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הזמרת גילה ירון נזכרת באליזבת 
הנה באים כל אלה ומקלקלים : "שוורצקופף

 "לנו את השפה הגרמנית

במרכז ספרה האוטוביוגרפי של הזמרת גילה ירון עומדים יחסיה עם 

החשודה בעבר נאצי , הזמרת הגרמנייה הנערצת אליזבת שוורצקופף

 יש חדש בסדנת האופרה הבינלאומית התל־אביבית: וגם. נלהב

 

שהופיע , שני אפיונים הולמים לספר האוטוביוגרפי של הזמרת והמורה הוותיקה גילה ירון

כותרת הספר , הכותבת ויתרה לגמרי על סלקציה לפי חשיבות: אחד. עתה בהוצאת סטימצקי

עניינים חשובים ועניינים שוליים שוכנים בספר זה לצד — אכן ". סתם כי בא לי לספר"היא 

סיפור ההשתלמויות אצל הזמרת האגדית אליזבת שוורצקופף מובא לצד קטעים על , זה

, דמויות שעלולות להיתפש כלא מעניינות או על ידידויות עם, הכלב הפרטי והחתול הפרטי

— פרקי יומן ". דפים מיומנה של זמרת"הכותרת המלאה כוללת את המלים . במבט מבחוץ

 .כדי להאדיר את כותבה, להבדיל מאוטוביוגרפיה מתוכננת בקפידה

האפיון השני רלוונטי במיוחד לפרקים העוסקים ביחסיה של ירון עם מדריכתה 

ירון היא בת . מעוררת הערכה- ולטעמי , כנות גמורה: תמציתו .אליזבת שוורצקופף ומורתה

לפני כן היה במשך חמש שנים אסיר פוליטי , 1938-אביה עלה ארצה ב, ליוצאי גרמניה

את הזעקות של אבא בלילות מתוך . "תקופה שחתמה בנפשו צלקות קשות, במחנה דכאו

הבת , האב הטיל חרם מוחלט על מולדתו. זוכרת בתו, "זוועות חלומותיו היה קשה להסתיר

, ספציפית אין היא מדווחת על התלבטויות בקשר ליחסיה עם שוורצקופף. לא המשיכה בכך

 .(אף כי שנוי במחלוקת)שהקשר שלה למפלגה הנאצית הוא נושא ידוע 

לפני , מה היה הקשר של אליזבת שוורצקופף למפלגה הנאצית ולאידיאולוגיה הגזענית

גם על עובדות וגם על , בנושא זה שוררות כאמור מחלוקות? המלחמה ובשנות המלחמה

העובדות בקשר לשנות . (האם היתה נאצית מזדהה או רק מצטרפת אופורטוניסטית)פירושן 

 נעות בין תפקיד רשמי של מנהיגת תא הסטודנטים הנאצי באקדמיה למוזיקה בברלין 30-ה

המבקר הבריטי . ועד יחסים עם נאצים בכירים (לרבות מעקב אחר אמירות של עמיתיה)

שמתה ,  שנה להולדתה של שוורצקופף100במלאות ) 2015-נורמן לברכט טרח להזכיר ב

האמין כי בראשית הקריירה , פרסון'אלן ג, כי כותב הביוגרפיה על שוורצקופף, (2006–ב

שהיה מושל , שוורצקופף היתה ביחסי זוגיות עם הנס פראנק (לרבות בשנות המלחמה)שלה 

 .פולין הכבושה ומעורב בשואת יהודי אירופה
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 שתי פנים למורה

אמה . 40-חיתה בחיק המוזיקה מאז ילדותה בתל־אביב של שנות ה (לבית סימון)גילה ירון 

, ע"לרבות בתזמורת הגדנ, לו'אחותה הצעירה ממנה אסתי ניגנה בצ, היתה מורה לפסנתר

אסתי היא . האחות הקטנה ניצה החלה כתראפיסטית במוזיקה והמשיכה כמורה למלאכת יד

ירון ואחיותיה גדלו בדירה . לנית הילה קרני'הוויולן גלעד קרני והצ, אמם של נגנים בינלאומיים

דניאל בארנבוים היה )" בית חינוך"גילה נמנתה עם תלמידי בית הספר היסודי , קטנטונת

כשגילתה את קול הסופרן הצלול , בעלומיה. ולמדה נגינה בחלילית ובכינור (חבר לכיתה

יש , ברתיני. הצטרפה למקהלת רינת בניצוחו של גארי ברתיני והיתה לעמוד תווך בה, שלה

מילא תפקיד מפתח בעידודה של ירון לפעול כזמרת סולנית, לומר . 

