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Хасидизм – єврейський релігійний напрям містичного характеру. Постав 
у XVIII столітті як відгалуження іудаїзму на східних землях тогочасної Речі 
Посполитої (сьогодні терени України). Згідно з хасидською традицією, музи-
ка і танець були одним зі способів досягнення радісного захоплення; формою 
розмови з Богом, якому треба служити з радістю, виражаючи її в співі і тан-
цях. Ніггуни (хасидські мелодії) давали змогу людині показати глибокі емоції, 
яких не можна було виразити навіть словами ревної молитви. Деякі мелодії 
були призначені для виконання в синагозі, інші виконувались під час зібрання 
навколо столу рабина і спільного споживання страв. Основною прикметою ха-
сидських ніггунів є присутність різноманітних музичних впливів як у вигляді 
конкретних мелодій, що походять з різних джерел, так і стилістичних ознак. 
Можна зауважити зв’язок з народною традицією України, Угорщини і Руму-
нії, а також Балкан та Сходу. Представлено жанри хасидських мелодій і співи 
хасидів з Лелова, які щороку приїжджають у Польщу на могилу свого цадика.  
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Хасидизм – суспільно-релігійний рух, який постав у XVIII столітті 
на Поділлі і був поширений в основному серед бідних верств єврей-
ського населення. Це був час постійних воєнних суперечок, які несли 
зі собою страждання і почуття небезпеки, що своєю чергою призвело 
до зростання зацікавлення єврейського населення містикою і відвер-
нення від ортодоксії. 

Саме слово “хасид” походить з івриту і означає “побожний” або 
“старанний”. Щоправда, так називали і членів давніших релігійних ру-
хів, однак найчастіше ця назва асоціюється з відгалуженням іудаїзму, 
який постав у XVIII столітті на східних землях колишньої Речі Поспо-
литої. 

Творцем хасидизму був Баал Шем Тов (Baal Szem Tow, Beszt) з По-
ділля (1700–1760), однак першим лідером вважають його учня – Дов 
Бера (Dow Ber), якого називали проповідником (Magid). Головні осе-
редки постали в Україні, Литві, пізніше в південно-східній і централь-
ній Польщі переважно у малих містах і селах. Давніми центрами ха-
сидського руху були, між іншими, Лежайськ, Бобова, Нови Сонч, Гура 
Кальварія, Лелов, Сохачев, Коцк, Радомско, Перемишль, Бердичів. 
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У міжвоєнний період частина хасидів емігрувала до Палестини, де 
заснувала власні села й осади. Оселялись також в Єрусалимі. Другу 
Світову війну в Європі пережила невелика кількість хасидів, а після її 
закінчення хасидизм у Східній Європі, а особливо в Польщі, вже не 
відродився. Натомість традиції хасидів відродилися частково в Ізраїлі, 
США і Західній Європі завдяки невеликій кількості цадиків, хасидів та 
їхніх нащадків, які пережили війну. 

Від початку існування хасидськими спільнотами керував харизма-
тичний цадик (rebbe) – духовний учитель, який, згідно з традицією, 
мав особливий контакт з Творцем і був обдарований надприродною 
силою і мудрістю. Цадик був не тільки духовним наставником своїх 
хасидів (з івриту – справедливих, вірних Заповітові), але й посередни-
ком між Богом та його людом. Цадик і його послідовники були тісно 
пов’язані поміж собою. Хасиди гуртувалися навколо своїх пастирів, 
прагнучи отримати благословення, а також поради в різних справах. У 
XIX столітті на таких засадах поставали двори. Посада цадика була 
спадкова і з часом переросла в культ цадиків. 

Засновник хасидського руху Баал Шем Тов, на відміну від сформа-
лізованого іудаїзму, підкреслював безпосередній і містичний контакт з 
Богом. Окрім щиросердної молитви, славити Бога можна було під час 
танцю і співу. Згідно з наукою Баал Шем Това, найкраще славити і пі-
знавати Бога можна у стані, наближеному до екстазу. Найпростіше осяг-
нути цей стан вдається за допомогою музики. Тому для цієї спільноти, 
були (і є) характерними повні ейфорії прославляючі співи і танці. 

