

וזאת מפני שכפי שהדגשנו ביצוע הוא ביצוע , הרי שבכל מקרה ברור שמדובר בשני ביצועי� שוני�, בעליל

 .נגזרות מהיותו כזה, )ושונותו מביצוע אחר(נאי זהותו כמו ת, של יצירה מסוימת ותכונותיו האסתטיות

 עדיי� יש �אפשר אולי לחשוב שא� א� הגברה בקטע הנדו� היא תכונה נורמטיבית של היצירה  

וביצועי� יכולי� להיבדל בגווני� עדיני� של הדר� שבה ה� משיגי� , מספר רב של דרכי� להשיג אותה

 ה� עדיני� יותר מעצ� התכונה של הגברה וה� �פי הטענה  על �הבדלי� אלה . את ההגברה הנדרשת
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.עדיני� יותר מכל תכונה שניתנת לביטוי בתכליל
9

התכונות .   אני סבור שג� בטענה זו אי� ממש

ה� עדינות עד כדי ההבדלי� ) נא להל��וראה, בקריאה נכונה שלו(הנורמטיביות המבוטאות בתכליל 

או שהעידו� : דלעיל על עצמו" ממה נפש�"של תכונה כזו יחזור ההרלוונטיי� בביצוע ובכל דרגת עידו� 

או , ואז אחד הביצועי� יהא עדי�  ממשנהו, נורמטיבית ביצירה�הנדו� הוא בבחינת תכונה אסתטית

 .שני הביצועי� לא ייבדלו כביצועי� של היצירה, מבחינת התכונה הזו, ואז, שאינו כזה

הוא .  נניח שפלוני עומד לפני כיסא ומקבל פקודה לשבת.אפשר אולי להשוות זאת לציות לפקודה 

הוא יכול לשבת למלוא עומקו , או לאחר שנייה, הוא יכול לשבת מיד: יכול לציית לפקודה בהרבה דרכי�

או כשידו השמאלית , הוא יכול להתיישב כשידו הימנית נסעדת במשענת, של הכיסא או רק על חלקו

א� ,  דרכי� שונות אלה לבצע את הפקודה ה� שוני� בתכלית זה מזהכאירועי� פיסיקליי�. 'נשענת וכו

כביצוע של הפקודה לשבת אי� : וככאלה אינ� נבדלי� זה מזה, ה� כול� ביצוע נכו� של הפקודה לשבת

כל הבדל בי� המצב שבו ישבנ� נוגע בשטח מסוי� של המושב ובי� המצב שבו הוא נוגע בשטח זה פחות 

" לשבת"יש לנו מושג מסוי� של . ב"נשענת תחילה על יד ימי� או על יד שמאל וכיואו בי� המצב בו , ר"סמ

, שע� כל שונות� הפיסיקלית, ועל פי מושג זה באפשרותי לשבת בדרכי� שונות) בתנאי� מסוימי�(

התכונות שה� , כלומר. כביצוע ההוראה לשבת אי� ביניה� הבדל ואי� לומר שהאחת נכונה יותר מהאחרות

כמוב� מקרי , יכולי� להיות(להערכת� כביצוע הפקודה ) וממילא לא חשובות(ה� אינ� רלוונטיות נבדלות ב

 ).שבה� א� לא נדע לומר א� הפקודה בוצעה כראוי או לא, גבול

למותר לציי� שיש הבדלי� גדולי� בי� ביצוע פקודה לבי� ביצוע מוסיקה ואיני רוצה להיתלות 

, נורמטיבית) והעדפה(אה יכולה ללמד שיש לנו מושג של שונות א� ההשוו, "ביצוע"כא� בשיתו� הש� 

 . שתלויה לחלוטי� במה שאנו רואי� בכל אחד מהמצבי� כתכונות נורמטיביות רלוונטיות

ביצוע . הוא מופשט ואינטנציונלי במהותו: משיקולי� אלה עולה טיבו של מושג הביצוע שלנו 

.יר ממילא את התכונות הקובעות את זהותומה שמגד, הוא במהותו ביצוע של יצירה מסוימת
10

 נית� 

שאינ� נבדלות מבחינת התכונות ) ביצוע�תקריות(לפיכ� לראות ביצוע כקבוצת שקילות של תקריות 

 אינ� נבדלות מבחינת התכונות הרלוונטיות להערכת� כביצועי� של �הנורמטיביות של היצירה 

.היצירה
11

מוגדר ) כביצוע של יצירה מסוימת(ו זהותו של ביצוע שעל פי,  מושג הביצוע האינטנציונלי הזה

קובע ג� את המושג הרלוונטי של שונות בי� , נורמטיביות שקובעת היצירה�על ידי התכונות האסתטיות

 ".נורמטיבית�שונות אסתטית"מה שנוכל לכנות , ביצועי�

,  אותה יצירה משיקולי� אלה עולה שא� שני ביצועי� של יצירה נבדלי� זה מזה כביצועי� של

, ייתכ�. (אז לפחות אחד מה� אינו נכו� ביחס לאחת מהתכונות הנורמטיביות המכוננות את היצירה

 ביצוע שמממש את �א� מכא� ג� נובע שיש ביצוע אידיאלי אחד ליצירה ). ששניה� אינ� נכוני�, כמוב�

 לא ייבדלו בשו� תכונה ה�, שכ� א� נניח שיש שניי� כאלה.  נורמטיביות שלה�כל התכונות האסתטיות

 .ויהיו בבחינת אותו ביצוע, נורמטיבית כביצועי� של אותה יצירה�אסתטית

ייתכנו ביצועי� שוני� שמממשי� את כל התכונות . אפשר אולי לחשוב שזה עדיי� לא מספיק 

זהו . ובכל זאת נבדלי� בתכונות נוספות שלאחד יש ולשני אי�, נורמטיביות של היצירה�האסתטיות

נ של �שיש לו תכונות בעלות משמעות אסתטית נוס� על תכונות א, "גדול"יכול הער� המוס� של ביצוע כב

א� אני טוע� שבדברי� אלה מתבטאת התייחסות לביצוע כמעשה אמנות , איני מכחיש זאת. היצירה

וס� שהרי א� התכונות שבה� מתבטא הער� המ). בהנחה האינטנציונלית(לעצמו ולא כביצוע של היצירה 

אז מהנחת הקוהרנטיות , היצירה הנדונהכביצוע של הזה ה� תכונות בעלות משמעות בהערכת הביצוע 

האלטרנטיבה היא לומר . נורמטיביות של היצירה�יוצא שהוא לא מממש את כל התכונות האסתטיות
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י� של כביצוע, א� אז. שהתכונות שבה� הביצועי� הללו נבדלי� אינ� תכונות אסתטיות של היצירה כלל

במסגרת התפיסה האינטנציונלית של , "ביצוע גדול"על תיאור אחר של (אי� ה� נבדלי� , אותה יצירה

 ).עוד נרחיב בהמש�, ביצוע

 

  ביצוע אידיאלי ושיפוטי העדפה

נניח שאכ� יש ליצירה . המסקנה לא כל כ� מעניינת, אפשר לטעו� שאפילו צדקנו בכל דברינו 

הרי הדגשנו לעיל שזה איננו מושג . ביצוע שמכונ� למעשה את זהותה �מוסיקלית ביצוע אידיאלי 

