ג'ון קולטריין וניקולס סלונמסקי
תיאוריה מוסיקלית כבסיס למפגש רעיוני בלתי צפוי

מאמר נלווה לחיבור בקומפוזיציה:
 – Echoes of Eternityלכינור ותזמורת סימפונית
לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
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מאמר זה מוקדש לזכרו של נגן הסקסופון מייקל ברייקר ,ממשיך דרכו של ג'ון קולטריין,
שהלך לעולמו במהלך כתיבת מאמר זה.

ברצוני להביע תודה מיוחדת לפרופ' גדעון לבינסון ופרופ' בטי אוליברו ,מנחי העבודה,
שהערותיהם והצעותיהם פקחו את עיני והיו לי לעזר רב.

התברכתי בעמיתים ללימודים אשר תרמו ,במהלך השנים ,לידיעותיי ואפשרו לי לשמוע
ולהשמיע .תודה אישית לכל אחד מכם.

תודה מיוחדת ואוהבת למשפחתי שלא התייאשה מלספק את "העצים" לשלהבת הלימודים.
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תקציר

מאמר זה בוחן כיצד מפגש אינטלקטואלי בין נגן אפרו-אמריקאי וחיבור תיאורטי של
מוסיקולוג רוסי ,אפשר שינוי מהותי בשפת הג'אז בשנות השישים ,וכיצד ההסתמכות על היבטים
תיאורטיים ומנגנוני זיכרון הפכו הכרחיים למטען המוסיקלי של העוסקים במוסיקה זו.
רובם המכריע של יוצרי הג'אז ,נשענים על "לחנים ידועים" )סטנדרטים( אותם חולקים יחד עם
המבצע והמאזין ועליהם מתבצעת הפרשנות המוסיקלית .כתוצאה מהצורך המתמיד אחר חיפוש
קול אישי ביקשו היוצרים לבחון את השפה ולעצבה ,ויצרו יצירות מוסיקליות נוספות שהעשירו
והרחיבו תרבות זו.
יצירתו המוסיקלית של ג'ון קולטריין היוותה אבן דרך בעיצוב המתודה של הבי-בופ המאוחר.
בעקבות המפגש עם ספרו של ניקולס סלונימסקי ,Thesaurus of Scales and Melodic Patterns
בשנות השישים ,השתחרר קולטריין מתרבות הסטנדרט הקלאסית כמעט באופן מוחלט ,וסימן
את השינוי בשפת הג'אז המודרני .שינויים וחידושים אלו פתחו דלת ליוצרים נוספים שבאו
בעקבותיו.
המאמר בודק האם המתח בין האסטטיקה המסורתית לבין זו שנוצרה ,יוצר ניגוד או המשך
ישיר להתפתחות תרבות מוסיקלית זו.

א

פתח דבר – המיתוס
"אנו יודעים עתה שטקסט אינו נעשה משורה של מילים המשחררות יחד איזו
משמעות בלעדית ....אלא הוא חלל רב-מימדי שבו משולבות ומתנגשות כתיבות
רבות ושונות שאף אחת מהן איננה בראשיתית :הטקסט הוא רקמה של
1
ציטוטים המגיעים אילו מאינספור חדריה של התרבות".

מאמר זה מגדיר מיתוס כאופן של מתן משמעות ,כצורך מוסיקלי הממקם התפתחויות
חדשות בפרספקטיבה היסטורית .2הזיכרון הקולקטיבי של המבצע והמאזין מתייחס להווה
בהקשר למטעני העבר הנישאים על גבי המיתוס.
במהלך השנים שאב הג'אז השראה ממקורות מגוונים ,מוסיקאים הביאו איתם ניחוחות
מכל כיוון אפשרי כמעט ,מהאיים הקריביים ואמריקה הלטינית ,ועד למוסיקה הקלאסית
המערבית .תרומתם של הרגטיים והמארש ,היתה מהותית ליצירת הג'אז המוקדם ,בעיקר ביצירת
מודל ריתמי סינקופלי ובשימוש בהרמוניה טונאלית בסיסית .אולם הירושה המיתית הוותיקה
והמשמעותית ביותר למוסיקה זו היא הבלוז .סגנון מוסיקלי שהתפתח בסוף המאה התשע-עשרה
משירים חילונים אפרו-אמריקאיים דרומיים .הבלוז ביטא בעיקר מצבים של תסכול חברתי ,כפי
שהיטיב לבטא נגן הגיטרה האגדי בי-בי קינג באומרו:
"הבלוז הוא ביטוי של כעס כנגד בושה והשפלה"

3

ראשיתו של הבלוז לפני הופעת הג'אז והוא ממשיך להדהד באופן מרכזי בכל סגנון
שהתפתח במהלך השנים ,משירי נשמה עממיים ועד לרוק מטאלי .הבלוז נשען על מהלך הרמוני
בעל מאפיינים סטנדרטיים למדי שנשארו מקובלים לאורך השנים והסגנונות השונים .כך נוצר
דיאלוג בין המרכיב הקבוע והמוכר ,לבין האמירה האקטואלית האישית .המאזין נדרש לחוויה
הממקמת את הבלוז כמיתוס ,בקונטקסט מוסיקלי אישי של יצירה חדשה.
בהמשך מובאות שלוש דוגמאות המתבססות על הפרדיגמה של הבלוז מתקופות שונות.4
בשלושתן ניתן למצוא אלמנטים משותפים הנשענים על התודעה הבלוזית שהיוצרים השונים
 1בארת רולאן ,מות המחבר)תל-אביב ,תשס"ו( ,עמ' .14
 2רולן בארת בספרו "מיתולוגיות" מרחיב את התפיסה הסמיוטית ומראה כיצד הופכים "המסמנים והמסומנים"
למיתוסים .המיתוס ,אם כן ,הופך לכלי תרבותי ולנשא של תכנים והתייחסויות.
בארת רולאן ,מיתולוגיות )תל-אביב ,תשנ"ח( ,עמ' .234-244
Ritz David, "Blues all around me," Essence (November, 1996), p. 12.

3

>http://proquest.umi.com/pqdlink?did=10259941&sid=5&Fmt=3&clientId=11914&RQT=309&VName=PQD

”“The blues is an expression of anger against shame and humiliation

4

בקשו לשמר .מבנה מוסיקלי הנשען על  12תיבות ,יחסי טוניקה סוב-דומיננטה בין התיבה
הראשונה והחמישית ,ופראזות מלודיות הנמשכות כ 4-תיבות כל אחת .כל אחד משלושת
יוצרי הג'אז ,בדוגמאות שלפנינו ,יצק משמעויות משלו לתוך הכלים המסורתיים וייצג
אסכולה שונה בהתפתחות הג'אנר.
אומנות הבלוז של בסי סמית ) (1894-1937טעונה בעוני ויתמות .בביצועה ניתן לזהות
ביטוי אישי של קדרות ועגמומיות .המלודיות שלה נשענות על רפרטואר ג'סטואלי מסורתי
הנותן תחושה עמוקה שהמוסיקה שלה היא ווריאנט או פרפראזה של אינטונציות בלוזיות
מוכרות .האינטונציות הבלוזיות נוצרו על ידי מוסיקאים אפרו אמריקאיים אלמונים שפעלו
בדלתא של נהר המיסיסיפי ורק מעטים מהם זכו לקרירה מקצועית .זוהי מסורת אוראלית
שנלמדה בעל-פה ,והועברה מאב לבן ויצרה סגנון המחבר הרמוניה טונאלית וסולמות
פנטטוניים בלתי משווים ,כאלה המכילים את צלילי .Blue Notes
דוגמא מס' 1א' :בסי סמית )(1927

4

5

כל הדוגמאות הנתונות בתווים במאמר זה ,מתבססות על הנורמה המקובלת בג'אז ובמוסיקה קלה ,בה השימוש

באקורדים באותיות באנגלית מהווה ייצוג של הדרגות ההרמוניות בלבד .סמלים גראפיים אלו מהווים מודל
לאינטרפרטציה הרמונית על פי האפשרויות השכיחות בכל סגנון ובדרך אישית .במקרים בהם נחוץ תיווי מסורתי
מדויק יותר ,השתמשתי באינטרפרטציה סובייקטיבית בפורמט פסנתרני ,אולם האקורדים ממשיכים להופיע
באותיות בכדי להמחיש את הפער .בכל הדוגמאות פרי עטי ,העדפתי מסיבות דידקטיות לייצג מגמות סגנוניות על-ידי
קטע המתמקד במאפיינים של הסוגיה בה אני עוסק.
 Backwater Blues 5הולחן על-ידי ביסי סמית והוקלט בביצועה ב 17-בפברואר .1927

5

הפסנתרן טלוניוס מונק ) ,(1917-1987מבקש להעמיד את תרבות הבלוז כנגד מקצבי
מלודיה לא סדירים ולתת ביטוי ,בדרכו המיוחדת ,להומור יוצא הדופן שלו .כתיבתו המלודית היא
תוצר של פיתוח גרעין מוסיקלי בעל אופי ברור וייחודי ,המודע לשפת הבלוז הקונבנציונלית אך
אינו נאמן לה בהכרח .מלודיה זו מורכבת מתנועה כרומאטית ,המולבשת על המודל ההרמוני של
מוסיקת הבי-בופ ,הנוטה ליותר מורכבות של המהלך האקורדי.
בביצועיו הרבים נהג לנגן את מצלול הסקונדה הקטנה ,בכדי לדמות את אפקט ה-
" "Blue Noteהמיקרו-טונאלי המקובל אצל נגני כלי הנשיפה בסגנון הבלוז המסורתי.

דוגמא מס' 1ב' :טלוניוס מונק )(1954

6

המודל ההרמוני המסורתי של הבלוז הורחב ,בתקופת הבי-בופ  ,על ידי שימוש במהלכי
 ii-V-Iובקדנצות כדוגמת  I got Rhythmהכוללת מהלך .I-VI-ii-V7

 6היצירה  Blue Monkהוקלטה לראשונה על ידי טלוניוס מונק ב 22-בספטמבר .1954
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נגן הסקספון ג'ון קולטריין ) (1926-1967מבטא ,באופן כמעט אובססיבי ,קשר לידע
התיאורטי שצבר במהלך חייו ,אך בו בזמן יודע גם להשתחרר ממנו .בשנותיו האחרונות יצירתו
האסוציאטיבית והחופשית מקיימת זיקה עמומה ואפילו נסתרת לבלוז .היצירה Expression
) (1967היתה בין היצירות האחרונות שהקליט וסגרה מעגל של  20שנות הקלטה המתייחסות
למיתוס.
ככול שמתרחקים מהבלוז השורשי ,נוצרת אמביוולנטיות המבטאת עולמות רגשיים
ואינטלקטואליים חדשים .למרות החופש האקורדי הכרומאטי בו נוקט קולטריין ,ניתן לזהות
פונקציות הרמוניות המתייחסות לבלוז .בדוגמא 1ג' מסומנות הפונקציות בסוגריים כאשר מדובר
באקורדים מחליפים .7מן הראוי לשים לב לשינויים בקצב ההרמוני ,ולסולו החופשי באות .C

דוגמא מס' 1ג' :ג'ון קולטריין )(1967
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8

שיטת הניתוח על פי ציר ההרמוני מבוססת על עקרון שנוסח על ידי ארנו לנדואי בסיפרו על ברטוק:
Erno Lendvai , Bela Bartok, an analysis of his music (London,1971).

