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א .תאור הקורס
נתבונן בניגון החסידי מפרספקטיבה של תרבות ויצירה ביידיש ,בעל פה ובכתב .נלמד על
התפתחות הסוגה בהקשר של הפולקלור ביידיש ונעמוד על המשותף והשונה שבין הנגינה
החסידית ובין השיר העממי ,השיר הבדחני והרפרטואר הכליזמרי המסורתי .נראה כיצד
מתּווכים הרעיונות המיסטיים לשפת המוסיקה מצד אחד ,וכיצד מתוארת החוויה המוסיקלית
החסידית בספרות היפה ביידיש מצד שני.
התהפוכות הדרמטיות של המאה ה-כ' גרמו לכך שמסורת הנגינה החסידית נעקרה
מסביבתה הטבעית ,מזרח אירופה היהודית .כיום מתקיימת מסורת זו בעיקר בקהילות
חרדיות בישראל ובארה"ב ומתפתחת בהקשרים – מוסיקליים והגותיים כאחד – המרוחקים
במידה ניכרת מאלו שליוו את היווצרותה ואת פריחתה במאות הי"ח-הי"ט .הקורס מבקש
אפוא להתגבר על המרחק הזה ולהכיר את המוסיקה החסידית כפי שהיא התקיימה בסביבה
יהודית־סלאבית ,וכפי שהיא התקבלה בקרב האינטליגנציה דוברת יידיש.

ב .תוכן הקורס
נאזין להקלטות ארכיוניות ,נקרא יצירות ספרות בתרגום לעברית ונכיר מחקרים בתחומים
הבאים :תרבות יהודי מזרח־אירופה ,חסידות ,פולקלור וספרות יידיש.
נושאי הקורס









הסוגות המרכזיות בפולקלור וורבלי ומוסיקלי ביידיש
הניגון החסידי :הגדרות ומחקר
הנגינה החסידית בין התרבות העממית והיצירה האישית
מקורות היניקה של סוגת הניגון במרחבים היהודי והנוכרי
היצירה ביידיש בעל פה ובכתב וניגוני ר' לוי־יצחק מברדיצ'ב
כוחה של הנגינה :מ"מעשה־בוך" עד ר' נחמן מברצלב
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שירי האהבה והגעגוע ביידיש וניגון ר' מנחם־מנדל מוויטבסק
הפורימשפיל ,תרבות הקרנבל ושירי־פרפראזות ביידיש
הספרות המודרנית ביידיש והמוסיקה האומנותית במפגש עם החסידות
הניגון והמחול במחזה "הדיבוק" לש' אנ־סקי
כתיבה נוסטלגית על הניגון – בעיתונות יידיש (מ' קיפניס) ובספרות יפה (ז"י
אנוכי)

ג .חובות הקורס
דרישות קדם :אין
חובות  /דרישות  /מטלות
האזנה וקריאה ,כתיבת שתי המטלות עפ"י כללי הכתיבה האקדמית
מרכיבי הציון הסופי
מטלת מחצית הקורס –  ,30%מטלת סיום הקורס –  ,60%השתתפות פעילה .10% -
(ציון עובר .)60 -
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 תוצרי למידה/ מטרות הקורס
:לקורס שתי מטרות על
;א) ללמוד על המוסיקה של הניגון החסידי בהקשר רחב של תרבות יידיש
. בהתבסס על ספרות מחקר,ב) ללמוד לנהל דיון מושכל אודות יצירה זו
:המטרות הספציפיות
 בני, ולהתגבר על הפער התרבותי המפריד בינינו,ללמוד להאזין לסוגים שונים של ניגון חסידי
; לבין המסורת שהתקיימה בהקשרים בלתי מוכרים לנו,המאה הכ"א החיים בישראל
 וללמוד, הנגינה והמחול של דוברי יידיש,להכיר מקרוב מרחב תרבותי שבו התגבשו השירה
על זיקתו של הניגון אל הפולקלור המוסיקלי ביידיש ועל השיח אודות מוסיקה בהגות
;החסידית
.להכיר טקסטים ספרותיים ביידיש (בתרגום לעברית) שממחישים חוויה מוסיקלית חסידית
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