טענתי קוד� ). זה אכ� לדעתי בדר� כלל המצב(ייתכ� שאיננו יודעי� מהו הביצוע האידיאלי : אפיסטמי

וכ� שאי� לבלבל בי� , שהמושג של ביצוע אידיאלי אינו משרה יחס סדר בי� הביצועי� השוני� של יצירה

, ושייתכ� שבכל מצב נתו� נעדי�, ירה ביצוע אידיאלי לבי� הטענה שאנו יודעי� מהוהטענה שקיי� ליצ

עמדה כזו מסתכנת בהרחקתו של . אידיאלי על האידיאלי�את הלא,  כעובדה אמפירית סובייקטיבית

שה� מעבר לאופק של מה שנגיש לנו ומה שחשוב לנו " אפלטוניי�"המושג של ביצוע אידיאלי למרחבי� 

אשר כרות ומנותק מהערכות , מושג אפלטוני כזה. בהבנתה ובהערכתה, וסיקה ובביצועהבתפיסת המ

מבחינה זו הטענה . לא מעניי� ואולי א� חסר מוב�, ומשיפוטי העדפה בפועל עלול להיראות חסר טע�

, כמוסיקאי� פעילי� או פסיביי�, אותנו). במקרה הטוב(שהגנתי עליה כא� עלולה להיראות לא מעניינת 

שיקולי� , שיקולי העדפה בי� ביצועי� שוני� שאינ� אידיאליי�, נייני� דווקא שיקולי הערכה והבנהמע

, המצויי� במרחב מה שנגיש לנו מבחינה אפיסטמית ומה שעשוי להדרי� אותנו בפועל בזיהוי היצירה

 .בהבנתה ובהערכתה

ה הנטענת כא� למסקנ, מושגית�פילוסופית, ראשית יש חשיבות עקרונית: תשובתי כפולה 

. מבחינת תפיסת היחס שבי� ביצוע לבי� היצירה ומבחינת קביעת תנאי הזהות של יצירה מוסיקלית

באופ� שהוא , המושג של הביצוע האידיאלי של יצירה קובע טיפוס מסוי� של קשר בי� היצירה וביצועיה

. ינטנציונלי של הביצועחשוב ה� להבנת טיבה ותנאי זהותה של היצירה המוסיקלית וה� להבנת טיבו הא

�טיב הקשר הזה נרמז לעיל בדברי� שאמרתי בנוגע ליחס הפנימי בי� המושג של התכונות האסתטיות

: נורמטיביות המכוננות יצירה מוסיקלית וקובעות את טיבה וזהותה לבי� אופ� הביצוע הנכו� שלה

לא פחות , יצוע נכו� שלה�התכונות הללו מקבלות את משמעות� בכ� שה� קובעות מה הוא מימוש או ב

 .מעצ� ההצדקה שה� נותנות להערכה ולשיפוטי העדפה של ביצועי�

אי� , מעצ� הטענה שבדר� כלל איננו יודעי� מהו הביצוע האידיאלי של יצירה נתונה, שנית 

פרשני וביצועי אנו , במאמ$ ניתוחי: שאינו נגיש לנו מכל וכל" אפלטוני"להסיק שמדובר במושג מטאפיסי 

 להתקרב אליה� �כולי� לעד� ולשפר את תפיסתנו לגבי היבטי� שוני� של יצירה וביצועה האידיאלי י

אמנ� נכו� שבכל שלב אנו יכולי� ג� לטעות ולחשוב שהיבט מסוי� שיי� לאידיאל למרות . יותר ויותר

� אי� – א� אי� בזה טענה כנגד עצ� התפיסה. שלמעשה ובמחשבה מעמיקה יותר יסתבר לנו שאי� זה כ

 .ואפשרות הטעות אורבת לפתחה של כל חקירה וכל טענה, לצפות כא� לחסינות מטעות

המושג של ביצוע אידיאלי ואפיונה של יצירה מוסיקלית במונחי הביצוע האידיאלי שלה צריכי�  

א� כשאי� אנו יודעי� מראש מהו הביצוע , הבנה וביצוע, ויכולי� להדרי� אותנו בשיפוטי העדפה

שיפוטי הערכה והעדפה מקבלי� ממד אובייקטיבי בכ� שאנו רואי� אות� , שכ�. י של היצירההאידיאל

או הבנת היבט מסוי� שלה או א� היבט מסוי� של (הבנת יצירה . ככפופי� לאילוצי הנמקה והצדקה

מחייבת , או מה שרלוונטי לו, כשהיא נתפסת במונחי מה שמכונ� ביצוע אידיאלי שלה, )קטע מסוי� שלה

כוונות ודימויי� של האופ� שבו יש , הנחיות, שר אובייקטיבי בי� שיפוטי העדפה של ביצועי� בפועלק

העדפה של אופ� ביצוע אחד על פני ,  במילי� אחרות12.לבי� הבנת היצירה ותפיסתה לאשורה, לבצעה
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רשות הופכות לפי זה לטענות ועמדות הדו, כמו ג� העמדה שיש לבצע את היצירה באופ� מסוי�, אחר

דהיינו איתור וחשיפה , הצדקה והנמקה במונחי מה שמכונ� את הבנתה של היצירה ותפיסתה לאשורה

 .נורמטיביות המכוננות אותה�של התכונות האסתטיות

ושל , אותו שיקול עצמו קובע ג� כיוו� מסוי� של תפיסת טיב� של התכונות הללו, מצד אחר 

 אלה חייבי� להיות מושגי� ותכונות שעשויי� �יקלית המושגי� שבה� מתכוננת הבנתה של יצירה מוס

אלה ה� מושגי� ותכונות שמכווני� במהות� את מה שנראה כביצוע ; להתבטא בביצוע של היצירה

 .אידיאלי של היצירה ושאות� אנו רואי� כמה שצרי� לכוו� את שיפוטי ההעדפה וההערכה שלנו

אולי לא כל כ� בו עצמו אלא בתפיסה שממנה היא , לפי זה, חשיבות המושג של ביצוע אידיאלי 

נורמטיביות �איתור התכונות האסתטיות, התפיסה שיש קשר הדוק בי� הבנתה של  יצירה: הוא גזור

 הקשר אינו �ודוק. לבי� היבטי� של הערכות ביצוע ושיפוטי העדפה של ביצועי� שלה, המכוננות אותה

יננו לא פחות הוא שההבחנה הנדונה מתכוננת מה שחשוב לעני. רק בכ� שכדי לשפוט צרי� להבי�

 . מושגי� שמתבטאי� או עשויי� להתבטא בביצועי� בפועל–במושגי� של ביצוע 

 

  חשיבות המוסיקולוגיה למוסיקה�התכליל וידיעת קריאתו 

א� לעתי� קרובות זה נטע� ;  ובמידה רבה של צדק–יש הרואי� בתכליל את חזות הכל  

מעט ההפוכי�כ, מהטעמי� הלא נכוני�
13

בסוג המוסיקה שאנו עוסקי� בו הרי שבדר� כלל מה שכתוב . 