 8יצירה זו היא האחרונה שהקליט קולטריין לפני מותו.
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מקומו של ה"אני" בהתחדשות שפת הג'אז
הג'אז בראשיתו היה תרבות מוסיקלית עממית שהתבססה על מבנים פשוטים שנוצרו
מתוך חוויות הקיום האפרו-אמריקאית .ברבות השנים ,השתנתה הפונקציונליות החברתית של
המוסיקה ,וזו הפכה לתרבות "אליטיסטית" מתוחכמת יותר .העדר מסמכים כתובים ,כפי שאנו
מכירים מהמוסיקה הקלאסית ,וההתבססות על אילתור כדרך ביטוי ,העמידה את הג'אז במבחני
הישרדות שהביאו לשני משברים משמעותיים לפחות.9
המשבר הראשון בא בעקבות מלחמת העולם השנייה ) (1945והירידה במספר תזמורות
הביג-בנד .מוסיקת הבי-בופ עלתה ,בהנהגתם של צ'ארלי פארקר ) (1920-1955וג'ון בירקס "דיזי"
גילספי ) .(1917-1993החלה התגבשותה של שפה ממוקדת הנשענת בעיקר על סטרוקטורות
ופורמולות הרמוניות ,ופחות על פרפראזות וקישוטים מלודיים .דגש רב הושם על ווירטואוזיות
המתבטאת במהירות בביצוע ,בארטיקולציה מתוחכמת ובשימוש בתבניות אסימטריות .ניכר
שימוש בהרמוניה מורחבת ,בתחליפי אקורדים ובדיאלוג מתוחכם עם הסטנדרט.
פיתוח הסגנון בדרך אישית ,יכולת טכנית ושליטה בכלי הנגינה ,עיצבו את השפה
המוסיקלית .לקראת סוף שנות הארבעים ,נגנו החצוצרנים דיזי גילספי ומיילס דיויס ,בהקלטות
המוקדמות עם נגן הביבופ צ'ארלי פארקר .דיזי היה חצוצרן בעל יכולת טכנית מדהימה ששלט
בווירטואוזיות בכל הניואנסים של הכלי וצליליו הרקיעו מעבר לאוקטבה השלישית .מיילס
בתחילת דרכו היה חצוצרן בעל יכולת טכנית נמוכה בהרבה והעדיף לפתח את סגננו סביב צליל
מאופק המרוכז באוקטאבות הראשונות של הכלי .יכולות מסוג זה השפיעו ישירות על דרך הביצוע
וההלחנה של יוצרים אלו ,ועל דור של נגנים שבחרו ללכת בדרכם.
שתי הדוגמאות הנתונות בהמשך ,מצביעות על קשר הנ"ל .דיזי גילספי ביצירתו  ,Bebopשנוגנה
במהירות מסחררת ) (q=360ודרשה יכולת ווירטואוזית ושליטה מקסימאלית בכלי הנגינה ,מציג
קונטור מלודי עולה ששיאו בחלק האמצעי של הצורה ,בצליל דו גבוה של החצוצרה .מיילס דיוויס
לעומתו ,יוצר קונטור מלודי בעל מנעד מצומצם המתרכז בעיקר ברגיסטר הנמוך של הכלי ויצירתו
מנוגנת בטמפו מתון בהרבה .על ידי הגדרת חלל צלילי מצומצם מניח מיילס את היסודות לסגנון
ה cool bop-איתו יזוהה בהמשך.10
 9לפרטים אודות המשברים והתחדשות שפת הג'אז לאורך השנים ראו:
Budds Michel J, Jazz in the Sixties (Iowa City, 1978), pp. 8-9, 12-12, 50-61.
10

הפיצול ל cool -ו hard -בשנות החמישים הבדיל בין אסכולה שכוונה למיתון האינפורמציה הצלילית והתקרבות

למודל הביצועי ה"קלאסי" לעומת האסכולה שכוונה לחזרה לשורשים האפריקאיים ולדדך ביטוי אנרגטית יותר.

8

דוגמא מס' 2א :דיזי גילספי )הדוגמא נתונה בטרנספוזיציה(.

11

דוגמא מס' 2ב :מיילס דיוויס )הדוגמא נתונה בטרנספוזיציה(.

 11יצירה זו הוקלטה על ידי דיזי גילספיי ב 22-ביוני.1945 ,
 12יצירה זו הוקלטה על ידי מיילס דיויס ב 30 -בינואר.1953 ,

9

12

המשבר השני נוצר בשנות השישים הידועות כנקודת מפנה בחברה האמריקאית .תנועות
מחאה ,חיפוש אחר הגדרות אתניות ודתיות הובילו לתחילת קריסתו של מיתוס כור ההיתוך
האמריקאי ,וסימנו משבר חברתי עמוק .מוסיקת הג'אז ,כמרכיב תרבותי אפרו-אמריקאי
במהותו ,הגיבה לכך במעבר לשימוש אבסטרקטי יותר בהרמוניה ובצליל .הסקסופון של קולטריין
החל לצווח לשרוק ולצלצל מעבר לכל מנעד מקובל ,תוך שימוש בטכניקות מולטיפוניקס ונשיפת
יתר .רולנד קירק ) (1936-1977ניגן כאשר מספר סקסופונים בפיו ,תוך שימוש בטכניקת נשימה
מחזורית .אורנט קולמן ) (1930ואריק דולפי ) (1928-1964התריסו נגד החינוך האינסטרומנטאלי
המקובל ועלו על הבמה עם כלים בהם היתה להם הכשרה מינימאלית .יוצרים אלו ואחרים נטו
לחזרה לשורשים אפריקאיים ,להעשרת מנעד הטקסטורה הדינאמיקה והריתמוס ,ולשימושים
נרחבים במודוסים חוץ אירופיים.
בשל הרב תרבותיות של העוסקים במוסיקת הג'אז נוצרו ,במהלך השנים ,מיזוגים
סגנוניים רבים .בשנות הארבעים המאוחרות הביבופ התחבר למוסיקה אפרו קובנית ,בשנות
החמישים החלו ניסיונות במיזוג אומנתי בין קלאסי לג'אז על ידי גונטר שולר .מאוחר יותר,
בשנות השישים ממזג סטן גאץ' בין המוסיקה הברזילאית של אנטוניוס קארלוס ג'ובים וזרם ה-
 .Cool Jazzבשנות השבעים הג'אז הופך חשמלי וחובר למוסיקת הרוק ובשנות השמונים עולה
זרם המכונה מוסיקת העולם החוצה גבולות סגנוניות .אישיותם וייחודם של מבצעים שונים
אפשרו את התחדשותה של שפת הג'אז .הפסנתרנים ,ביל אוונס ) (1929-1980וקית ג'ארט )(1945
מיזגו השפעות אימפרסיוניסטיות עם הרמוניה של ג'אז סטנדרטי ,תוך הכרות עיונית עם
המוסיקה של סקריאבין ,דביסי ושנברג .דיוק אלינגטון ) (1899-1974וגיל אוונס )(1919-1988
הכירו ניואנסים תזמוריים ויצרו מרקמי צבע ייחודיים ,השואבים מיצירותיהם של רוול דה-פאיה
ואלבניז .ג'ון קולטריין ,התעניין בתיאוריות מוסיקליות והפנים את רעיונות הארגון הצלילי של
המוסיקולוג ניקולס סלונימסקי ,כפי שנראה בהמשך.
אין ספק שתהליך זה תרם לתדמית של הג'אז המודרני כאומנות 'אליטיסטית' המתחדשת ללא
הרף.
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מגמות דקונסטרוקטיביסטיות
תרבות הסטנדרט היא למעשה התרבות של שירי פופ ומחזות הזמר שנכתבו בשנות
העשרים והשלושים על ידי גדולי מלחיני התקופה :ג'ורג גרשווין ) (1898-1937ארווין ברלין )1888-
 (1989ג'רום קרן ) (1885-1945קול פורטר ) (1862-1964ואחרים .מלחינים אלו יצרו בדרך-כלל
בתוך צורות מוסיקליות קצרות יחסית שאפשרו ווריאציות ופרפראזות מלודיות .המודל הנפוץ
ביותר היה של  32תיבות במשקל  4/4המחולק בפורמט  A-A-B-Aכאשר כל חלק  8תיבות) 13ראו
נספח( .ברוב המקרים המהלך

ii-V-I

וסקוונצות סביב מעגל הקוינטות היו לב היצירה

ההרמונית .הקונטור המלודי והשימושים הג'סטואליים שאבו מהרפרטואר הרומנטי כפי שהיה
מקובל במוסיקה של המאה ה 19-באירופה .סטנדרטים אלו ,ברובם המכריע ,היו שירים הכוללים
טקסט מלווה במוסיקה פשוטה ו"מתוקה" .כפי שניתן לראות בדוגמאות  3א'-ד' המציגות את
חלקו הראשון של כל שיר אצל יוצרים שונים ,לשם השוואה.

דוגמא מס' 3א :ג'ורג גרשווין

13

רובם המכריע של המלחינים כללו מבוא מוסיקלי שקדם לצורה הנ"ל והושמט ,ברוב המקרים ,על ידי נגני הג'אז.

מבוא זה לא תאם ,בדרך כלל ,את המחזוריות הסימטרית הדרושה לאלתור.