Деякі рабини були талановитими музикантами і самі компонували 
мелодії для своїх хасидів. Інші утримували придворних музикантів 
(menagenim), завданням яких було створення мелодій на вибрані свята. 
Мелодії не записували, а передавали з уст в уста. Хасиди вивчали їх, 
беручи участь у співі спільноти.  

Джерела хасидських мелодій дуже різноманітні. Хасидизм вико-
ристовував світські та “неєврейські” мелодії і впроваджував їх до сво-
їх церемоній та обрядів. Це пояснює велику кількість і різноманітність 
музичних мотивів, наявних у співаних ніггунах (niggun – хасидське 
слово, яке означає “мелодія”). Цей своєрідний музичний еклектизм 
став характерною особливістю хасидських співів. Запозичені мелодії 
були адаптовані, модифіковані і пристосовані до хасидської традиції.  

Головною особливістю хасидських ніггунів є поєднання різних му-
зичних впливів, як конкретних мелодій, що походять з різних джерел, 
так і їх стилістичних рис. У них можна побачити зв’язки з народною 
традицією як України, Угорщини і Румунії, так і Балкан та Сходу. У 
ритмічній лінії відчуваються ритми мазурки, маршу, а також вальсу. 
Загалом хасиди зібрали великий репертуар запозичених і новоскомпо-
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нованих мелодій, який презентує різні форми, жанри та стилі. Поряд із 
простими танцювальними мелодіями, базованими на повторі однієї 
музичної фрази, трапляються багаточастинні, складні формальні кон-
струкції. Дослідження підтвердили, що елементи народної музики 
культур, серед яких жили хасидські спільноти до Голокосту, проникли 
в їх співи і, можливо, ця “етнічна” барва стала підставою для пов’язан-
ня окремих династій з конкретним репертуаром ніггунів. 

Деякі мелодії були призначені для виконання в синагозі і мали лі-
тургійне значення. Іншим можна приписати паралітургійні функції, 
особливо тим, які співали під час зібрання навколо столу рабина та 
спільного споживання їжі, так званого “тішу” (Tish). Межа між “світ-
ською” і “сакральною” музикою була розмитою, і цей поділ, наявний у 
багатьох музичних культурах, у хасидській традиції не мав значення. 
Мелодії вальсу чи маршу могли бути вплетені в молитовні мелодії, а 
літургійні тексти у танцювальні ніггуни. 

За яких обставин і в яких ситуаціях співали ніггуни? Насамперед, 
під час усіх зустрічей спільноти, наприклад, посвячення синагоги, але 
також в різні свята й урочистості, пов’язані з життям людини, наприк-
лад, під час весілля. 

Ніггуни – це передусім мелодії, які виконували вокально. Однак ін-
струментальну музику хасиди не відкидали і не відкидають, особливо 
беручи до уваги її суспільну затребуваність. Тому поряд із вокальними 
виконавцями щораз більшого значення в музичному житті хасидів на-
бувають й інструментальні клезмери, які грають насамперед на весіл-
лях, а також і при багатьох інших нагодах. 

З уваги на текст можна виділити ніггуни, які використовують мо-
литовні або біблійні вірші, мають слова з ідиш, української або іншої 
європейської мови. Однак найпоширеніші ніггуни, у яких використо-
вують склади без значення, як наприклад: я-ба-бам, тірі-раі-даі-да (ya-
ba-bam, tiri-rai-dai-da). Їх часто називають ніггунами без тексту.  

Головним виконавцем ніггунів є спільнота, але існує багато при-
кладів їх сольного виконання, зумовленого позамузичним контекстом. 
Наприклад, сольно може співати рабин під час “тішу” або хасид у часі 
визначених молитов. 

З контексту виникають також деякі властивості співу. Для танцю-
вальних ніггунів характерна чітка метрична пульсація і виразний рит-
мічний малюнок, а також їх пристосування до вимог танцювальних 
рухів. Мелодії, які виконуються сольно без танцювального супроводу, 
часто бувають повільніші, мають задумливий характер і переважно ме-
лоречитативний спосіб виконання. При груповому виконанні можна 
почути різновиди багатоголосся. Характерною виконавською ознакою 
хасидської спільноти є поступове перенесення співу на щораз вищий 
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регістр, яке супроводжується “наростанням” звучання, пов’язаного зі 
збудженням виконавців. 