ובתוכ� מגדולי , רבי�. נורמטיביות של היצירה�את התכונות האסתטיות) או קובע(בתכליל מבטא 

.טענו שהתכליל לעול� לא יכול לבטא את מלוא כוונותיו של המלחי�, המלחיני�
14

 ייתכ� מאוד שזה 

) שאי� אפשרות לבטא בתכליל(ספק רב א� כוונות אלה , שכ�. וונטי לענייננוא� ספק א� זה רל, נכו�

בנוטאציה של (רבי� עוד טענו בהקשר זה שהתכליל . נורמטיביות של היצירה�מבטאות תכונות אסתטיות

".אינו מדויק) "מוסיקה מערבית קלאסית
15 

מישהו ? אינו מדויק ביחס למה: ג� זו טענה לא ברורה

למה נחשוב ?  של בטהוב� יותר מדויק ממה שבטהוב� למעשה כתב111' לכתוב את אופחושב שהוא יכול 

 ? שזו תהיה אז אותה יצירה

כמו כל טקסט בכל מערכת (תכליל .  ההבנות�רבו אי , דומני, ג� בעניי� זה? א� מה כתוב בתכליל

.צרי� לדעת לקרוא) נוטאציה
16

 כל מה שרלוונטי �הווי אומר ?  מה טיב הידיעה הזו ומה ה� גבולותיה

בדר� כלל , כמוב�(נורמטיביות שלה �להערכת ביצוע של היצירה שבתכליל ולקביעת התכונות האסתטיות

איזו דר� ?  מני� באות תכונות אלו וכיצד ה� נודעות לנו�כי א� תאמר אחרת ). איננו משיגי� ידע כזה

אנו אומרי� , רי� לדעת לקרואכשאנו אומרי� שתכליל צ?  מעבר לתכליל, גישה אחרת יש לנו ליצירה

הוא ) תרבותית ואינדיבידואלית, היסטורית(על כל  הקונבנציות שבמסגרת� , שצרי� לדעת לקרוא אותו

קונבנציות אלה מבטאות מערכת מושגי� המשוקעי� ביצירה והמכונני� את הסגנו� שבו היא . נכתב

והוא מטבע העניי� לעתי� קרובות , ולוגיעניי� למחקר מוסיק, כמוב�, ידיעת קונבנציות אלה היא. נכתבה

" תיאוריה"זה כמוב� כולל את רוב מרכיבי ה. נתו� בוויכוח בי� חוקרי� שוני� וחלקי ביותר, מפוקפק

שהרי זו אינה אלא תיאור שיטתי של כמה מהקונבנציות שבמסגרת� ) 'צורות וכו, קונטרפונקט, הרמוניה(

מתבטאת בתפיסת , או יכולת קריאה נכונה שלו, הבנת תכליל. א� זה כולל ג� יותר. אותה יצירה נכתבה

זה נכו� , זה נכו� לגבי בחירת טמפו והדגשות מקצב, זה נכו� לגבי נגינת התווי� עצמ�. הביצוע הנכו� שלו

כמו לגבי הגווני� הריתמיי� העדיני� , לגבי שקיפות והובלת קולות, לגבי איזו� ובניית מתח הרמוני

, ה� בתכליל לא פחות מהתווי� עצמ�, למשל, בנגינת מזורקה של שופ�, יי� אלהגווני� ריתמ. ביותר
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ה� בתכליל שכ� הוא נכתב במסגרת קונבנציות מסוימות . אפילו אינ� מיוצגי� על ידי סימ� אחד מסוי�

שהרי א� . שידיעת� היא תנאי לקריאתו הנכונה ולהבנתו) חלק� עדינות ומתוחכמות יותר וחלק� פחות(

ושצרי� לבטא� בביצוע נכו� , "ביצירה"על יסוד מה רשאי אתה לטעו� שגווני� אלה ה� ,  כ�לא תאמר

בוואריאציה נוכל לומר ; ל"אמרו חז" כל מה שעתיד תלמיד לחדש בפני רבו נאמר למשה בסיני"? שלה

אמ� ללמד את תלמידו לגבי הביצוע הנכו� והראוי של יצירה נמצא �כל מה שעתיד רב: "בענייננו

".ילבתכל
17

 

רואה זאת כיחס סמנטי , למשל, גודמ�. עמדה זו ג� נוגעת לטיב היחס שבי� התכליל לביצוע 

�מהדברי� דלעיל עולה תמונה אחרת הרואה זאת כיחס אינטנציונלי.  ומכא� כל שיטתו בעניי��סימבולי 

 compliance" (קבוצת ההתאמה"שסמנטית הוא ב, ביצוע הוא ביצוע של התכליל לא בגי� זה. סיבתי

class (היצירה והכוונה לבצעה מהוות סיבות מכריעות : אלא בגי� נסיבות סיבתיות אינטנציונליות, שלו

, בעיות דומות מוכרות בשטחי� שוני� בפילוסופיה. ומסגרת הכרחית לזיהויו ולהערכתו, לביצוע

, אודות כ� וכ�שמחשבה היא על , למשל, ופילוסופי� טרחו הרבה לתאר ולהסביר את הנסיבות הקובעות

לפי תפיסות מסוימות היחס בי� ש� . ציור הוא ציור של דבר זה ולא אחר, שש� הוא ש� של פלוני

הוא סיבה , א� לומר באופ� גס וסכמטי, הנושא(נקבע בגי� נסיבות סיבתיות מצד אחד ,  למשל, לנושאו

כ� ,  על אודות נושאוהשימוש בש� מכוו� לשמש בדיבור(והוא אינטנציונלי מצד אחר , )לשימוש בש�

באופ� חלקי ולא מדויק , כ�). שהוא ותכונותיו יקבעו את תנאי האמת של פסוקי� הכוללי� את הש�

, אלה ה�. מה שקובע שהציור הוא ציור של כ� וכ�, נית� ג� לדבר על היחס בי� ציור לנושאו, לגמרי

.שלא אוכל לדו� בה� כא�, נושאי� רחבי�, כמוב�
18

משו� שאפילו בצורה , ות אלה אני מציי� אנלוגי

עוברית וסכמטית זו יש בה� ג� כדי למק� את בעיית היחס בי� יצירה לביצועה בהקשר כללי ופורה של 

הפ� . וג� כדי להצביע על הכיוו� הכללי של האופ� שבו יש להבינו, בעיות פילוסופיות שבה� טיפלו הרבה

הפ� . להיווצרותו של הביצוע ולזהותוהסיבתי מתבטא בכ� שהיצירה והכוונה לבצעה ה� סיבות 

ג� בכ� שהביצוע נתפס כביצוע של היצירה הנדונה ושככזה הוא , מעבר לזה, האינטנציונלי מתבטא

 .מוער� על פי התכונות הנורמטיביות שהיא קובעת

 

 "גדול"הערכה וביצוע 

ל לנושא ההערכה שאצל הקורא והמעיי� באסתטיקה של המוסיקה יש ציפייה טבעית שהדיו� יובי, דומה

הא� יש אמות מידה אובייקטיביות ? מה ה� השיקולי� שעל פיה� יש להערי� יצירה. האסתטית

, א� דומה. ב נראות כעיקרו ומטרתו  של העיו� האסתטי"שאלות אלה וכיו? להערכת יצירה מוסיקלית

) טכנית�ולוגיתאו המוסיק(לעתי� רחוקות תמצא בספרות הפילוסופית . שכגודל הציפיות גודל האכזבה

ה� בדר� כלל , במידה שה� קיימי�, הדיוני� בשאלות הערכה. משאלות אלה�תשובות של ממש לשאלות

או א� אילוצי� על שיקולי , כלליי� ברמה שלא מותירה א� תקווה של ממש לגיבוש� של אמות מידה