11

דוגמא מס' 3ב :ארווין ברלין

דוגמא מס' 3ג :ג'רום קרן

דוגמא מס' 3ד :קול פורטר

12

המשותף לכול המלחינים והמייחד אותם הוא השימוש הלירי במלודיה .בשנותיו
הראשונות של הג'אז ,עם המעבר לביצוע אינסטרומנטאלי מובהק של חומר שמקורו בטקסט
מושר ,התאפשרה דיקציית נגינה כזו שאינה נאמנה למקור ,והתבססה בעיקר על אורנמנטציה
צלילית .לעתים יצרו ווריאנטים מלודיים שנובעים מהקווים המלווים את המנגינה הראשית,
ומאפשרים לקו המלודיה הראשי להמשיך ולהתקיים בדמיונו של המאזין .הדוגמא המפורסמת
ביותר היא הביצוע של קולמן הוקינס לסטנדרט  Body And Soulבשנות השלושים .הוקינס מנגן
 2מחזורים בני  32תיבות של השיר ,כאשר בראשון מבצע פארפאזות על המלודיה הראשית ובשני
מלודיה קונפרפונקטית לקו הראשי )שנשאר בזיכרונו של המאזין(.
תכונות טיפוסיות לביצוע נשאבו מעולם השירה הבלוזי האפרו אמריקאי ,כגון כיפוף
ועיקום צלילים ,שימוש ברבעי טונים ,צרידות ומקצבים סינקופליים אפריקאיים .הצליל ,בדומה
לשירה עממית ,נתפס כגורם אישי המבטא את ייחודיותו של המבצע) .ראו במוסיקה של לואי
ארמסטרונג ,קולמן הוקינס ,לסטר יאנג ואחרים(.
באמצע שנות הארבעים תרבות הביג-בנד האמריקאית הגיעה למיצוי ואף למבוי סתום.
נוצרה שחיקה של הנגנים שמאסו במשמעת נגינה הכוללת רפרטואר כתוב וקבוע .בעוד מוסיקאים
לבנים מובילים ,כבני גודמן וגלן מיילר ,נסעו במכוניות מפוארות וגרפו הון עתק בהוליווד וניו-
יורק ,המוסיקאי השחור החל להיות מודע לניצול התרבותי .המצוקה האישית-חברתית התמזגה
עם צרכים מוסיקליים של ביטוי עצמי .מוסיקאים שחורים ,שהיו בשולי ההוויה התרבותית
האמריקאית ,חיפשו דרכים לקידוד רעיונותיהם המוסיקליים והובילו לפיתוח סגנון הבי-בופ
בשנות החמישים.
זרם הבי-בופ ,ירש את הסטנדרטים כפלטפורמה מוכרת ומוגדרת היטב בתודעת המאזין אך
הוסיף עליו דרך חשיבה פרשנית שתאמה את התקופה .רוב היוצרים והיצירות עסקו בטכניקה
קומפוזיטורית שהשתמשה בנוכחות הנגטיבית )אך הצפויה( של המיתוס ליצירת 'פוליפוניה של
התייחסויות' .אחת הדוגמאות הבולטות היא היצירה  Digשכתב מיילס דיויס בשנות החמישים,
מצהירה בשמה על השימוש בריבוי המשמעויות )ראו נספח(.
יצירות רבות נכתבו חדש על ישן ,תוך שמירה על הצורה והמהלך ההרמוני אך התעלמו
מהמשמעויות והקונטקסט המלודי הקודם ואחרות ,הפנימו תהליך הכרוך ביכולת הזדהות ויצירה
מחדש של חוויות האחרים בתוך תודעתם שלהם וכך יצרו רב שכבתיות בעלת תוכן עמוק ביותר.
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בדוגמא 4א' מופיע הסטנדרט  How High Is The Moonשנכתב על ידי מורגן לואיס,
בוצע על-ידי אלה פיצג'ראלד ) (1918-1996והפך לסטנדרט בתקופת הסווינג המאוחר .לעומת זאת
בדוגמא 4ב' מופיעה קומפוזיציה של צ'ארלי פארקר  Ornithologyהשואבת ממנו את הצורה
וההרמוניה כמיתוס הנושא על גבו מלודיה חדשה טיפוסית לסגנון הביבופ.14
דוגמא מס' 4א :מורגן לואיס

דוגמא מס' 4ב :צ'ארלי פארקר )(1946

מלודיה זו ,כמו גם מלודיות פרשניות אחרות ,הולחנו בדרך כלל בטכניקה המזכירה את
'זרם התודעה' .15הזרימה המלודית קרובה יותר לאלתור מאשר לקומפוזיציה מחושבת ,ועמוסה
במקצבים סינקופליים פולירתמיים ומתחים הרמוניים .לעיתים קשה להבחין בין המלודיה
והאילתור ,בעיקר אצל צ'ארלי פארקר.

 14מעניין לבחון בהקשר זה את הקומפוזיציה של קולטריין  Sattelite -שהיא גלגול שלישי של השיר על פי העקרונות
הסימטריים כפי שמופיעים בספרו של סלונימסקי.
15

זרם התודעה הוא כינוי לכתיבה שאינה בהכרח נרטיבית או לוגית .מחשבותיו של היוצר יכולים להיעשות בצורה

אסוציאטיבית ,שאינה ליניארית.
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בתקופת הבי-בופ ניכר המעבר לשימוש בסטנדרטים מסורתיים או חדשים ,תוך
התייחסות ממוקדת לשלד ההרמוני של המיתוס .בכדי להדגים זאת נתונה טבלה בהמשך הכוללת
 4אפשרויות שונות לפרשנות הרמונית ,של ארבעת התיבות הראשונות של הבלוז .בכל תיבה ניתן
לבחור בכל אחת מהאפשרויות ליצירת רצף הרמוני חדש )דוגמאות בתווים נתונות בנספח(.
4

3

2

1

C7

C7

C7

C7

Gm7-C7

C7

F7-F#dim

C7

Gm7-C7

Am7-D7

Bm7(b5)-E7

C7

Gm7-F#7

Am7-Ab7

Bm7-Bb7

C#m7-F#7

האפשרויות התחליפיות ההרמוניות מיצרות סביבות מלודיות חדשות ,הבאות לידי ביטוי בקו
בו בוחר המבצע בזמן הביצוע .אפשרויות רבות נלמדו ,שוננו והפכו לאוצר מילים בפני עצמן.
הדוגמא הנתונה מטה ,מבוססת על המהלך ההרמוני של שיר  I got rhythmמאת ג'ורג גרשווין -
ואפשרויות הרמוניות תחליפיות )נתונות  8תיבות ראשונות(.
8
Dm7-G7

16

7

6

5

4

Em7-A7

F-Fm7

C-C7

Dm7-G7

C-Am7

F-F#dim

Gm7-C7

Dm7-G7

Em7-A7

C7

Db7-Gb7

C7

Db7

Dm7-G7

G6-A7

Dm7-G7

D7

F7

G7

D7

F7

3

D7-G7
C7

2

1

Dm7-G7

C-Am7

Dm7-Ebdim

C-C#dim

E7-A7

F#7-B7

Db7

C7

המהלך ההרמוני הנפוץ ביותר ,שזכה לאינסוף פירושים היה .ii-V-I :תנועות מלודיות בסגנון
ביבופ הולחנו על-ידי המבצעים בכל הסולמות .הייחוד המלודי בא לידי ביטוי בצורה דו-ממדית:
במישור האקורדי 17ובמישור ההרמוני .להלן מספר אפשרויות:
3

2

1

4
C

C

G7

Dm7

C

C

D7-G7

E7-A7

C

C

Fm7-Bb7

Em7-A7

C

C

Ab7-Db7

D7-G7

 16דוגמאות בתווים ניתן למצוא בספר:
Baker David, How To Play Bebop (Van Nuys, 1987), pp. 51-55.
 17סגנון זה חקר את מערכת הצלילים העילית של האקורד .בנוסף להרחבות הטונאליות ) (6-9-11-13שהיו מקובלות
בתקופת הסווינג היה שימוש נרחב בהרחבות כרומטיות ) .(#5-b5-#9-b9-#11-b13אלו נוגנו בעיקר על גבי
הדומיננטות והדומיננטות השניוניות.

15

מערכת מודלים הרמוניים ותבניות מלודיות הנגזרות מהם ,הובילה לעיתים למכאניות או
לחוסר השראה .תופעה זו היתה שכיחה בעיקר ביצירות בעלות טמפו מהיר במיוחד ,או כאלה
המכילות תנועה הרמונית צפופה ,וזאת עקב ההשענות על זיכרון מוטורי בביצועkey -
 .fingeringהנגינה התקבלה כאטיוד ארפג'י או סולמי ,דחוס ואינסופי שאיבד כיוון ,והפכה ללא
קומוניקטיבית .נגנים רבים התנתקו מהמסר המלודי כפי שעוצב על ידי הג'אז המוקדם.
מאפיין מעניין נוסף הוא הציטוט המוסיקלי שבא לידי ביטוי באלתור של הביבופ בכמה
אופנים .ציטוט ישיר מהמיתוס כלומר מהסטנדרט המקורי ,שהתאפשר בגלל המכנה המשותף
ההרמוני .ציטוט פראזות מלודיות מהנגנים המובילים ,תופעה שהיתה נפוצה כאשר התגבש מודל
לחיקוי ,וציטוט מסגנונות מוסיקליים אחרים בין השאר ממוסיקה קלאסית .הציטוט הידוע
ביותר הוא של דיזי גילספי במופע הטלוויזיוני המשותף שלו ושל צ'ארלי פארקר ב .1951-בביצוע
של  (Tadd Dameron) Hot Houseהמבוסס על (Cole Porter) What is this thing call love
שיר פופ של שנות ה - 40-מצטט דיזי מתוך האופרה "כרמן" של ביזה.
הציטוט מאפשר בין השאר ,תקשורת מעבר למסגרת המודלים המוסיקליים ,ההרמוניה
והמלודיה .הוא מאפשר 'סוגריים' ,קריצה רבת משמעות ,ביקורת או התרסה .זהו אמצעי
תיאטרלי מובהק שהפך לחלק מההוויה התרבותית .המבצע והמאזין היו מודעים לתופעה זו ,וכך
התגבשה הקשבה מוסיקלית רב ממדית .מדבריו של ג'ון קולטריין:

"באשר להשפעות מוסיקליות ,מלבד נגני סקסופון ,אני חושב שפעם
הראשונה דיזי גילספי ,וצ'ארלי פארקר עוררו בי את החיפוש המוסיקלי.
18
בחקירת עבודתם התחלתי ללמוד על מבנים ואספקטים תיאורטיים של המוסיקה".
"כמה דברים למדתי ישירות מהם .מיילס הראה לי את האפשרויות לבחור
19
בחילופי אקורדים ובקווים מלודיים חדשים".

Coltrane John in Collaboration with Don DeMicheal. "Coltrane on Coltrane." (Down Beat,

18

September 29, 1960), p. 17:
"As far as musical influences, aside from saxophonists, are concerned, I think I was first
awakened to musical exploration by Dizzy Gillespie and Bird. It was through their work that I
"began to learn about musical structures and the more theoretical aspects of music.
19
Gitler Ira, “’Trane on the Track.” The John Coltrane Companion: Five Decades of
Commentary (New York, 1998), pp. 16-17:
"Some things I learn directly from them. Miles has shown me possibilities in choosing
"substitutions within a chord and also new progressions.
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ג'ון קולטריין
ג'ון קולטריין ) (1926-1967מגיע למפגש עם סיפרו של ניקולס סלונימסקי מתוך רקע של
שותפות בתהליך עיצובו של המיתוס הג'אזי .בסוף  1949ניגן בביג-בנד של דיזי גילספי ,בניו-יורק,
עבר לסקסופון טנור והתוודע לשפת הביבופ .ב 1955-הצטרף להרכב של מיילס דיוויס ,וב1957-
הקליט את אלבומו הראשון כסולן .במקביל הצטרף לרביעיית ת'לוניוס מונק בה פיתח את
טכניקת הנגינה המבוססת על 'גיליונות צליל' ) .(Sheets of Soundטכניקה שנוגנה בנקודות
ארטיקולציה הרמונית תוך התבססות על נגינת סולמות בצורה מהירה בכל המנעד של הכלי,
ובדרך המזכירה פריטה בנבל .בשנות ה 60-פתח קולטריין בקריירה עצמאית ,ניגן גם בסקסופון
סופרן ותרם תרומה מכרעת לג'אז האוונגארדי .קולטריין התייחס למוסיקה התייחסות דתית
וראה עצמו כשליח.
לואיס פורטר מחלק בסיפרו את הקרירה המוסיקלית של קולטריין לארבע תקופות יצירה
חשובות :20בתקופה הראשונה ) ,(1949-1957קולטריין מקיים שותפות פאסיבית בהקלטות עם נגני
ביבופ שונים המבצעים בעיקר סטנדרטים .סגנונו אינו מגובש ונשען על פורמולות צליליות.
בתקופה השנייה ) ,(1957-1960מקליט כסולן ומלחין יצירות רבות .מתפתח בעיקר בתחום
ההרמוני ובתחום היצירה המודאלית .מבסס את טכניקת גיליונות הצליל ,עוסק בביטונאליות
ובפראזות דיסוננטיות המבוססות על ריבוי מרכזים טונאלים ,ומושפע מהארכיטקטורה הצלילית
של נקולס סלונימסקי .בתקופה זאת כותב את יצירתו החשובה  .Giant Stepsבתקופה השלישית
) ,(1960-1965קולטריין עוסק בעיקר בפנטטוניות ובמודאליות .מקליט את יצירתו הנמכרת ביותר
 A love Supremeומתחבר לצדדים הרוחניים .בתקופה הרביעית והאחרונה ) ,(1965-1967יוצר
בעיקר בתחום המופשט ) (Free jazzתוך אדיקות דתית ותחושת שליחות שמימית.
עניינו המרכזי של מאמר זה הוא בחינת המעבר בין הג'אז הקונסרבטיבי לג'אז המופשט.
כלומר ,סוף תקופת היצירה השנייה ותחילת התקופה השלישית של קולטריין.