Самі хасиди розрізняють ніггуни, приписуючи їх до окремої динас-
тії, яка своєю чергою була пов’язана з місцевістю, де проживав цадик, 
наприклад: Белз (Belz, Galicja), Бобова (Bobov), Любавці (Chabad-Lu-
bavitz, Росія), Kluj-Napoka (Klausenberg, Румунія). Вони вважають, що 
ці мелодії мають власний стиль, під яким розуміють групу певних 
ознак, які відрізняють його від музичних мелодій, пов’язаних з іншою 
династією. 

Однак при детальніших дослідженнях видно, що ці ознаки не мож-
на перекласти на аналітичні категорії, які використовуються в музико-
логічних дослідженнях, а тому тут важко зробити певну класифікацію, 
яка б опиралася винятково на конкретній кількості музичних власти-
востей. Одночасно ніггуни, приписані конкретним династіям, мають 
багато спільних ознак, що пояснюється близьким сусідством деяких 
спільнот і роллю придворних музикантів та клезмерів, які переносили 
музичні елементи, а навіть цілі мелодії. Тому немає можливості при-
писати окремі музичні властивості тільки одній династії. 

Після Другої світової війни були спроби відродити династії в Ізраїлі: 
одні спільноти прагнули якомога докладніше притримуватися тради-
цій і культивувати давній репертуар, поєднаний з його традиційними 
функціями і контекстом (наприклад “тіш”). Інші, для яких відтворення 
давніх структур виявилося важчим, формували репертуар, використо-
вуючи нові елементи, також єврейські, однак не хасидські. Утворився 
обширний і своєрідних репертуар, створений частково з новоскомпо-
нованих мелодій з чіткими близькосхідними елементами і частково з 
давніх ніггунів, які переважно належали до групи танцювальних і ра-
дісних, колись пов’язаних з династіями, але заадаптованих у новій си-
туації і поширених у багатьох спільнотах. Цей репертуар називають 
“панхасидським”. 

Незалежно від зв’язку з династіями чи належністю до панхасид-
ських ніггунів самі хасиди поділяють свої мелодії на декілька груп, які 
пов’язані з позамузичним контекстом і характеризуються спільними 
музичними ознаками. Перша група – це “тіш-ніггуни” (Tish niggunim), 
які ще називають медитаційними (maskhshove) або містичними (deve-
kut). Більшість із них виконують без тексту (на складах без значення), 
в інших використовують шабатні (zemirot) або літургійні тексти. Озна-
кою, яка вирізняє цю групу, є “протяжність” при співі. Ці ніггуни ма-
ють повільний метр, а також чітку метричну пульсацію. Здебільшого 
вони дуже розбудовані, багатосекційні, хоча бувають теж і коротші. 

Друга група мелодій – це танцювальні ніггуни. Їх характерною ри-
сою є чітка парнометрична пульсація і відносно проста, максимально 
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4-частинна будова (AA’, AB, ABC, ABCB). Основу ладу часто стано-
вить мінорний гексахорд, а амбітус зазвичай не перевищує октави. Ме-
лодія складається з обмеженої кількості багаторазово повторюваних 
мотивів, які можуть змінюватися. Для цієї групи притаманне викорис-
тання біблійного або взятого з літургії тексту, який повторюється бага-
то разів. Ніггуни виконують часто у супроводі інструментів, сьогодні 
вже й електронних, які підкреслюють ритмічну лінію і танцювальний 
характер усього твору. Подібними до танцювальних є радісні ніггуни 
(rejoicing), однак їх виконують повільніше і вони не супроводжують 
танцю. 

Розрізняють ще й третю групу, до якої належать мелодії інструмен-
тального типу. До них зачисляють вальси, марші, мелодії Meron чи 
Bulgar. Останні наявні також у репертуарі нехасидських спільнот, ма-
ють клезмерські ознаки і представляють собою суміш балканських, 
турецьких і близькосхідних впливів.  