 .הערכה ספציפיי�

ננו על הביצוע האידיאלי מבהיר הדגשתי לעיל שדיו. אל לקורא לצפות לתשובות טובות יותר כא� 

א� בוודאי לא נועד לספק רשימת כללי� או אמות , אולי משהו על היחס המושגי שבי� יצירה לביצועה

נורמטיביות של יצירה נתונה �שכ� השאלה מה� התכונות האסתטיות, מידה להערכת יצירות או ביצועי�

 מדוע אי� –מדוע זה המצב ,  פילוסופיתמבחינה, ע� זאת נדמה לי שיש מקו� להבהיר. נשארת פתוחה

ועל כ� אומר משהו , לצפות לניסוח כללי� או אמות מידה ברורות להערכה אסתטית של מוסיקה

� .ג� כא� נמצא שהדברי� מחוורי� לגבי הערכת ביצוע יותר מאשר להערכת היצירה גופה. בהמש
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 יש טע� בציו� כללי של ,שכדי להבהיר את ענייני כא�, נושא ההערכה הוא כה רחב ומגוו�

בנושא ההערכה האסתטית במוסיקה יש , כללית. הבחנות פשוטות ובמיקוד הנושא על מפה רחבה זו

יש להבחי� בי� , מבחינת מושאי הערכה. מקו� להבחי� בי� מושאי הערכה שוני� לבי� אופני הערכה

. הערכת מבצע מסוי�, י�הערכת יוצר מסו, הערכת ביצוע של יצירה מסוימת, הערכת יצירה מוסיקלית

אפשר להערי� : שבכל אחת מהקטגוריות הללו יכולה ההערכה להיות מכוונת לפרמטרי� שוני�, מוב�

אפשר להערי� יצירה . ב"מהירותו וכיו, גוניותו�רב, מקצועיותו, יכולתו, יוצר מבחינת עושר דמיונו

טיב , הקושי שבביצועה, בההמיומנות הטכנית המתבטאת , עושרה האמוציונלי, מבחינת מקוריותה

 ישנ� –וכ� ג� לגבי ביצועי� ומבצעי� . ב"וכיו, למשל, הטקסטורה המוסיקלית לעומת טיב התזמור

יכולי� להיות מוערכי� , למשל, זמרי�. פרמטרי� שוני� ומגווני� שה� מושאי� להערכה אסתטית

מאשר באיכויות ) י א� יותרואול(לא פחות , חוזק קול� ואיכותו, מבחינת הופעת� ועמידת� הבימתית

לני� ופסנתרני� 'צ, ג� כנרי�. מוסיקליות של טיב הביצוע הנוגעות יותר להיבטי� של המוסיקה עצמה

ואולי א� , כמו ניקיו� ווירטואוזיות לא פחות, מוערכי� לעתי� קרובות בתכונות בעלות בולטות גבוהה

דורשות ידע והבנה ובולטות , ויות יותרשה� סמ, מאשר בתכונות המוסיקליות של טיב הביצוע, יותר

 .פחות

שנקבעת או , מבחינת אופני הערכה יש לציי� שהערכה היא תמיד הערכה מבחינה מסוימת

משמעותה , אפשר להערי� יצירה מבחינת ערכה הכלכלי. נשלטת על ידי סוג אינטרס שמדרי� אותנו

ל פרות או בני אד� במצבי� מסוימי� טיב השפעתה ע, תרפויטי�ערכה הפסיכו, הלאומית או ההיסטורית

ברור שיש מושג , מבחינתנו. מגוו� עצו� זה לא מותיר סיכוי לדיו� רציני כללי במושג ההערכה. ב"וכיו

רבי� הדגישו שמושג זה תלוי באבחונו של טיפוס אינטרס .  הערכה אסתטית–הערכה מעניי� במיוחד 

.דה על אינטרסי� אחרי�מיוחד לעצמו ובלתי נית� להעמ, שהוא נפרד, אסתטי
19

 מבחינות רבות תורת 

שהערכה אסתטית היא הערכה , למשל, כ� הדגישו רבי�. הערכה אסתטית היא אפיונו של מושג זה

ברור שאי� בכ� , א� מלבד זה שמושג התכלית הנדו� דורש הבהרה. המתייחסת ליצירה כתכלית לעצמה

 .די

. אסתטית של ביצוע של יצירה מוסיקליתבדברי� הבאי� נצמצ� את היריעה ונתרכז בהערכה 

") ביצוע לעצמו("ג� כא� יש להבחי� הבחנה יסודית בי� הערכת ביצוע כיש או כתופעה מוסיקלית לעצמה 

עניי� זה נדו� לעיל וכפי שציינו עיקר ענייננו כא� . לבי� ביצוע הנתפס במהותו כביצוע של יצירה מסוימת

ועל כ� הערכת הביצוע , נו כשביצוע נתפס ומוער� כביצוע של יצירהדהיי, האינטנציונלי, הוא במושג השני

 .אינה בלתי קשורה להערכת היצירה

: דומה שנית� לארג� את שפע השיקולי� שהועלו בהקשר זה במסגרת שלושה ראשי� עיקריי�

האינפורמציה "הידע הקומפוזיציוני ו: ישנ� שיקולי� המתייחסי� להערכת ההיבט הקוגניטיבי) א(

ישנ� שיקולי הערכה המתרכזי� ) ב. (המגולמי� ביצירה והבאי� לידי ביטוי בביצועה" סיקליתהמו

, למשל, עד כמה הביצוע(הדרמטיי� והרטוריי� של היצירה ושל ביצועה , בהיבטי� האמוציונליי�

או הרטורי של , או הדרמטי, עד כמה הוא מבטא  כהלכה את האופי הרגשי, משכנע מבחינה רגשית

, ישנ� שיקולי הערכה המתרכזי� בהיבטי� אסתטיי�) ג. (ב"מגוו� וכיו,  עד כמה הוא קולח,היצירה

שיקולי� אסתטיי� כאלה ). ל"לרבות הנ(שנתפסי� כמי� לעצמו שאינו מועמד על קטגוריות אחרות 

ואינ� ניתני� , לעשות בהקשר מסוי�" מתאי�"או " שנכו�"או של מה , מתרכזי� במושגי� של יופי

אתרכז . שלוש הקטגוריות הללו קשות להנהרה ומעוררות בעיות רבות. על מושגי� אחרי�להעמדה 

 .בהיבט מסוי� של השלישית
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יש יצירות ": גדולה"מדובר ג� על מושג מיוחד של " נכונות"או " יופי"מעבר לשיקולי , לפעמי�

ה של גדולה אינו כשמושג ז, "גדולי�"וכ� ג� ביצועי� המוערכי� כ, "גדולות"שנתפסות ומוערכות כ

קשה מאוד להסביר מושג . מתמצה ואינו מועמד על מה שנכו� לעשות בהקשר מסוי� או א� על מה שיפה

מי שמשתמש בו מדבר על היבטי� שבה� התכונות האסתטיות של היצירה או של , לעתי�. זה של גדולה

או " רוח האד�"� של הביצוע אינ� סת� תכונות אסתטיות אלא ה� קשורות או מבטאות היבטי� חשובי

אלא שנראה כאילו , או יפה, יצירה גדולה היא יצירה שלא רק עשויה נכו�. היבטי� תרבותיי� כלליי�

. 'רגשותינו וכו, עולמנו הרוחני והתרבותי, היא מבטאת או מגלה לנו משהו עמוק וחשוב על חיינו

, שמכוחה היא, וכובשתבמונחי� אחרי� מדברי� לפעמי� על יצירה גדולה כבעלת עצמה מיוחדת 

או לשפוט אותו באמות מידה רגילות של , כופה עצמה עלינו בכוח שאיננו יכולי� לעמוד מולו, כביכול

.אנו עומדי� מולה מעריצי� ומשתאי� כמו בפני תופעת טבע עצומה. נכונות ויופי
20
  

אמיתות , כביכול, היצירה הגדולה מלמדת אותנו: היו שקשרו מושג זה של גדולה למושגי ידע

זהו מושג ידע שונה מזה שדיברתי עליו לעיל בקשר . 'טיב רגשותינו וכו, על חיינו, חשובות ועמוקות עלינו

ש� אפשר לציי� במידה סבירה של מובנות את טיבו ומרכיביו של הידע שבו . לתפיסה הקוגניטיבית

.עד כדי כ� שרבי� ניסו לפרשו במונחי� של תורת האינפורמציה, מדובר
21

מושג הידע , ומת זה לע

וכל הניסיונות לפרשו , ערטילאי ומסתורי משהו, קשה להבנה" גדולה"שמדובר בו בקשר ליצירה 

 .מסתכמי� באמירות ובביטויי� סתומי� לא פחות ממנו

ביצוע . לפעמי� מדברי� במונחי� אלה של גדולה לא רק על היצירה עצמה אלא ג� על ביצוע

, בדומה ליצירה הגדולה, א� יש בו. ה או הנקי או המדויק והנכו� ביותרגדול הוא לאו דווקא הביצוע היפ

א� מה טיבו . מעבר לשיקולי ההערכה והנכונות הרגילי� לגבי היצירה הנדונה, משהו שכופה עצמו עלינו

הא� אפשר לבאר דבר זה במונחי� ? הזה ובאיזה מוב� הוא מעבר לשיקולי הערכה רגילי�" משהו"של ה

כשה� נתפסי� תחת ההנחה האינטנציונלית (לגבי ביצועי� . כ�, דומני שבמידה מסוימת? ברורי� יותר

�אפשר לפרש את מושגי הידע והגדולה במונחי התכונות האסתטיות) כביצועי� של יצירות נתונות

אנחנו : הערכה אסתטית של ביצוע ניתנת להתפרש במונחי ידע כ�. נורמטיביות שמכוננות את היצירה

ביצוע הערכה רבה יותר ככל שהוא מבטא או מממש את מרב התכונות ) תטיתאס(מעריכי� 

או , לנו את התכונות הללו" מגלה"של היצירה וביצוע מוער� יותר ככל שהוא " חשובות"הנורמטיביות ה

ביצוע ). לשנות את תפיסתנו את היצירה, דהיינו(אותנו לשנות את תפיסתנו אות� " משכנע"ככל שהוא 

כ� , לנו על היצירה ה� ג� חשובות מאוד וג� נסתרות וחבויות" מגלה"התכונות שהוא כש" גדול"הוא 

 . לתפוס אות� באופ� בלתי תלוי בביצוע הזה) או בלתי אפשרי(שקשה לנו 

התכונות , למשל(נורמטיביות שה� גלויות בפני כל מאזי� רגיש �ישנ� הרבה תכונות אסתטיות

שמתגלות רק ע� היכרות מתמשכת , ישנ� גלויות פחות; )י�כגו� מבנה הגובה של הצליל" מוחלטות"ה

כמו ג� היבטי� רגשיי� ורטוריי� , כגו� קשרי� תמטיי� ומהלכי� הרמוניי� רחבי�(ומאמ$ ניתוחי 

ידע , שצרי� מיומנות) נורמטיביות של היצירה�שג� ה� תכונות אסתטיות(וישנ� תכונות נסתרות , )עדיני�

המוכר לכל מוסיקאי , אי� כא� כמוב� חלוקה ברורה אלא רצ�. פוס אות�וניסיו� בלתי רגילי� כדי לת

שכל אלה ה� תכונות שעקרונית נית� לדעת אות� ולתפוס אות� בלי תלות , החשוב לענייננו הוא. מנסיונו

 באיזו מידה הוא מצליח –אנו א� מעריכי� ושופטי� אותו לאור� , יתר על כ�; בביצוע המסוי� שלפנינו

�א� מעבר לכל אלה ישנ� ביצועי� שמגלי� לנו תכונות אסתטיות. או לממש אות�לבטא אות� 

סימ� ההיכר של הביצוע , אני מציע, וזה. נורמטיביות שאי אפשר לנו לתפוס אות� אלא דר� הביצוע הזה

הוא כופה עצמו במוב� זה : אפיו� זה יכול ג� להסביר את ההרגשה שביצוע גדול כופה עצמו עלינו. הגדול
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שאות� אנו תופסי� , נורמטיביות של היצירה�� אנו שופטי� אותו לאור הכרה בתכונות אסתטיותשאי

נורמטיביות � הוא משכנע אותנו בקיומ� של תכונות אסתטיות–אלא להפ� , ויודעי� באופ� בלתי תלוי בו

 .שאי� אנו יכולי� לתפוס אלא בו או באמצעותו

אינה רק בכ� שהוא , א� יש בו מידת אמת, ולחשיבותו של אפיו� זה של המושג של ביצוע גד

אלא ג� בכ� שהוא מצביע על גבול התפיסה , מבהיר מושג קשה שעונה לאינטואיציות של רבי�

א� ביצוע גדול מגלה לנו תכונות של , שכ�. שהונחה בבסיס כל דברינו, האינטנציונליסטית של ביצוע

נראה שאחיזה בתפיסה האינטנציונליסטית של , היצירה שאיננו יכולי� לתפוס באופ� בלתי תלוי בו

על , הנתפסת, הוא ביצוע של יצירה מסוימת, על פי תפיסה זו, ביצוע, שהרי. ביצוע  נמתחת פה עד לגבולה

על , שנתפסת, זה עלול לערער ג� על עצ� המושג של יצירה. באופ� בלתי תלוי בו, נ�תכונותיה הא

ברור ג� שא� אנו רואי� בתכונות שמגלה לנו . יצוע מסוי�באופ� בלתי תלוי בשו� ב, נ�תכונותיה הא

ההבדל ביניה� . הרי שה� בכלל התכונות שביצוע אידיאלי מממש, נ של היצירה�ביצוע גדול תכונות א

נ של היצירה �הוא יכול לחטוא להרבה תכונות א(הוא לא רק בכ� שביצוע גדול אינו בהכרח אידיאלי 

כפי , שייתכ� מאוד, מושג אידיאלי, כשמו, ר בכ� שביצוע אידיאלי הואאלא בעיק, )ועדיי� להיות גדול

ביצוע גדול הוא בעצ� מהותו ביצוע , לעומת זאת. שלעול� לא יהיה נוכח בפנינו בפועל, שהדגשנו לעיל

 .נ נסתרות של היצירה בעצ� נוכחותו בפנינו� ביצוע שמגלה לנו תכונות א–ממשי בפועל 

 להיות העניי� האסתטי בה –קשור ג� ליחידותה של היצירה ) של ביצועו(עניי� הגדולה של יצירה 