Porter Lewis, John Coltrane's music of 1960 through 1967: jazz improvisation as composition (Ann

20

Arbor, 1983), p. 60.
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התפתחות המוסיקה של קולטריין לאורך השנים נבעה מאישיותו האובססיבית ורמת
סקרנותו J.C.Thomas .מתאר בספרו את קולטריין מתאמן מידי יום .השגרה היומית החלה
בנגינה מתוך ספר צרפתי המיועד לפיתוח טכניקה בסקסופון הכולל אטיודים בשמיניות בסולמות
עולים ויורדים .בהמשך ,נגינת פסנתר ועבודה על רעיונות מלודיים סימטריים שבעזרתם ביסס
את עקרון ריבוי המרכזים הטונאליים ) (3 tonic systemעל פי המודלים הנמצאים בספרו של
ניקולס סלונימסקי  .Thesaurus of Scales and Melodic Patternsהמשך האימון היומי כלל
נגינת אטיודים לכינור ותרגול מוסיקה לנבל שבהשראתה בנה את גיליונות הצליל המפורסמים
שלו.
 21Dennis Sandoleכותב על ההתעניינות של קולטריין בתרגול תיאוריה מוסיקלית:

"אני לימדתי את ג'ון קולטריין טכניקות מוסיקליות מתקדמות .התחלנו בתיאוריה
והמשכנו ,לבקשתו ,בביטונאליות ,פוליטונאליות ,ובהרכבת יותר מסולם אחד .אני הצעתי
שימוש בטכניקות של טטרכורדים ,פנטטונים וסולמות דיאטוניים ובמהירות הוא ניגן
ארפג'ים של כולם .לימדתי אותו ממילון הסולמות שלי שאספתי במהלך השנים ,תוך
שימוש בצלילים זרים במסגרת הסולם וערבובם במסגרת הטונאלית .בנוסף ,קולטריין
למד את השימוש בסולמות כרומאטיים ,מודאליות ,קלסטרים והרמוניה הנוצרת מקווים
22
בהם לא מעורבים מהלכים הרמוניים".

 Dennis Sandole 21פעל בשנות הארבעים כנגן גיטרה בתזמורות הביג-בנד המובילות והיה המורה הרוחני לקולטריין
אותו לימד בעיקר תיאוריה מוסיקלית.
פרטים נוספים בספרו של .Thomas, J.C.
Thomas J.C, Chasin' The Trane (New York.1975), p. 51:
"I taught John Coltrane advance musical techniques. I started him in theory, then move him
along. He asked me about bitonalities and polytonalities, combining more than one key
signature. I suggested tetrachord techniques and pentatonic as well as diatonic scales, and he
was soon playing arpeggios on all of them. I taught him from my thesaurus of scale that I've
compiled through the years, using notes from foreign scales and mixing them with Western
scales until everything was just right. He also studied semitonal scales, modal scales, pedal
"point clusters, and harmony derived from melodic lines, with no chord structure involved.

18

22

ביצירות מתוך התקליט  (1959) Giant Stepsמשכלל ג'ון קולטריין את נגינתו ומעצב דיאלקט
כרומטי דיסוננטי המותח את גבולות הטונאליות של הביבופ .במקביל באותם שנים ,הוא שותף
בהרכב של מיילס דיויס שמציע כיוון הפוך לחלוטין ,בתקליט המפורסם .(1959) Kind of Blue
בתקליט זה זונח מיילס את המהלכים ההרמוניים הסטנדרטים ומחליף אותם בתנועות מודאליות
מוטיביות .23מיילס מנצל עקרונות הלחנה המבוססים על קצב הרמוני נמוך ביותר ,תנועות
אקורדיות קוורטליות מקבילות ,בס אוסטינאטו ומערכות יחסים טונאלים חלשים בין חלקי
הקומפוזיציה .שותפיו ליצירה ,נגנים כמו ביל אוונס ואחרים ,מכוונים לאימפרסיוניזם
ולמודאליות המזכירים את המוסיקה הצרפתית .בהמשך נתונה דוגמא מייצגת הכוללת את תיבות
הפתיחה בלבד של היצירה:
דוגמא מס'  :5מבוא ליצירה :(1959) So What

23

המודאליות הג'אזית מסמנת למעשה את סיום עידן הנגינה המבוסס על מהלכים הרמוניים משנות השישים ועד

לשנות השבעים המוקדמות.

19

קולטריין נמצא בתווך בין גישות קומפוזיטוריות המנוגדות לכאורה .בין החממה של
מוסיקת הביבופ ,ממנה צמח ולה היה שותף ,שהעדיפה ביטוי פורמולטיבי רב שכבתי ,לבין
הנטייה ,המיוצגת על-ידי מילס דיויס ,שנטתה לאמפרסיוניסטיות לירית .בתחילת שנות השישים,
מחפש קולטריין את דרכו ומתנסה בשתי הגישות הנ"ל ובהמשך אף מאמץ גישה ממזגת ,כלומר,
סנתזה סגנונית בה לא עומדים הכוונים הללו בסתירה בפרקטיקת הביצוע .מצד אחד הוא הופך
כסולן ,בסקסופון סופרן ,את שיר הפופ הידוע מהמחזמר 'צלילי המוסיקה' My Favorite Things
) (1960ליצירה מודאלית אקספרסיבית ביותר ,ומאידך ממשיך להקליט יצירות המושתתות על
הרמוניה סימטרית דיסוננטית כמו Central Park West , 26-2 :ואחרות.
המזיגה המוחלטת בין נתיבי חשיבה אלו באה לידי ביטוי ,בצורה השלמה ביותר ,ביצירתו
 .(1964) A love Supremeיצירה זו הינה סוויטה לרביעית ג'אז בה ניכרת בהירות קומפוזיטורית
יוצאת דופן .24הסוויטה כוללת  4פרקים )(Acknowledgement, Resolution, Pursuance Psalm
היוצרים מבנה דרמטי מעוצב ומתוכנן היטב.25
בסוף חייו עובר קולטריין מהפך נוסף וסופי .הוא מתאסלם ,נגמל מסמים ומשתייה ועובר
לנגינת ג'אז חופשי .הוא נמשך לכיוון סגנון יצירה אסוציאטיבי בו הקומפוזיציה נשענת בעיקר על
הדי המיתוס הג'אזי כפי שהכיר הכירות אינטימית .ביצירותיו האחרונות מתקרב בסאונד
ובתפיסה לרעיונות הריתמיים האפריקאים ,נמשך למצלולים של הראגות ההודיות ולצורות
בעלות סטרוקטורה חופשית המאפשרת ביטוי אמוציונאלי עשיר .26תקופת יצירתו הרביעית
והאחרונה נגדעה עם מותו ,בעקבות מחלת כבד ב.1967 -

Porter Lewis, John Coltrane's music of 1960 through 1967: jazz improvisation as composition (Ann

24

Arbor1983), p. 191.
25

מעניין לבדוק את הדמיון המבני בין סוויטה זו ליצירתו של ברטוק .music for strings percussion and Celesta
Budds Michel J, Jazz in the Sixties (Iowa City, 1978), pp. 20-21.

20
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ניקולס סלונימסקי
מוסיקולוג רוסי-אמריקאי ,פסנתרן ,מלחין ומנצח שנולד בסנט-פטרבורג ב .1894-היגר
לארה"ב בשנת  1923עסק בניצוח ,בכתיבת מאמרים לכתבי-עת ובהלחנה .במהלך השנים פרסם
ספרים רבים .החשובים שבהם:
"Thesaurus of Scales and Melodic Patterns"(1947), "Baker's Biographical Dictionary of
Musicians"(1992), "Music Since 1900"(1994), "Lexicon of Musical Invective"(2000).

סלונימסקי ניצח על קונצרט הבכורה של יצירתו המפורסמת של המלחין אדגר ווארז Ionisation
ב ,1933-ועל ביצועי יצירות בכורה של מלחינים נוספים בני זמנו ,בניהם צ'ארלס איבס והנרי
קאוול .מבין יצירותיו המוסיקליות ניתן למצוא את,Studies in Black and White for piano :
מחזור השירים  ,Gravestonesאוסף יצירות לפסנתר  ,Minitudesויצירה תזמורתית My Toy
 .Balloonהאוטוביוגרפיה שלו " "Perfect Pitchפורסמה בשנת  1988והורחבה על ידי בתו ,לאחר
מותו .סלונימסקי חי  101שנים והלך לעולמו בשנת .1995
בספרו ,Thesaurus of Scales and Melodic Patterns ,מציע סלונימסקי מודלים
צליליים סימטריים לקומפוזיציה .בשונה מספרים ומילונים העוסקים בפראזות מלודיות
הנשענות על הרפרטואר כפי שעוצב במשך מאות שנים ,מציע ספר זה שיטה ליצירת פראזות
"חדשות"

27

בדומה לשיטות הדודקפוניות והסריאליות )ראו בהמשך( .במחצית הראשונה של

המאה העשרים קיימות יצירות מוסיקליות בהן חומר הגלם הוא סדרות צלילים המאורגנים
מראש בצורה דומה לאלו שבספר .מוסיקולוגים רבים עסקו ביצירת קווים מלודיים המתבססים
על חלוקת האוקטבה ליחידות סימטריות והציעו שיטות חלוקה לחלקים שווים ביניהם,
המוסיקאי האיטלקי  Domenico Alaleonaשהציע שיטה דומה ב .1911-כמו כןAlois Haba ,
בספרו) 28Neue harmonielehre (1927ארגן קבוצה גדולה של סולמות מבוססי מרווח סימטרי
ובחן דרכי יישום הרמוניים .זה המקום לציין גם את ספרו של (1895-1943) Joseph Schillinger
העוסק בארגון הפרמטרים המוסיקליים לצרכי קומפוזיציה ,ועוסק בתיאוריה של סדרות
צלילים.29

27

למרות הצהרה זו ,בלתי נמנע לשמוע בחלק מהפרזות קונוטציות והדהוד של דברים מוכרים.
Slonimsky Nicolas, Thesaurus of Scales and Melodic ( New York, 1947), p. 1.

28

Schillinger Joseph, The Schillinger System of Musical Composition (New York, 1978).