Представлена характеристика ґрунтується на дослідженнях репер-
туару хасидів, які зараз проживають (і проживали раніше) передусім в 
Ізраїлі, і серед яких напевно присутні також нащадки польських хаси-
дів. Ймовірно, з їхньої ініціативи Фонд родини Ніссенбаум (Nissenba-
um) у 1988 році почав пошуки могили цадика Давида з Лелова, однієї з 
найцікавіших постатей хасидського руху. Після віднайдення його ос-
танків розпочалося паломництво до його могили хасидів, для яких він 
і далі залишається духовним наставником і які вважають себе спадко-
ємцями науки Давида Бідерманна (1746–1814). 

На основі наявної інформації про ніггуни спробуємо простежити, 
як формується репертуар хасидів, котрі щороку приїжджають до Лело-
ва – невеликої місцевості, звідки походив засновник спільноти. Що і в 
який спосіб співають хасиди, пов’язані з особою Давида Бідерманна, 
які проживають далеко від його могили?  

Загалом немає ніггунів, пов’язаних з постаттю Давида з Лелова, а 
його послідовники співають і танцюють майже без винятку панхасид-
ський репертуар. Поданий нижче опис постав у результаті досліджен-
ня звукового матеріалу та фільмів, записаних під час двох зустрічей 
леловських хасидів – у 2005 і 2009 роках (фото 81, 82). 

З доступних матеріалів випливає, що хасиди під час зустрічей у 
Лелові танцювали і співали. Спочатку танці супроводжувала винятко-
во інструментальна музика клезмерського типу. Поступово винятково 
інструментальна гра була замінена загальним співом спільноти з інст-
рументальним супроводом. Інструментальна група складалася з елект-
ричного клавішного інструмента та кларнета. 

У груповому співі брали участь як танцівники, так і учасники, які 
не танцювали (також з огляду на недостатню кількість місця). Чітко 
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простежується партія провідника (однак його важко назвати солістом), 
який постійно співав, стоячи збоку. Хасидська спільнота підтримувала 
його майже постійно, але співали не всі одночасно. Координування 
співу було дуже важливим, особливо зважаючи на постійне наростан-
ня темпу танцю і кількості задіяних у ньому учасників. 

Під час зустрічі хасиди співали кілька різних мелодій, неодноразо-
во їх повторюючи. Дуже важко однозначно визначити кількість вико-
наних ніггунів, тому що вони були розбудовані і часто переходили з 
одного в другий без визначеного закінчення кожного з них. Багатора-
зове переплітання того самого музичного матеріалу іншим розмиває 
прозорість архітектоніки. 

Спів був наростаючим. Хасиди співали в “забутті”, моментами ду-
же прискорюючи темп, ніби у трансі. Ніггуни були дуже розбудовані, 
багаточастинні, хоча в більшості розбудова форми ґрунтувалася на ба-
гаторазовому повторі однієї або декількох довших музичних фраз. Де-
які тексти не мали семантичного значення (виконавці використовували 
склади без значення, наприклад: о-йо-йой), інші мали текст, але він 
був короткий і повторювався багато разів. 

Спочатку окремі ніггуни вирізнялися, потім під час наростання 
співу переходили один в другий. Вважаю, що було сім співаних, дуже 
розбудованих ніггунів, в яких головним правилом конструкції був пов-
тор фрагментів мелодії на інтервал вище або нижче. Між фрагментами 
мелодій простежуються постійні тональні співвідношення, які полягали 
в тому, що якщо фрагмент був у мажорному ладі, то переходив у мінор-
ний, часто зі збереженням співвідношення терцій (наприклад: C-dur – 
a-moll). Однак мелодії зазвичай закінчувалися в мінорній тональності. 
Якщо мелодія транспонувалася на більший інтервал, то це найчастіше 
була квінта. Після досягнення визначеної висоти співаки поверталися 
у вихідну позицію. 

Хоча мелодика ніггунів здебільшого складова, а мелізми короткі і 
складаються з двох нот, все ж деякі фрагменти музичного тексту дово-
лі мелізматичні. Амбітус окремих секцій рідко перевищує октаву, тіль-
ки паралельне перенесення певних часток мелодії збільшує її обсяг. 

Усі ніггуни витримані в розмірі 4/4 i мають виразний ритмічний 
малюнок, який неодноразово переходить у маршовий ритм, міцно під-
креслений оплесками. Фрагменти мелодії, які повторюються, ґрунту-
ються на 4-тактових ритмічних малюнках.  