הדגיש שהעניי� האסתטי ביצירה מכוו� אליה כתכלית , למשל, סטיב� דיויס. מכוו� אליה כיחידה במינה

) אינדיבידואל(מנקודה זו הוא גזר שיצירה צריכה להיות מוערכת כפרט . לעצמה ולא אמצעי למשהו אחר

.לעצמו
22

שאותה הוא פירש כטענה שהיצירה ,  הוא הבחי� בהדגשה בי� זה לבי� טענת היחידות ע� זאת

טענת ). 313, ש�(שאינה בת השוואה ואי� לה כל תכונות משותפות ע� שו� דבר אחר , היא יחידה במינה

ור כי בר, א� מושג היחידות של דיויס אינו מועיל, )וטריוויאלית למדי(האינדיבידואליות נראית לי נכונה 

 . שאי� יצירה שהיא יחידה במינה במוב� זה

יצירה היא . אינו מציי� ובה אינו ד�, למרבה הצער, שאותה דיויס, יש טענת יחידות אחרת, בר�

כשאי� באי� להעריכה על פי , כשהיא עצמה קובעת את אמות המידה להערכתה, במוב� זה, יחידה במינה

, בניגוד למושג היחידות של דיויס, זה. י יצירות אחרותהחלות בשווה ג� לגב, אמות מידה מוכנות מראש

ייתכ� שהערכה אסתטית של יצירה מוסיקלית . שעונה לאינטואיציות של ממש, נראה לי מושג מעניי�

אלא רק , ייתכ� ג� שאי� זה נכו� בדר� כלל; אינני יודע. במוב� הזה, מתייחסת אליה כיחידה במינה

יצירה גדולה כופה עצמה עלינו בי� : גדולהפיי� את יחסנו ליצירה א� אני חושב שזה אכ� מא. לפעמי�

; היא עצמה קובעת את אמות המידה להערכתה, היתר במוב� זה שהיא קובעת סטנדרד הערכה לעצמה

.היא מפקיעה עצמה מתחולת� של אמות מידה מוכנות מראש
23

 

ה למדי שעל פיה טע� יש להבחי� בי� טענה זו על אופיה של היצירה הגדולה לבי� טענה שכיח

אמנותי בכלל ואמות המידה לשיפוט אמנותי בפרט מעוצבי� לאור מה שנתפס כיצירות מופת ויוצרי� 

, בטהוב�, מוצארט, הייד�, בא�(תרבותית מסוימת ככאלה �שכבר התקבלו במסגרת היסטורית, גאוני�

. מעשה לא בשו� תחו�לא במוסיקה ול, לא באמנות, אנחנו לא מתחילי� מאפס). 'ברהמס שומ� וכד

אנחנו תמיד מסתמכי� על דוגמאות מופת ואמות המידה שבידינו אינ� אלא מסלולי השוואה ליצירות 

משפצי� ומעדני� את , ומעריכי� יצירות נוספות ותו� כדי התהלי� משני�, לאור� אנו לומדי�; מופת

אני מניח שזה . ידה אפריוריא� לעול� איננו באי� מצוידי� באמות מ. אמות המידה ההשוואתיות הללו

אלא לכ� שביצירה גדולה , א� בדברי על היצירה הגדולה לעיל לא התכוונתי להיבט הזה, נכו� וחשוב
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למרות שהשוואה ליצירות אחרות עשויה לעזור בתפיסת� של אמות . נוצרות אמות מידה פנימיות לעצמה

, אפילו אלה עצמ� עוצבו,  מידה חיצוניותאיננו שופטי� אותה לאור השוואות ואמות, מידה פנימיות אלה

, מטבע העניי� קשה? מה ה� אמות מידה פנימיות אלה. לאור יצירות גדולות אחרות, מבחינה היסטורית

 .שכ� ה� מיוחדות לכל יצירה וה� נתפסות תו� כדי לימודה, ואולי אי אפשר להגיד

בדר� כלל אנו . ל ביצוע גדוללהבי� זאת לאור מה שאמרתי קוד� ע, נדמה לי, ג� כא� קל יותר

הערתי . נורמטיביות של היצירה שהוא ביצועה�שופטי� ביצוע לאור תפיסתנו את התכונות האסתטיות

אפשרית לנו , א� א� היא כרוכה בידע ובמאמ$ ניתוחי, תפיסת�, לגבי חלק ניכר מהתכונות הללו, שברגיל

ערתי שהוא מאופיי� בכ� שהוא מגלה לנו  הגדולא� לגבי ביצוע . באופ� בלתי תלוי בביצוע המסוי�

אפיו� זה יכול להסביר במידת מה את דברי . שנתפסות רק בו ובאמצעותו, נורמטיביות�תכונות אסתטיות

ובכלל זה ביצוע (על הפנימיות והיחידות של אמות המידה שלאור� אנו תופסי� ומעריכי� יצירה גדולה 

נורמטיביות � היא כא� בדיוק בכ� שתכונות אסתטיות� היות ביצוע יחיד במינו –היחידות ) . גדול

 ה� –בו ודרכו ה� נראות לנו משכנעות . שהביצוע הגדול מגלה לנו אינ� נגישות לנו אלא בו ובאמצעותו

או א� בלתי אפשרי , א� קשה. של היצירה, חשובות במיוחד, נורמטיביות�נראות כתכונות אסתטיות

 . לתפוס אות� בלעדיו ומחוצה לו

א� דומה שבניסיו� . נורמטיבית היא חשובה�ה לומר באופ� כללי  מתי תכונה אסתטיתקש

כאפיו� גס . יותר או פחות, המוסיקלי של כל אחד מאיתנו לא קשה לאתר דוגמאות של תכונות חשובות

כל צליל ביצירה . וכללי נאמר שתכונה כזו היא חשובה ככל שהיא נוגעת להיק� רחב יותר של היצירה

טמפו �מבני, לעומת זה. א� בדר� כלל אינו חשוב במיוחד, נורמטיבית שלה�תכונה אסתטית, כמוב�, קובע

ב ה� "היבטי� רגשיי� או האופי הדרמטי או הרטורי וכיו, שקיפות פוליפונית וארגו� צורני, ומקצב

ל נורמטיביות חשובות במוב� זה שה� חלות על היצירה כולה או ע�לעתי� קרובות תכונות אסתטיות

שלמרות היות� תכונות , הטענה היא שבביצוע גדול מתגלות לנו תכונות כאלה. חלקי� גדולי� ממנה

 .קשה לתפוס אות� בנפרד ובאופ� בלתי תלוי בביצוע הנדו�, נורמטיביות של היצירה�אסתטיות

לגבי " גדול"וג� כא� דומה שהאפיו� הנדו� עוזר במשהו להבי� קווי היכר של השימוש בתואר 

, אלא יש בו משהו ייחודי, התובנה שביצוע גדול אינו סת� ביצוע טוב ונכו�, למשל; עי� ומבצעי�ביצו

 .שהיינו מפסידי� לולא היה קיי�, המגלה לנו קווי� נסתרי� ביצירה

יש להודות שבאפיו� המוצע לביצוע גדול יש אלמנט סובייקטיבי , למרות שניסיתי למזער זאת

מי ה� . ה� בדברנו על מה שאיננו יכולי� לתפוס באופ� בלתי תלוי בביצועה� בדברנו על גילוי ו, מסוי�

ומה שהאחד אינו יכול , מה שהוא בבחינת גילוי לאחד יכול להיות ידוע משכבר לאחר? כא�" אנחנו"ה

או להיפטר , אי� אפשר להכליל כא�. האחר אולי יכול) באופ� בלתי תלוי בביצוע מסוי�(לתפוס 

ומבחינה זו המושג הכללי של , אני סבור שאי אפשר, באופ� כללי?  יקטיבית הזומהרלטיביזציה הסובי

דיי א� הצלחתי לשפו� אור מסוי� על מרכיבי� . גדולה כא� הוא באמת יחסי וסובייקטיבי במידת מה

ע� זאת דומה . בלי להתיימר להכללה אחידה, )בזמ� מסוי�(של מושג זה ביחס לכל אחד מאיתנו 

נורמטיביות בי� �יש דומות רבה ביכולת הזיהוי וההערכה של תכונות אסתטיות, שכעניי� שבעובדה

ספק א� , האלה) היחסית(אלמלא הדומות והאחידות . אנשי� שוני� ע� חינו� וידע מוסיקליי� דומי�

ספק ג� א� היו לנו א� מושגי� פשוטי� יותר הנוגעי� להערכה , א� אז, "גדולה"אכ� היה לנו מושג של 

 ".יפה"ו" נכו�"כמו , אסתטית

 

האוניברסיטה העברית בירושלי�
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 הערות

1
שבו , בפרק סיכו# לספר, כותבת, למשל, גולדשטיי�. אפשר לצטט אינספור התבטאויות בכיוו� זה  

 של בטהוב� 111. של שלושה ביצועי# של הסונטה אופ) וטרחנית למדי(ערכה השוואה דקדקנית 

  :כדלקמ�

“The idea of one authoritative or ideal performance of any work is illusory. No single 

interpretation can completely present all of the expressive possibilities in a musical 

composition” (J. Goldstein, A Beethoven Enigma, Lang, 1988, p. 262). 

והוא זה , הראשו� אינו נובע ממנו). וטריוויאלי(השני הוא נכו� .  שני המשפטי#אי� קשר בי�

 .שאבקש לבדוק כא�

2 
, אני מניח שיש דרכי# לידיעה כזו. המושג של ידיעה בלתי תלויה מעורר שלל בעיות מצד עצמו 

הא# יש דרכי גישה אחרות . כשיש כזה) score, פרטיטורה(בראש ובראשונה בלימוד התכליל 

ורבי# , אני מניח שרבי# יסברו שכ�? באופ� שהוא בלתי תלוי בביצוע מסוי# שלה, יצירה עצמהל

שהרי מרבית באי הקונצרטי# ומאזיני המוסיקה אינ# , א* יסברו שחייבות להיות גישות כאלה

אינ# מרגישי# כל מניעה , וא* אלה שיודעי# לקרוא, ולעתי# קרובות ה#, יודעי# לקרוא תכליל

באמצעות , יש שיאמרו?  מה ה� דרכי הגישה האלה. רי+ ביצועי# ללא קריאת התכליללבקר ולהע

 נא-וראה. או שחזורה מהביצוע עצמו, היצירה" ניחוש"או א* על ידי , למשל, ביצועי# אחרי# שלה

M. Grossman, “Performance and Obligation,” in P. Alperson (ed.), What Is Music? 

Penn State University, 1987, pp. 258-59; F. Sparshott, “Aesthetics of Music,” 

in Alperson, pp. 82-84 

א+ , בעיקר כשמדובר ביצירה מסגנו� מוכר, אני סבור ששחזורי# חלקיי# כאלה ה# אפשריי#  

אפשרי בדר+ זו , על כל תכונותיה האסתטיות והנורמטיביות, ההנחה ששחזור מלא של היצירה

לא זו בלבד שא# היצירה מסובכת מעבר לדרגה מסוימת השחזור קשה מאוד .  ביותרהיא בעייתית

כשהטעות אינה (אי+ תדע שמשהו הוא טעות בביצוע : אלא שהוא מציב בעיה עקרונית, בפועל

מדגיש שהמבצע יכול ) ש#(ספרשוט ? )חריגה קיצונית מנורמות מקובלות ביצירות מסוג זה

זה כמוב� . באופני# שוני# ולצרכי# שוני#,  קוד# של היצירהכמו ג# בביצוע, להשתמש בתכליל

נכו� א+ אינו רלוונטי לענייני כא� הממוקד בתפיסה האינטנציונלית של ביצוע כביצוע של יצירה 

 .מסוימת

3
לכל אחת משלוש תפיסות אלה יש אחיזות ה� בדיבור היומיומי וה� . הבחנה זו היא משל גודמ�  

טיב� והיחס . ולכל אחת מה� השלכות פילוסופיות לא מבוטלות, י#בדיבור המלומד על ביצוע

 .ביניה�  מצרי+ דיו� מפורט ולא אוכל להיכנס לזה כא�

4
של " קבוצת ההתאמה"שעל פיה ביצוע של יצירה הוא מה ששיי+ ל, ידועה למשל עמדתו של גודמ�  

 ידי התכליל באופ� קבוצת התאמה כזו היא קבוצת שקילות שמוגדרת על. התכליל המגדיר אותה

כפי , בשיטה זו).  דרישות שעל תכליל למלא על מנת שדרישה זו תובטח5גודמ� ניסח (יחידאי 

 ביצוע שאינו נאמ� לחלוטי� לתכליל אינו ביצוע -אי� ביצוע מוטעה של היצירה , שגודמ� מדגיש

ויהיו טובי# זה לא שולל את האפשרות שבי� ביצועי היצירה יהיו הבדלי# , כמוב�. של היצירה

 אינה נוגעת להיותו - היותו טוב יותר או פחות מאחרי# -א+ איכותו של הביצוע . יותר או פחות

 :נא-ראה. ולא ברור בשיטתו מה פירושו, ביצוע של היצירה הזו
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N. Goodman, The Languages of Art, Hackett, 1976, chs. 4-5 

.  מנוגדת בתכלית לעמדה המוצגת בגו* הדברי#)ושל רבי# שהלכו בעקבותיו(עמדה זו של גודמ�   

לדידי אי� . שורש המחלוקת נוגע ג# להבנת התכליל וג# לעצ# מושג הביצוע, כפי שיוברר בהמש+

להפריד בי� שאלת איכותו של הביצוע לבי� היותו ביצוע של היצירה הספציפית שהוא למעשה 

 .הביצוע שלה

5
היה מרבה להסתכל , בעודו מנצח על התזמורת, נצרטמספרי# על ריכרד שטראוס שלקראת סו* קו  

 .ומאי. את הטמפו כדי להספיק למשחק קלפי#, בשעונו

6
-ראה, וקשר� לביצוע נכו� של היצירה, לתפיסת יצירה כסוג המוגדר על ידי תכונות נורמטיביות  

 :נא

N. Wolterstorff, Worlds and Works of Art, Oxford, 1980, 2
nd

 Part, sections 4-7 
 

7
יש המצרי# את : העניי� נתו� במחלוקת לא רק בי� פילוסופי# אלא ג# בי� מוסיקאי# ואנליסטי#  

ויש , של היצירה" אובייקטיביות"תיאורטיות תכונות -היריעה ורואי# רק בתכונות טכניות

שדווקא , אגב, יצוי�. 'הרטוריות וכד, הדרמטיות, המדגישי# דווקא את תכונותיה הרגשיות

מיוחסת חשיבות ) ועוד, מהלר, שומ�, בטהוב�, כמו מוצרט(ביה# של רבי# מגדולי המלחיני# בכת