29

21

סלונימסקי מארגן בסיפרו צלילים מ 4-ועד  12לפי עקרון של צלילים שכנים וצלילים
מחברים בתוך מרווח נתון .ספירה של צלילים החוזרים באוקטאבות שונות יכולה לתת סדרות
הכוללות  48צלילים שונים .30סלונימסקי היה מודע לכך שהארגון הצלילי שלו אינו טונאלי,
מודאלי ואפילו לא דודקאפוני ,בהיותו חסר זיקה ליצירה או סגנון כלשהם .לכן נמנע סלונימסקי
מההגדרה התיאורטית המקובלת של המרווחים ,ומוסיף  sesquiכקידומת של אחד וחצי לטון .כך
נוצרו השמות  Sesquitoneל 1½ -טונים )טרצה קטנה( או  Sesquiquadritoneל 4½ -טונים
)סקסטה גדולה( וכו'.
להלן טבלה המראה הגדרות אלו:
Tritone – Augmented Fourth

Semitone – Minor Second

Diapente – Perfect Fifth

Whole Tone – Major Second

Quadritone – Minor Sixth

Sequitone – Minor Third

Sesquiquadritone – Major Sixth

Ditone – Major Third

Quinquetone – Minor Seventh

Diatessaron – Perfect Fourth
Sesquiquinquetone – Major Seven

המרווחים מתייחסים לחלוקת אוקטבה )או יותר( לחלקים שווים .לכן ,טור צלילי המבוסס על
טריטון מייצג חלוקה של האוקטבה לשניים ונותן  6אפשריות צליליות .טור המבוסס על חלוקת
האוקטבה ל 3-נותן  4אפשרויות צליליות .טור המחלק את האוקטבה ל 4-נותן  3אפשרויות
צליליות וכו'.
להלן תרשימים של חלוקות אפשריות:
Tritone

30

Sesquitone

Ditone

ראו לדוגמא תבנית מספר  Disjunct Major Polytetrachord 958 -בספרו של סלונימסקי )עמ' .(129
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כל החלוקות בספר ,מאוקטבה אחת ועד שבע אוקטאבות ,מאורגנות סביב אינטרפולציה
צלילית ופרמוטציות שלה .אינטרפולציה  = Interpolation -שיטת בנייה של נקודת ציון חדשה
במערכת רציפה של נקודות ציון ידועות .המשמעות במוסיקה היא שינוי פתאומי של מרכיב וחזרה
בצורה מיידית לרעיון הראשון .סלונימסקי משתמש בהכנסת צליל ,או מספר צלילים מסביב
לצלילים הראשיים ) ,(Principal Tonesובכך יוצר שש פורמולות צליליות הנגזרות מכל חלוקה.
על ידי תזוזה בכיוון ההתקדמות הצלילית בזיגזג מקבל סלונמסקי -Ultrapolation :תוספת של
צליל מעל הצליל הראשי הבא – Infrapolation .תוספת של צליל מתחת לצליל הראשי הקודם.
על-ידי מיזוגים בין שלושת האפשרויות הללו מתקבלות עוד שלוש אפשרויות נוספות:
. Infra-Interpolation, Infra-Ultrapolation, Infra-Inter-Ultrapolation

בנוסף לחלוקות אלו ,מוצגים בספר סולמות הפטטוניים ופנטטוניים ,מודוסים כנסיתיים,
וארפג'ים בי-טונאליים .כמו כן ,פרמוטציות של סולם כרומאטי הנותן את שיטת  12הטונים
ושורות צליליות דודקפוניות שאינן חוזרות על עצמן .פורמולות המבוססות על תנועות של 11
מרווחים שונים בסידורים סימטריים ,ואקורדים המושתתים על מרווחי ראי המאפשרים עליה
בתנועה מלודית וירידה בהיפוך ) .(Inversionבסוף הספר מופיעים Palindromic Canons
המבוססים על תבנית מספר  72בספר והניתנים לקריאה מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה.
סלונימסקי מציע בספרו גם שיטת הירמון המבוססת על  Master Chordsאלו הם אקורדים
דומיננטיים החסרים קוינטה .קומבינציות של תנועות מלודיות מהספר והאקורדים הללו יוצרים
סוגי תצליל בעל גוון דומיננטי הכולל  11-13וטונים שלמים.
כל הפורמולות המלודיות בספר בנויות סביב הצליל דו וניתנות לטרנספוזיציות לכל מרכז טונאלי.
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:הספר מחולק על פי הקטגוריות הבאות

Tritone Progression

Ditone Progression

Sesquitone

Whole tone Progression

Progression

Semitone Progression

Quadritone

Sequiquadritone

Progression

Progression

Sepitone Progression

Diapente

Sequiquinquetone

Progression

Progression

Hepatonic

Pentatonic Scales

Twelve Tone Patterns

Arpeggios

Bitonal Arpeggios

Crossing Intervals

Quadritonal

Invertible

Intervallic Studies.

Division of Twelve

Arpeggios

Dodecaphonic

Increasing and Diminishing

Progressions

Intervals Mirror Interval

Diatessaron Progression

Hepatonic Scales

Tones into Four Mutaully
Exclusive Triads

Complimentary Scales

Quinquetone Progression

Progressions

Permutations

Pandiatonic

Double Notes

Progressions

Plural Scales and

Polytonal Scales

Polytonal

Arpeggios

Polyrhythmical

polyrhythmical

Scales

Scales

Autochordal

Harmonization in

Synopsis of Chords

Harmonization

Major Triads and
seventh Chords

24

Palindromic Canons

המפגש הרעיוני ותוצאותיו
בעקבות המפגש הרעיוני עם משנתו של סלונימסקי הלחין קולטריין מספר יצירות ובחלקן
נדון במאמר זה .היצירה החשובה ביותר היתה  Giant Stepsשהוקלטה ב 1959-וכללה תנועות
הרמוניות סימטריות כפי שמציג סלונימסקי בספרו בתבנית מספר  182בפרק הנקרא Ditone
) Progressionעמוד  .(27חלוקת האוקטבה לשלושה חלקים )טרצות גדולות( מאפשרת מרכזים
טונאליים הנמצאים במרחק זהה מכל צד .בניגוד לביטוי המלודי-הרמוני המסורתי ,שהוא תוצר
של מתח והרפיה טונאליים ,הביטוי הקולטרייני-סלונימסקי מסתמך על זהות סימטרית .תנועה
מלודית המממשת סימטריה זו והמתקדמת מנקודת מוצא ,תיפגש עם הטוניקה שוב אך בדרך
שונה מזו המקובלת בהרמוניה מסורתית הנשענת על יחסים קינטיים בין הצלילים 16 .התיבות של
היצירה  Giant Stepsמאורגנות בדרך הבאה :דוגמא מס' :6
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הטונאליות של היצירה  Giant Stepsהיא דו במול מז'ור .חלוקת האוקטאבה לטרצות
גדולות כוללת עוד שני מרכזים טונאליים – סול ומי במול .בהתאם לטרמינולוגיה המקובלת
בג'אז ,ובכדי להקל על הקריאה ,אשתמש בסי מז'ור במקום דו במול לקבלת היחסים הבאים:

B p G p Eb
לשם ביסוס הטונאליות השתמש קולטריין בשני אקורדים – דומיננט ספטאקורד וטוניקה .הוספת
דרגות אלו למרכזים הטונאליים תאפשר את התנועה ההרמונית הבאה:

pBb7- Eb

F#7-B p D7-G

תנועה זו מופיעה ב 8-התיבות הראשות של היצירה .בהמשך ,משתמש קולטריין גם בדרגה השנייה
לפני הדומיננטות ,ומתאפשרת סדרה הרמונית רחבה יותר:

p Am7- D7-G p Fm7-Bb7- Eb

C#m7-F#7-B

מהלכי  ii-V-Iאלו בקונטקסט זה מכונים על ידי נגני הג'אז 3 Tonic System :והיוו בסיס ראשוני
לעיצוב השפה הצלילית החדשה של הג'אז .31קולטריין בחר ליצור סטרוקטורה הבנויה על תנועה
של טרצות גדולות בירידה ונקודות חילוף טונאליות באמצע תיבה .במידה ותנועה זו תמשיך
בצורה מחזורית ,תיווצר זרימה הרמונית סימטרית אינסופית המאפשרת הלחנת פורמולות
מלודיות רבות על גבן:32

)B p D7-G p Bb7- Eb p F#7 (B

היות ושורה זו מכילה שלושה מרכזים ,יש צורך בארבע שורות כדי לכסות את שנים עשר
המרכזים הטונאליים .על ידי הסטה מתמטית ניתן לקבוע סביב איזה מרכז השורה נעה .מכיוון
שהשורה יוצאת וחוזרת אל הטוניקה היא מאפשרת מסלול חדש היכול ללכת במקביל למסלול
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טרמינולוגיות מקובלות נוספות.Key Center Changes, Cycles ,Coltrane Substitutions :

32

מעניין להשוות את היחס בין המחזוריות של השורה וההתקדמות הקומפוזיטורית ביצירה .Giant Steps

מתקבלת התאמה כמעט מלאה המאפשרת נגינה רציפה של השורה ללא התייחסות לצורה ולהרמוניה הנתונה.
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ההרמוני המסורתי .המלודיה יכולה להיגזר מצלילי האקורדים וליצור קו בעל מאפיינים
סימטריים ,או ממלודיה סימטרית עצמאית כפי שמציע סלונימסקי בספרו.

דוגמא מספר  7מציגה שילוב תבנית  182של סלונימסקי ,המבוססת על אינטרפולציה של צליל
אחד עם הרמוניה טונאלית ) ,(Aועם הרמוניה המבוססת על ריבוי מרכזים טונאליים ). (B
התבנית נתונה בטרנספוזיציה לטונאליות סי מז'ור.
דוגמא מס' :7

מאחר והאקורד המוגדל הוא בלתי הפיך ,הרי המעבר בין כל אחד מהצלילים דרך
דומיננטה שניונית ,או דומיננטה שניונית עם סוב דומיננטה לפניה ,חוזר על עצמו.
להלן מטריצה המאפשרת שילובים של שורות הרמוניות במסגרת מערכת שלושת הטוניקות:

F#7-B

Bb7-Eb

D7-G

Bb7-Eb

D7-G

F#7-B

D7-G

F#7-B

Bb7-Eb

F#7-B

Bb7-Eb

D7-G
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ייצוג וויזואלי של שיטת שלושת הטוניקות עיניין אמנים רבים מדיספלינות שונות )ראו מיצג
האנימציה של מיכל לוי(.33

האימפרוביזציה של קולטריין ב Giant Steps -התבססה בעיקר על קבוצות של 4
צלילים היוצרים טטראקורד פנטטוני .כדי ליצור פיצוי בכיוון המלודי ,משתמש קולטריין במוטיב
כרומאטי מהלקסיקון של שפת הביבופ ,ויוצר תנועה עולה ויורדת .העושר המלודי הנוצר
ממחויבות לשורות מסוג זה ,והטמפו המהיר במיוחד ,באו על חשבון הגיוון הריתמי .הג'סטות
הקצביות כללו בדרך כלל רצף של שמיניות סווינגיות .נתונה דוגמא מלודית לאלתור מסוג זה.
דוגמא מס' :8

33

http://www.heplaysjazz.btinternet.co.uk/giants.html
http://www.illegal-art.org/video/popups/giant.html
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לשורה הקולטריינית אופציות הרמוניות חליפיות המאפשרות פורמולות צליליות רבות.
להלן מספר אפשרויות הרמוניות הנשענות על תחליפי טריטון ,מצלולים קוורטליים ופוליכורדים:
דוגמא מס' :9