לרבות תחת שרביטם של פול , ל"בהמשך הופיעה ירון רבות כסולנית באורטוריות בארץ ובחו

בנוסף התמחתה בזמרת לידר . זובין מהטה, מנדי רודן, ברתיני', איגור מרקביץ, פאריי

 לימדה באקדמיה בירושלים 1982-מ, וביצירות הקוליות של המלחין הצרפתי אוליביה מסיאן

לפני שנים אחדות כתבה ספר הדרכה . ואף היתה ראש המחלקה הווקאלית של המוסד

. צרפתית ועברית, אנגלית, גרמנית, איטלקית, לזמרים שעניינו הגייה מדויקת של לטינית

, עברית, הופיע בארבע גרסאות, על הבנת טקסטים של לידר גרמניים, ספר נוסף שכתבה

 .גרמנית וצרפתית, אנגלית

לרוב ,  החלה ירון להשתלם מדי פעם בשיעורים פרטיים אצל אליזבת שוורצקופף1984-ב

השתתפה גם , לפעמים התכוננה בעזרתה לקונצרטים חשובים. בביתה של המורה בשווייץ

בספר .  שנה20-שרשרת ההשתלמויות נמשכה לסירוגין לאורך כ. בכיתות אמן בהדרכתה

מספרת ירון באריכות על הצדדים הטובים והפסולים באישיותה של האמנית מבחינת יחסה 

  .לתלמידים

טיפול מעמיק : "תיאור גישתה היסודית של שוורצקופף בהדרכת זמרים כותבת ירון בין השאר

". נהניתי מכל רגע וחשתי סיפוק אדיר". "אנליזה וחיטוט במלוא מובן המלה, בכל פראזה

לא ". "מסע אמנותי צרוף, מסע אינטלקטואלי, העבודה איתה היתה תמיד מסע מרתק ומפרך"

שאינו ניתן , עסקה בנעלה, גישתה לאמנות היתה אוטופית, ולו הקטנים ביותר, היו ויתורים

העברת המסורת הגדולה כהעברת , דחף עצום של נתינה לדור ההמשך"; "למימוש מלא

דרכים אחרות לא הכירה . שלאורו חיה ונשמה' אני מאמין'. במרץ ובנחישות, תורה שבעל פה

 ."ולא הוקירה

 

 



כותבת , שמה של שוורצקופף הלך לפניה כמורה בוטה שמעליבה תלמידים: "והצד האחר

ירון מזכירה מקרה שהיה ". לא תמיד היא ראתה את העומד מולה כיצור חי בעל רגשות. "ירון

לפני שוורצקופף הופיעה זמרת תאילנדית צעירה שהתקשתה לבטא , בכיתת אמן בזלצבורג

הנה '– ברגע מסוים פנתה שוורצקופף אל הקהל ואמרה . את המלים המושרות בגרמנית

משחזרת ירון את מה , "קיבלתי שוק. "'באים כל אלה ומקלקלים לנו את השפה הגרמנית

 .שהרגישה אז

הופיע , 80-לרגל יום הולדתה ה, בשטוטגרט, בכיתת אמן בהדרכת שוורצקופף: "מקרה אחר

אתה אוהב את הקול , תגיד לי בבקשה'לאחר שזימר היא שאלה אותו . לפניה טנור צעיר

המעמד . "'כי אני בעצם לא'— והמורה המשיכה ואמרה , המשתלם הנבוך ענה משהו?' שלך

פרשנותה של גילה . הזמר עזב את הקורס ולא חזר, ממשיכה ירון ומספרת, "נדף רשעות

— לא היתה מוכנה להתפשר על קול לא יפה , כמייצגת אידיאל, אליזבת שוורצקופף: "ירון

 ."פשוטו כמשמעו

היא מעולם לא קיבלה ממני : "ירון? כמה עלו השיעורים הפרטיים אצל המורה המהוללת

אם לא הייתי נהנית לא הייתי 'בפעמים הראשונות תמיד הצעתי אבל התשובות היו . תשלום

בנדיבות : "ובספר)' אם הייתי רוצה תשלום הייתי אומרת לך מראש'או ', עובדת אתך

 .("ובאצילות נפש היא סירבה לכל תשלום

 

עזרה מיוחדת , אולי זה היה במידה מסוימת אקט של כפרת עוונות מצדה

 ?לזמרת יהודייה ישראלית

נדמה לי שהיא לא . אבל אני לא חושבת שזה היה אקט של תיקון עוולות, טבעי לשער כך"

הרגישה , היא ראתה בעשייה הזאת שליחות. לקחה כסף משום תלמיד שהסכימה לעבוד אתו

, אחרות, אם היו סיבות נסתרות. שמוטל עליה להעביר את האמנות לדור הבא של הזמרים

 ."מה אכפת לי. אז שיהיו, מודעות יותר או פחות

 

 ?מה את יודעת על העבר הנאצי לכאורה של שוורצקופף

. מה שנודע לי הספיק לי. לא טרחתי לחטט בזה, על עברה המדויק אין לי הרבה אינפורמציה"

". לקחתי ממנה מה שיכלה לתת לי, אותה לצרכיי במובן האגואיסטי ביותר' ניצלתי'בעצם 

בספר מציינת ירון כי שוורצקופף טרחה להכחיש קשר עם המפלגה הנאצית בכל פעם 

קראתי שאביה פוטר מעבודתו כמורה משום שסירב להירשם כחבר בפלגה . "שהנושא עלה

 ."כדי שהתקדמותה כזמרת לא תיפגע, אבל לבתו אליזבת יעץ להירשם, הנאצית



 

 

 