 .וה� בביקורותיה# על יצירות אחרי#, ה� בהסברי כוונותיה# ביצירותיה#, מיוחדת לתכונות אלה

8
, הטענה בדבר ביצוע אידיאלי מצרי+ כמוב� הרבה הנחות נוספות בא להזכירנו שביסוס" יסודיות"  

 . ההנחות שנזכרו לעיל נראות לי חשובות במיוחדא+

9
ובכלל זה מילי# כמו (והסימני# לה# " הגברה"זהו הרי עיקר טעמו של גודמ� לכ+ שתכונות כמו   

ואינ# ") מערכת נוטציונית"ככל שהוא (אינ# חלק מהתכליל ) ב"וכיו" דימינואנדו" "נדו'קרשצ"

 ".סופיות הנבדלות הסמנטית"ישה של ה# חוטאי# לדר: מכונני# את זהותה של היצירה

10
 יצירה של היותו במהותו ביצוע –ובמיוחד המרכיב האינטנציונלי שבה , תפיסה זו של ביצוע  

לא קל לעמוד על מלוא , כנראה, אול#.  נראי# לי אינטואיטיביי# דיי# לצור+ דיו� זה–מסוימת 

 :כותב, למשל, פיטר קיווי. משמעות#

“Yet, by and large, for the most part, we can understand the evaluation of a 

performance in terms of its presenting, to the highest degree possible, those 

features of the work performed that tend to make it a good work and presenting, to 

the lowest degree possible, those that may tend to make it a bad one” (P. Kivy, 

Authenticities, Cornell University Press, 1995, p.160) 

דברי# אלה נכתבי# בהקשר שבו נראה לכאורה שקיווי מכיר בכ+ שביצוע הוא במהותו ביצוע של 

דומה כא� כאילו היצירה וביצועה ה� . א+ ה# מבטאי# למעשה עמדה מנוגדת לכ+, יצירה מסוימת

, נניח. לכל אחת היבטי# חיוביי# ושליליי# מבחינה אסתטית, שתי ישויות מוסיקליות עצמאיות

, אומר קיווי, והעדי*" טוב"הביצוע ה. נו מביני# חלוקה זו להיבטי# חיוביי# ושליליי#שא, לרגע

א+ א# אלה . מקטי� ומצניע עד כמה שאפשר את ההיבטי# השליליי# של היצירה שהוא ביצועה

הביצוע לא נשפט , אות#" הסתרתו"ברור שבשבח שמשבח קיווי את , היבטי# מכונני# של היצירה

 .אלא כיש מוסיקלי עצמאיצירה הנדונה צירה הנדונה צירה הנדונה צירה הנדונה היהיהיהישל כביצוע טוב 

  

הרי שבפועל יש , נ של יצירה היא עשירה ומורכבת כל כ+-מאחר שבדר+ כלל מערכת התכונות הא  11

 .רק תקרית אחת)  המכריע#אני מניח שלרוב(להרבה ביצועי תבנית 
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12
צוע של ובי, שעל פיה יצירה מוסיקלית, בא לבטא התנגדות לתפיסה רווחת" תפיסתה לאשורה"  

ותכונות אלה , נורמטיבית-ללא תכונותיה# האסתטיות, ה# אובייקטי# הנתוני# לעצמ#, יצירה כזו

 :ראה למשל; ")התייחסות אסתטית("עולות רק מצורת התייחסות מסוימת ליצירה 

S. Davies, “The Evaluation of Music,” in P. Alperson (ed.), 303-327 

. נורמטיביות-לרבות האסתטיות, א מה שהיא על כל תכונותיההיצירה הי. זה נראה לי מוטעה

 .מערי+ אותה לא נכו�, שמתו+ התייחסות אסתטית מייחס לה תכונות שאי� בה, המערי+, ומצד שני

13
 .לעמדתו של גודמ� ורבי# בעקבותיו, שוב, נא-והשווה  

14
     Cf. Liszt: “Notation in spite of painstaking conscientiousness, can never fully 

suffice… I do not  mean to conceal the fact that certain features – and among them 

the most important ones – cannot be put down in writing. Thorough-going effects 

The  Dorian, . F(” can be achieved only through sympathetic, lofty reproduction

The written “: Copland). 259. , p1942Norton, . W., WHistory of Music in Performance

Music Copland, . A(” s ideas’score can only be an approximation of the composer

)50. , Harvard University Press, pand Imagination 

15
 :1' עמ, ) לעיל1הערה (ל של גולדשטיי� "ניסוח אופייני בפתיחת ספרה הנ  

“A significant problem in musical performance is that music notation is inexact” 

16
": לא מדויק"הוא , הכתיב הצרפתי למשל, נפוצות על כ+ שכתב מסוי#" תלונות"נא על -חשוב  

א+ זו כמוב� ... . bocoo ואומרי# beaucoupכותבי# , Shanz Eliseומרי# וא, Champs Elyseeכותבי# 

לא יהא זה נכו� לומר שכתוב . מי שיודע לקרוא צרפתית יודע שכתוב בדיוק מה שהוא קורא. שטות

. יודע שצרי+ לקרוא זאת אחרת, )קונבנציות" (חיצוני"על יסוד ידע , ושהצרפתי, מה שהוא אחר

, י שיודע לקרוא מזורקה של שופ� יודע שגוני המשקל והארטיקולציהמ: ובדומה לכ+ במוסיקה

מני� הוא יודע אי+ ה# , אחרת. כתובי# בה בדיוק כפי שה# צריכי# להתבצע, הרובאטו והדינמיקה

ומני� הוא יודע מה צרי+ להוסי* או לשנות  כדי שתכליל המזורקה יהא ? צריכי# להתבצע

למה שכתוב " חיצוניות"א+ הא# הקונבנציות ". יותעל יסוד קונבנצ"שמא תאמר ? "מדויק"

, על כל הקונבנציות והמסורת שבמסגרת� הוא נכתב, זה שהתכליל הוא מזורקה של שופ�? בתכליל

על כל , בדיוק כמו זה שביטוי מסוי# הוא בצרפתית, זה חלק אינטגרלי של ידיעת קריאתו

 .הקונבנציות והמסורות שבקריאתו הנכונה

17
נת בסעי* זה שונה א+ קשורה לטענה אחרת בדבר הקשר בי� התכונות המכוננות את הטענה הנטע  

חילופי# , טיבו הפונקציונלי של צליל או של אקורד(טיב# האונטולוגי של הצלילי# במוסיקה 

לבי� תכונות של הנוטאציה שבה , "האונטולוגיה המוסיקלית"או את טיב , )ב"אנהרמוניי# וכיו

 : נא בעניי� זה -וראה. כתובה) א�מהסוג הנדו� כ(יצירה 

G. Bar-Elli , “A Note on the Substitutivity of Notes,” Analysis 41/1 (1981), pp. 27-32 

נורמטיביות -שכ� יש קשר הדוק בי� התכונות הללו לבי� התכונות האסתטיות, זה קשור לענייננו

 .של יצירה מוסיקלית

18
De Gruyter, The Sense of Reference  .Elli,-Bar. G , ,1996, נא -על כמה מאלה ראה  

chaps. 1, 7 
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