 Countdownהיא יצירה נוספת של קולטריין מהתקליט  Giant Stepsהמהווה טרנספורמציה
הרמונית חדשה על יצירה ישנה של מיילס דויוס  .Tune-upשתי היצירות מבוססות על המהלך
ההרמוני הידוע  ii-V-Iכמנוע קומפוזיטורי .ביצירה  Tune-upמשתמש מיילס במהלך הרמוני זה
במודולציה טון למטה כל  4תיבות .על ידי שימוש בצלילי מתח הרמוניים ,המלודיה מבטאת
בצורה שיטתית את הפורמולה הבאה Countdown .3 - #11 – 13 :של קולטריין מפרשת את
המהלך מחדש על-ידי העיקרון של סלונימסקי .חלוקה לשלושה מרכזים טונאליים לכל שורה
וטרנספוזיציה בטון למטה כל ארבע תיבות .המלודיה יוצאת בשתי היצירות מאותו הצליל ,אולם
ביצירה  Countdownשואפת מעלה ונפתרת לקווינטה .נוצרת עקומה מלודית בכיוון ההפוך.
מכיוון שהיחס ההרמוני בין שתי היצירות הנ"ל בא לידי ביטוי בהרכבה והרחבה
) (Superimpositionניתן לממש על ידי אלתור יצירה אחת על גבי השנייה .כלומר ,הליווי של
 Tune-upהאלתור של  Countdownולהיפך.
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דוגמא מס' 10א-ב:

30

בכדי לקבל תמונה שלמה של האבולוציה ההרמונית ,להלן השתלשלות מערכת היחסים
האקורדית מטונאליות פונקציונאלית עד לזו המוצגת על ידי קולטריין ביצירה .Countdown
דוגמא מס'  :11הדוגמא נתונה ברה מז'ור ,ותואמת את ארבע התיבות הראשונות של היצירה.

 – V-I .1הרמוניה קלאסית מסורתית.
 - ii-V-I .2הרמוניה מקובלת בתקופת הסווינג ,שנות השלושים.
 .3שימוש בדרגה שנייה מונמכת )תחליף טריטון מהדומיננטה( – תקופת הביבופ.
 .4פירוק הדומיננטה והדומיננטה השניונית לרצף של מהלכי  - ii-V-Iשנות החמישים.
 .5תחליפי טריטון – הרמוניה כרומאטית.
 .6חלוקה לשלושה מרכזים טונאליים סימטריים –  D-Bb-Gbעל פי העיקרון הקולטרייני.

31

השורה הסימטרית על פי המודל של קולטריין ,עמדה כנגד המהלך ההרמוני הנפוץ ביותר
בג'אז .שיטת חשיבה זו פתחה פתח לקולטריין ,ולמוסיקאים אחרים שבאו בעקבותיו ,לחזור אל
המיתוס  -אל הסטנדרט המשופע במהלכי  ii-V-Iולבנות רעיונות מלודיים – הרמוניים חדשים,
בדרך לדיאלקט משוחרר ממחויבויות טונאליות קלאסיות ,ובכך לפרש מחדש את המיתוס.

נתונות בהמשך מספר דוגמאות ,המשוות תנועות מלודיות מבוססות מהלך הרמוני .ii-V-I
מהמיתוס הסטנדרטי ועד לקולטריין וסלונימסקי:

 .1דוגמא מס'  12א' :סטנדרט כפי שנכתב על ידי תומס וולר ב) 1927-נתונות  8התיבות
הראשונות בלבד( .המלודיה מבוססת על תבנית מחזורית וצלילים הנשענים על פנטטוניות
מז'ורית .ניכר שימוש רב בתנועה ההרמונית  ii-Vעם פתרון לטוניקה בתיבה .7

 .2דוגמא מס' 12ב' :דוגמא שלי לשימוש בפרפראזות המבוססות על המלודיה של הסטנדרט
המקורי ,ובתוספת צלילים מקשטים-אפוג'יאטוריים .סולו זה עשיר במקצב סינקופלי
המשקף את הסווינג של השיר.
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 .3דוגמא מס' 12ג' :כפי שהולחנה על ידי צ'ארלי פארקר בשנות החמישים .הקשר לסטנדרט בא
לידי ביטוי באופן מיוחד ,בצורה ובהרמוניה .המלודיה החדשה כוללת תנועות כרומאטיות
העשירות בצלילי מתח ,סינקופות וטריאולות.

 .1דוגמא מס' 12ד' :דוגמא לסולו בסגנון ביבופ הנשען על הסטרוקטורה ההרמונית )נתונות
 8התיבות הראשות כפי שאולתרו על-ידי צ'ארלי פארקר(.

 .2דוגמא מס' 12ה' :דוגמא שלי לסולו הנשען על פורמולטיביות הרמונית סימטרית מבוסס
על השיר המקורי ,ומחולק לשלושה מרכזים טונאליים ) (F-Db-Aלשיטתם של קולטריין-
סלונימסקי.
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ב–  1960מקליט קולטריין את יצירתו  .Central Park Westיצירה זו ,בשונה מהיצירות בהם
דנתי עד עתה ,נשענת על חלוקת האוקטבה ל 4-חלקים שווים ,ומושפעת מתבנית מספר  393בספרו
של סלונימסקי ,בפרק הנקרא) Sesquitone Progresion :עמוד  .(51בשונה מהיצירות הקודמות
של קולטריין שבוצעו בטמפו גבוה מאד וגרמו למאזין הלם צלילי ,יצירה זו מנוגנת בטמפו איטי
) (q=72ולתחלופת האקורדים משמעות מודולטורית ולא חליפית .באופן מפתיע ,מתקבלת תוצאה
שגרתית למדי הקרובה במצלול שלה לבלדות הסטנדרטיות של שנות השלושים .בטמפו איטי
תשומת הלב נתונה לאקורדים עצמם ולצבע של המהלך על חשבון המהלך הפונקציונאלי.

המרכזים הטונאליים ביצירה זו הם ביחס של טרצות קטנות:

B p D p Ab p F
על-ידי הוספת דרגות  ii-Vלפני כל מרכז מתקבלת השורה הבאה:

p Em7- A7-D p Bbm7-Eb7- Ab p Gm7- C7-F
דוגמא מס' ) Central Park West :13נתונות התיבות הראשונות בלבד(.
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 אגרסיבי ומהיר שזועק, קולטריין אנרגטי.34מתגלות שתי דמויות קולטרייניות משלימות
 כפי שבא לידי ביטוי בליריות, וקולטריין העדין והרגיש,את משנתו התיאורטית ללא פשרות
, יצירה בשני מישורים אלו והעיסוק בפורמולות.המלודית בבלדות שניגן לאורך הקרירה שלו
.היוותה מקור לדיון עבור מבקרי המוסיקה של התקופה

 לקח מספר סולאים, מבצע בלתי מרוסן,' בעל הצליל ה'כבד,"קולטריין
35
".תוך התבססות הניראת כאוטומאטית יותר מאשר השראה
 זה מה שגורם,"הדבר היחיד שאתה צריך לצפות מקולטריין הוא הבלתי צפוי
 הם נבוכים שאינם מקבלים את הקלישאות להן.לאנשים המקשיבים לו קושי
36
".ציפו

:כמו כן ההתייחסות הקולטריינית לטונאליות מתוארת במאמרו של סקוט ג'ון

. קולטריין ביטל את הטונאליות על ידי השימוש שלה כנגד עצמה,"במובן מסוים
.ii-V-I  הפופולארי ביותר בג'אז, הסטנדרטי,על ידי השימוש במהלך ההרמוני
הוא הגביר את שיעור המודלאציות לאירועים חסרי תקדים תוך יצירת הקשרים
37

34

".לאלתור המאפשרים עקביות כרומאית מעגלית

Kernfeld Barry, Adderley, Coltrane and Davis at the twilight of bebop: the search for melodic

coherence (Ann Arbor, 1958-59), pp. 48-49.
35

Balliett Whitney, "Hot and Cold" (Ney Yorker, XXXIII, December 7, 1957), pp. 192-194:
"Coltrane, a hard-toned, uninhibited performer, took several solos, during most of which he
relied on a runs that seemed, nonetheless, more automatic than inspired."
Carno Zita, "The Style of John Coltrane" (Jazz Review, II/10 October 1959), p.17:
"The only thing you can, and should, expect from John Coltrane is the unexpected;
that is what makes listening to his tenor style hard for people who look for the
familiar and the conventional, for clichés. They are puzzled when they fail to find
such things."
37
Schott John, " 'We Are Revealing a Hand That Will Later Reveal Us': Notes on Form and Harmony
in Coltrane's Work Musicians on Music, edited by John Zorn (New York, 2000), pp. 345-366:
"In a sense, Coltrane destroyed tonality by using it against itself. Employing the most basic
feature of the American popular song, the II-V-I chord progression, he speed up the rate as
well as the degree of modulation to an unprecedented extent, creating a context for
improvisation that allowed for coherent complete chromatic circulation. That Coltrane
'signified' on popular songs like My Favorite Things has been commented upon; less wellknown is how his harmonic research signifies on the elemental assumptions of Western music
theory.
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היצירה המלודית אצל נגן ג'אז ,מזוהה לעיתים עם היחס הוויזואלי לסימן הכתוב .עם
ההתרחקות מטונאליות וחיפוש אחר תנועות הרמוניות מורכבות יותר ,נוצר צורך לתעד אותן על
ידי סמלים מייצגים )אקורדים באותיות ומספרים( .כל רצף של סמלים הוא דימוי פשוט למצב
מורכב יותר .אפילו ללא הקשר מלודי נתון ,רצף זה מעמיד את המבצע בפני מספר מוגבל של
פורמולות מלודיות המוכרות לו .בדרך-כלל האינסטינקט ,אותה תבנית פנימית של תגובות
למצבים מסוימים ,גובר על המחשבה הקומפוזיטורית ,זו האחראית על מערכת ההקשרים
הרעיוניים בזמן הביצוע .ברוב המקרים הנטייה של המבצע היא להסתמך על הזיכרון הביצועי.
השימוש האינטנסיבי בשורות הרמוניות סימטריות המבוססות על  ,ii-V-Iובמהירויות ביצוע
גבוהות מאד נשען על קידוד ,אחסון ושליפה .38הקידוד הוא הצפנה של רעיונות על פי
אימפליקציות תיאורטיות ,האחסון הוא תהליך של שינון אובססיבי של פורמולות אפשריות,
והשליפה היא היכולת להגיב בזמן אמת בביצוע ,לכל רצף של סמלים חזותיים .לכן ,נגן ג'אז
מנוסה יכול לאלתר תוך קריאה ראשונה של צרופים גראפיים-הרמוניים בצורה מכאנית ,וללא כל
קשר לתהליכי יצירה ומשמעות.
מילס דיויס מסכם בצורה מעניינת רעיון זה ,ואת הסיבות למעבר לחשיבה מודאלית ליניארית.

"כאשר אתה הולך בדרך זו ,אתה יכול להמשיך כך עד אין-סוף .אינך צריך לדאוג
לתחליפי האקורדים ותוכל להיות יצירתי יותר בקו המלודי .זה הופך לאתגר לראות כמה
מלודי יכול אתה להיות .כאשר אתה מתבסס על אקורדים תראה שבסופן של  32התיבות
נגמרים הרעיונות ואתה חוזר על עצמך עם ווריאציות .אני חושב שישנה חזרה של הג'אז
למלודיה .יהיו מעט אקורדים אבל אין-סוף אפשרויות ללכת איתם .יותר מידי נגני ג'אז
39
מודרניים עסוקים באקורדים".

38

מינוחים אלו מקובלים בתחום הפסיכולוגיה.
Hentoff Nat, "An Afternoon with Miles Davis." (Jazz Review, I/2, December 1958), pp. 9-12:
"When you go that way, you can go on forever. You don't have to worry about changes and
you can do more with the line. It becomes a challenge to see how melodically inventive you
are. When you are based on chords, you know at the end of thirty-two bars that the chords
have run out and there's but to repeat what you've just done – with variations. I think that
there is a return in jazz to emphasis on melodic rather harmonic variation. There will be
fewer chords but infinite possibilities as to what to do with them….Too much modern jazz
become thick with chord.

36

39

פורמולות סימטריות והמשבר הסריאלי
כפי שראינו ,מוסיקת הביבופ פירשה את המיתוס על ידי שימוש בתחליפים הרמוניים,
ובשילוב סטנדרטים שונים הבנויים על אותו מהלך הרמוני .המודל הקולטרייני ,לעומת זאת,
התרחק מהמיתוס על ידי שימוש הרמוני סימטרי מורכב המכתיב יחס דיסוננטי בין הרמוניה
וטונאליות ,ושימוש אינטנסיבי בפורמולות מלודיות חדשות .הארגון המוסיקלי הפסדו-סריאלי
נוצר באופן מכוון על-פי רצף החלטות מודעות ומוגדרות מראש ,אך בוצע רק מהזיכרון .בניגוד
לסריאליזם הקלאסי של מוסיקה בת זמננו המתאפיינת בארגון צלילי חמור יותר ,ההשענות על
זיכרון ביצועי בזמן אמת ,מחייבת גמישות והטמעה של החומר אצל המבצע .במובן מסוים ,חזונו
של ארנולד שנברג ) (1951- 1874שהסריאליות תמלא את מקומה של החשיבה המסורתית בדימוי
המוסיקלי התגבשה ,אמנם באופן חלקי בלבד ,בז'אנר בו אנו עוסקים.

נתונות בהמשך דוגמאות פרי עטי לשימושים הסימטריים במוסיקת הג'אז:
הרמוניה טונאלית כנגד מלודיה סימטרית .בשנות הארבעים ניכר השימוש בתנועות מלודיות
הנגזרות מסולמות סימטריים ,בעיקר מהמוקטן והמוגדל אצל חלק ממבצעי הג'אז .בדרך כלל
תנועות אלו נוגנו על הדומיננטות.
דוגמא מס' 14א' :תבניות מלודיות סימטריות כנגד דומיננטה .G7

בשנות החמישים והשישים ,נגני ג'אז שילבו בנגינתם תנועות סימטריות ובהקשרים הרמוניים
מגוונים .קדנצות טונאליות היו מקום מועדף ,ובסיס בטוח ,לנגינת תבניות סימטריות יותר
נועזות בהן הראה המבצע יכולות ווירטואוזיות .מבצעים נשענו ,בין השאר ,על מקורות ארגון
צלילי הדומים לזה של סלונימסקי.40

40

ספרים נוספים המציגים תבניות סימטריות כחומר גלם קומפוזיטורי הם:
Ricker Ramon, Pentatonic Scales For Jazz Improvisation Jazz (Florida, 1976).
Coker Jerry, Pattern For Jazz (Indiana, 1970).

37

דוגמא מס' 14ב' :קדנצה טונאלית הכוללת שימוש בהרמוניה תחליפית ותנועה מלודית
סימטרית על גבה .מקורו של מהלך זה בפורמולה ההרמונית הידועה I-VI-II-V7 :ובשילוב
תנועה קוורטאלית סיקוונסיאלית על גבה האופיינית לנגינה בסגנון הבי-בופ.

41

הרמוניה מודאלית כנגד מלודיה סימטרית .ג'ון קולטריין בסוויטה A love Supreme
ביצירתו

 My Favorite Thingsוביצירות מודאליות נוספות ,משתמש בפורמולות

דיסוננטיות הנשענות על תנועה סימטרית מלודית והמנוגנות על גבי הרמוניה מודאלית.
בעקבות ההשפעה הגדולה של הרוק על הג'אז בשנות השבעים ,ובזכות הדרך שהטווה
קולטריין ,נמשכו נגנים ליצירה הנשענת על תנועות אוסטינטיות רפיטטיביות כנגד תבניות
ושורות שעוצבו מראש.
דוגמא מס'  :15פראזה המדגימה תנועות פנטטוניות סימטריות כנגד ליווי מודאלי.

הרמוניה מבוססת על מרכזים טונאליים סימטריים כנגד מלודיה סטנדרטית .כפי שראינו
במודל האיטי של קולטריין שהופיע ביצירה  Central Park Westמתקבלת אקספרסיביות
מלודית הנשענת על צלילים משותפים בין האקורדים ,ה"מרככת" את התנועה ההרמונית
ומאפשרת חופש יצירתי רחב יותר.
דוגמא מס'  :16מלודיה רומנטית ,כזו המזכירה את המיתוס הסטנדרטי ,על גבי הרמוניה
בעלת  4מרכזים טונאליים סימטריים.

41

הרמוניה קדנציאלית זו מופיע ביצירתו של בני גולסון .Half Nelson

38

הרמוניה מבוססת מרכזים טונאליים סימטריים כנגד מלודיה סימטרית .מודל זה מתאפיין
בשתי גישות קומפוזיטוריות (1 :זהות פונקציונאלית בציר המלודי וההרמוני ,הכולל שימוש
בצלילים זרים באופן המקובל (2 .ניגוד פונקציונאלי בין הציר המלודי וההרמוני ,שימוש
ביותר מפי  2צלילים זרים מדוגמא .1
דוגמא מס'  :17מלודיה והרמוניה סימטרית.

הרמוניה כרומטית כנגד מלודיה סימטרית .הרמוניה כרומטית בג'אז ,היא בדרך-כלל ,מערך של
סטרוקטורות אקורדיות בעלות מכנה משותף הרמוני נמוך ,או תצורות צליליות שמקורן מהרכבת
מרווחים הנובעים ממודוס משותף הנעים לעיתים בתנועה אפוג'יאטורית .42בסגנון נגינה זה לצבע
ההרמוני חשיבות יתרה מההקשרים הטונאליים .הדוגמא שלפנינו משתמשת ברצף ההרמוני
הכרומאטי של היצירה  Nefertitiשל נגן הסקסופון ווין שורטר ) (1933-כאשר מלודיה סימטרית
מחליפה את המנגינה המקורית.

דוגמא מס' 18א :מלודיה מבוססת על סולם מוקטן )בסופרן( הרמוניה מבוססת על .Nefertiti

42

תנועות מסוג זה נבעו גם מהשימוש בכלי נגינה שאפשרו זאת .לדוגמא בגיטרה ניתן להחזיק סטרוקטורה צלילית

ולהסיט את היד מעלה ומטה לקבלת כרומטיקה.

39

הרמוניה כרומטית כנגד מלודיה כרומטית .יוצרת סגנון אקספרסיוניסטי אבסטראקטי .בסגנון
זה יש שימוש רב בתנועות הרמוניות ומלודיות המנותקות מהקשרים טונאליים או מודאליים,
ובדרך כלל מבוססות על ג'סטות מוטיביות והתנהגות יוצאת דופן בכלי הנגינה.

דוגמא מס' 18ב :הרמוניה אנטרוואלית מול מלודיה סימטרית.

יד שמאל בנויה על סטרוקטורות של קוינטה+סקונדה ,יד ימין מאלתרת מנגינה של סקונדות
וטרצות שהיא למעשה סימטרית מודאלית.
נגני הג'אז לאורך השנים חפשו את הצליל הייחודי שלהם ,בשנות השישים והשבעים חיפוש
זה הגיע לשיאו .הנגנים השתמשו בכל צורת הפקת צליל אפשרית כזו הכוללת ,בין השאר,
שימושים נרחבים ב-
Overtones, Multiphonics, false fingering, flutter tonguing, buzz, blowing and unusual mutes.

ראו לדוגמא את המוסיקה של ג'ון קולטריין ,אריק דולפי ואורנט קולמן .

מודלים ארגוניים ,כפי שהוצגו לעיל ,שימשו את מלחיני ומבצעי מוסיקת הג'אז משנות
השישים ואילך .בשונה מהסוריאליזם של  Milton Babbitt ,Pierre Boulezומלחינים אחרים ,בו
היתה כוונה מוגדרת לשלוט בכל הפרמטרים של ההלחנה ,ההצמדות לאלתור כמהות מרכזית,
אפשרה לג'אז להיות פלורליסטי יותר .הכנה ושינון של פורמולות סריאליות מראש הקלה על
שליפתן בזמן הביצוע ,ואיפשרה ביטוי "אנושי" בשיטה הקומפוזיטורית הפסבדו – מתמטית.
התוצאה הנשמעת קרובה יותר לאילאטוריות ,ומאפשרת למבצע בחירה מקרית ונתיב יצירה חדש.

40

שימוש אינטנסיבי ברעיונות סריאליים פורמולטיביים בתחום הג'אז ,נשאר נושא שנוי
במחלוקת .מצד אחד ,סריאליות זו מושכת לה סנגורים נלהבים בעיקר בקרב המבצעים ,ומצד שני
מתנגדים נמרצים .הניסיונות התיאורטיים השונים להעשיר את השפה ולשחרר אותה מקונבנציות
טונאליות הובילו לעיתים לאי בהירות קומפוזיטורית .את הסגנון "החדש" ניסו מוזיקולוגים
לתאר בטרמינולוגיות שונות:
…Atonal, pan-tonal, non-tonal, free-tonal, without tonal center, Free Jazz
המציאות המוסיקלית מעידה על שימושים שונים ומגוונים יותר .לעיתים ,החומר הצלילי
המאורגן בסדרה ,הופך להיות משני בחוויה המוסיקלית היות ומאפיינים מוסיקליים אחרים
מאפילים עליו .דוגמא טובה לדיון זה תהיה בחינה פנומנולוגית 43של הנגינה של מיילס דיויס
לאורך הקרירה שלו .למרות המשיכה הברורה שלו לסביבה מוסיקלית "צעירה" 44המביאה איתה
את כל חידושי השפה והצליל ,הנגינה בחצוצרה אצל מיילס דיויס לא השתנתה בצורה מהותית
לאורך השנים ,והוא המשיך לשמור על קו לירי ייחודי .מיקומה של דרך ביטוי מוסיקלית זו
בסביבה מודרנית יותר )המשתמשת בפורמולות סריאליות למכביר( מקנה לה משמעויות חדשות
וייחודיות לה .השימוש הקומפוזיטורי בסריאליות במוסיקה קלאסית בת זמננו מעורר ויכוח
דומה .מלחינים רבים זנחו שיטה זו לחלוטין כמו  George Rochbergוחזרו להלחנה טונאלית
בעלת מודעות פרספקטיבית ברורה .ומלחינים אחרים כמוKarlheinz Stockhausen, Pierre ,
 Boulezמצדדים בה והיא חלק בלתי נפרדת ממשנתם הקומפוזיטורית.
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הפנומנולוגיה היא זרם פילוסופי במאה העשרים החוקר את התופעות כישות .את התפיסות הבסיסיות של

הפנומנולוגיה פיתחו אדמונד הוסרל ומרטין היידגר.
" 44יכולתו הבלתי רגילה לתפוס ,ללוות ואף לצפות מראש התפתחויות חדשות ,והסתייגותו מכל צורה של נוסטלגיה,
עומדות בסתירה מפתיעה לקשר העמוק שלו לשורשי המוסיקה הזאת".
Gerald Arnaud, and Chesnel Jacques, Masters of Jazz (Edinburgh, 1991), p. 17.
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היחס למיתוס ,מה הם גבולות היצירה?
"המיתוס הוא סיפור אידיאלי אשר אינו מציג שאלות ,ובאמצעותו חברה מספרת
על עצמה – מאין היא באה ולאן היא הולכת .האנשים יוצרים ומשמרים את
המיתוס בזיכרון ,והמיתוס יוצר את האנשים – את הזיכרון הקיבוצי שלהם ,את
תבניות החשיבה והאמונות שלהם .המיתוס והזיכרון הם שני גורמים המפרים
זה את זה ,יוצרים זה את זה ומעצבים זה את זה .המיתוס גם משקף תרבות וגם
יוצר אותה; הזיכרון גם משמר את מיתוס וגם נבנה ממנו – הן הזיכרון האישי
45
והן הקולקטיבי".
אותו המיתוס ,כפי שירשו מלחיני ומבצעי מוסיקת הג'אז ,מוסיף מימד נוסף המאפשר
פרשנות ליצירה המוסיקלית .לעיתים ,מספיק להציג תנועה של פיציקאטו בקונטרבס ,אקורד
בפסנתר וצליל של סקסופון ולקבל צבע ג'אזי ,אך ה"שימוש" של האמנות מנקודת המבט של
האמן היא בדרך הביטוי .רעיונות אינטלקטואליים ,אמירות פוליטיות-חברתיות ,כאב ושמחה
בלתי נפרדים ממוסיקה זו ,את כל אלה בקשו היוצרים להעביר מדור לדור באמצעות הזיקה
למיתוס .46זיקה זו ,שהלכה והיטשטשה במהלך השנים יתכן ויצרה חוויה מוסיקלית חדשה כזו
שאינה פועלת ברובד זה ,ועצם קיומה מצביע על "דבר אחר" .מאידך ,האם שימוש בפורמולות
סימטריות או כל טכניקה אחרת ההופכת את המיתוס רק לחומר גלם המניע תהליך יצירה חדש,
אחר לחלוטין ,הלא הוא כשתעתוק החסר את העיקר? שהרי קיימת אפשרות שהמאזין ,שאינו
מודע ליצירה המקורית ,יהיה שבוי בחוויה שהיא כמעין שכפול טכני המנותק מהחומר החלל
והזמן ,וההופך ל"העתק בן זמנו של הקולט בלבד" .47החוויה המוסיקלית ,שאינה מקיימת קשר
עם "מה שהיה שם" ,יוצרת מספר מרחבים – המרחב המיוצג על ידי קולטריין ו'מה שהיה שם'!
כיצד אם כן תופס המאזין את עקרון הפורמולות הסימטריות של קולטריין-סלונימסקי?

 45דוד ,אוחנה ,ורוברט ס’ ויסטריך ,מיתוס וזיכרון )ירושלים ,תשנ"ז( ,המבוא עמ' .12
 46מלחיני ג'אז כמו דיוק אלינגטון ואחרים ,עסקו ,בין השאר ,בהעברת מסרים בעזרת המוסיקה .מסרים אלו ייצגו
את היחס הציני המנצל את התרבות האפרו אמריקאית על ידי שלטון הלבנים בארה"ב באותה התקופה.

" 47כאילו ונעתקה ממקומה נאספת מחדש ומוצגת בקונטקסט ובהקשר חדש" .וולטר בנימין ,יצירת האומנות בעידן
השיעתוק הטכני )תל-אביב ,(1983 ,עמ' .22
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אציג מספר מודלים להתמודדות עם שאלה זו:

 .1החומר החדש )מלודיות-הרמוניות סימטריות( נטמע בתוך המוסיקה הישנה )המיתוס(.
ובעזרתה בוקעת היצירתיות של המבצע .כלומר ,התוצר הסופי הוא מוסיקה חדשה
אולי שונה מהעבר .דוגמא מעניינת בהקשר זה ,היא הקומפוזיציה של נגן הסקסופון
מייקל בריקר ביצירות כגון.Syzgy, African Skies, Don't try This at Home :
 .2החומר המוסיקלי החדש והישן שווים באיכותם ,והתוצר הסופי מהווה שילוב של
שניהם ,ויוצר חוויה חושית ואינטלקטואלית חדשה .דוגמא לכך היא נגינתו של נגן
סקסופון הסופרן דייב ליבמן בעיקר לאחר שנות השמונים.
 .3היצירה השלמה היא כמעין פירמידה ,שהרעיונות המוסיקליים של העבר בבסיסה
ועליים נוסף רובד רעיוני חדש .כמו ביצירתו של ג'ון קולטריין.
 .4זרימה של שלוש מערכות נפרדות החובקות זה את זו .מוסיקת הג'אז כפי שיוצגה לפני
קולטריין ,הרעיונות הפורמולטיביים הסימטריים והתוצר סופי .אולי הדוגמא
המעניינת ביותר היא יצירתו של נגן הפסנתר צ'יק קוריאה.

אין תשובה חד משמעית ,אך יש לתת את הדעת על היות האמירה המוסיקלית תוצר של
פרקטיקה חברתית .נוצר קשר מבני בין "האמירה" לבין המרחב החברתי בו היא מיוצרת ומופצת
דהינו ביצוע ,הקלטה ,גבולות הדיבור והיחסים החברתיים שמאפשרים את קיומה .48היוצר איננו
רק מי שמסוגל לתת ביטוי ליצירתו אלא הוא מי שתופס עמדה בעלת תנאי דיבור מוגדרים ודפוסי
פעולה שבדרך כלל מוכתבים מראש ,ולכן לא ניתן לבחון יצירת אומנות תוך התעלמות מוחלטת
מתנועתה במרחב ,ממה שהאמירה הנה או עושה ,מיחסיה עם עמדות ,מיקומים ,ומקומות
נוספים.49

48

אריאלה אזולאי ,אימון לאמנות ,ביקורת הכלכלה המוזיאלית )תל אביב.(1999 ,

49

"האומנות מחוקקת את חוקי הופעתה שאינם אלא כללי תצוגתה") .אזולאי  ,1999עמ' .(14
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סוף דבר
המוסיקה אינה עוסקת בחומר 50במובן הממשי ,אלא מביאה עצמה לידי ביטוי באמצעות
הרוח והתודעה המטאפיזית .החוויה ,כפי שתופס אותה המאזין הפשוט באמצעות היישום הפיזי
שלה -דהינו הביצוע ,זוכה באמצעותו לפרשנות אינדיוידואלית שאינה נוגעת בחומר .כלומר,
תמצית האומנות גם אצל היוצר וגם אצל השומע ,אינה התרחשות מושגית אלא קיום מעבר
לגשמי  -בחוויה עצמה.
סלונימסקי במשנתו  Thesaurus of Scales and Melodic Patternsמציע "טיוטה חומרית
תיאורטית" שהיא שכלית-מושגית ומטרתה לתת ליוצר ישות רעיונית לשאוב ממנה .ישות זו אין
לה קיום ללא ביטוי רוחני ואמירה אישית המתחדשת ללא הרף על-ידי אלו העוסקים בה.51
קולטריין ,בדרכו שלו ,השכיל ליצור מוסיקה המתייחסת למיתוס ,ששורשיה
התיאורטיים גם במתודה החומרית של סלונימסקי ועיקרה ברוחניות עמוקה הייחודית רק לו
והיוצרת חוויה מיוחדת אצל השומע .יוצרים אחרים ,שבאו אחרי קולטריין ,ניסו למתוח את
הגבולות ולחתור כנגד הטקסט המיתי על ידי טשטוש מערך הקשרים הסבוך עם המסורת
המוסיקלית ו"סכסוך" של סגנונות וכתיבות .התוצאה ,מופשטת ככול שתהיה ,יצרה בדרך-כלל
אשליה של אמירה המנותקת מהמסורת ויצרה ישות חדשה .למרות זאת המטענים איתם מגיע
המאזין ,חזקים כפי הנראה ,מכל ניסיון הרס )או התעלמות( מהמשמעות המיתית הצפויה.

 50כוונתי בשימוש הטרמינולוגי "חומר" לפיזיקאליות של הנשמע או לתיאורים המוסיקולוגים שלו דהינו גובה,
מקצב ,הרמוניה וכו'.
51

"חומרי היצירה הינם אותן מילים המשמשות גם במדע ,בפילוסופיה ובחיי ביומיום לצורכי דיווח ומשא ומתן בין

הבריות ,אולם האמן )הסופר או המשורר( משתמש במילים אחרת".
רות לורנד ,על טבעה של האומנות )תל-אביב  ,(1991עמ' .125
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נספח :
 4אפשרויות שונות לפרשנות הרמונית ,של ארבעת התיבות הראשונות של הבלוז.
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 4אפשרויות שונות לפרשנות הרמונית ,של ארבעת התיבות הראשונות של .I got Rhythm
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 4אפשרויות שונות לפרשנות הרמונית ,של המהלך .ii-V7-I

47

להלן היצירה  Digשל מילס דיוויס המבוססת על הסטנדרט .Sweet Georgia Brown
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מודלים צורניים אופייניים למיתוס:
הבלוז הסטנדרטי 12 :תיבות של דרגות הרמוניות בסיסיות בעלות איכות דומיננטית ,המחולקות
לשאלה-שאלה-תשובה כל חטיבה  4תיבות.
I7

I7

I7

I7

I7

I7

IV7

IV7

I7

I7

V7

V7

צורת השיר הסטנדרטי :משקל  32 4/4תיבות המחולקות על-פי .A-A-B-A
להלן סטרוקטורה הרמונית סטנדרטית:
II7

II7

I

I

IIm7-V7

I-VI

V7

IIm7

II7

II7

I

I

I7

I

V7

IIm7

IV

IV

IV

IV

V7

IIm7

II7

II7

II7

II7

I

I

I

I-IV

V7

IIm7
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Abstract

This research focuses on the intellectual encounter between an Afro-American
jazz musician and a Russian musicologist producing a "new" dialect in this
spontaneous, creative compositional genre.
The majority of jazz musicians create music that leans on "well known"
standards which are organized in a "Fake Book" way of writing. The creator,
performer and the listener share it in a "collective memory", upon which the
interpretation is improvised.
Both the discussion of interpretation and the creating of a new musical dialect
raise questions that concern the need for both composers and performers to innovate
the language with the passing of time. Theoretical methods were shaped that
internalized them became essential musical background for the creator, and
formulated them as a myth in themselves.
John Coltrane musical compositions were a milestone in the forming of the late
bebop dialect. In the sixties, as a result of the Slonimsky encounter Coltrane almost
totally set himself free from the jazz standards. Coltrane and his compositional
associates opened up an entirely new direction for modern jazz.
In this study I will look if the tension between traditional aesthetics and that
formed create contradiction or a direct continuation to the musical evolution.
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