Співані в Лелові мелодії мають властивості танцювальних ніггунів. 
Для них характерні швидший темп, чітка метрична пульсація і ритміка, 
хоч і не завжди танцювальна, але принаймні така, що уможливлює рухо-
ву експресію. Усі співи витримані в парному розмірі. Ритмічні оплески 
(але не плескання ритму) спрощували й упорядковували танцювальні 
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кроки. У цій стилістиці простежуємо також характерну рису: приско-
рення темпу і наростання заангажованості хасидів у спів і танець. 

Спонтанний танець хасидів вів провідник, який за допомогою різ-
кого звукового сигналу (свистка) керував етапами танцю. Сам танцю-
вав з великою вправністю і професіоналізмом, а хасидська спільнота 
спонтанно і заангажовано. Здається, що цей танець не мав визначеного 
хореографічного перебігу, а танцівники просто наслідували провідни-
ка. Можна однак вирізнити декілька кроків або фігур, які повторюва-
лися в різних конфігураціях: 

1. Найчастіше танцівники трималися за руки і рухалися по колу 
вперед, тоді як всередині танцювала групка з декількох осіб (2–3 осо-
би) разом з провідником, який усіх вів. Їх танець складався з виразних 
підскоків у поєднанні з викиданням ніг уперед і піднесенням рук угору. 

2. Хасиди робили коло лицем до середини і, тримаючись за руки 
(часто зігнуті в ліктях) або тримаючи руки на плечах особи, яка стояла 
поряд, підскакували вперед і назад, водночас викидаючи вперед ліву 
або праву ногу. Такі фігури виконували також стоячи в одній лінії. 

3. Одним із елементів танцю був рух, який полягав у виконанні 
кроку вперед з одночасним нахилом тіла вперед і витягненням руки, 
щось подібне до уклону. Ця фігура була пов’язана з конкретним мело-
дично-ритмічним мотивом. 

4. На знак провідника хасиди сідали на підлозі з випрямленими но-
гами, нахиляючись уперед, потім лягали. Пізніше знову сідали, після 
чого по черзі підводились і поодинці танцювали по колу. 

5. Хасиди ставали один за одним, кладучи руки на плечі поперед-
ника, рухаючись вужиком по цілому залу. 

6. Декілька разів один з танцівників (також і провідник) садив собі 
на плечі іншого хасида і коротко танцював з ним разом; були також 
танці в парах, де дві особи танцювали, повернуті лицем одна до одної, 
тримаючись за руки або не дотикаючись; потім танцювали з піднесе-
ними вгору руками. 

7. Хасиди ходили в парах по колу, співаючи повторювані фрагмен-
ти мелодії (щось на кшталт приспіву). 

8. Учасники танцювали сольно з характерним піднесенням рук і 
долонь угору.  

Провідник майже увесь час танцював і намагався залучити до тан-
цю менш досвідчених танцівників. Хасиди танцювали свобідно, щораз 
більше ангажуючись, до чого їх спричиняли моторна музика і при-
швидшення темпу в деяких танцях. Танцювальні кроки мають багато 
спільних рис з танцями карпатського і балканського регіонів. 

Отож, на підставі представлених музичних ознак можна підсуму-
вати, що танцьовані і співані ніггуни леловських хасидів належать до 
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групи танцювальних (або радісних) ніггунів спільного хасидського ре-
пертуару, тобто є “панхасидськими”. Порівняння співів, записаних у 
Лелові, зі співами, які походять з інших джерел (альбом дисків The Hasi-
dic Niggun as Sung by The Hasidim), підтверджують ці спостереження. 

Варто наголосити однак, що хасиди з Лелова виконували не тільки 
танцювальні ніггуни. Досліджуваний матеріал містить також кілька 
прикладів співів, не пов’язаних із танцем, які виконували гуртом, але 
значно повільніше і без чіткої ритмічної пульсації, з більшою кількістю 
мелізмів. Невелика кількість зафіксованих зразків не дає можливості 
докладніше їх описати, однак можна стверджувати, що ці ніггуни не 
мали ознак сучасних композицій. Такі ознаки притаманні групі пісень 
зовсім іншої стилістики, що вирізняло їх від більш традиційного ре-
пертуару. Передусім ці пісні мають форму, наближену до куплетної, 
відмінну від розбудованих ніггунів, описаних вище, а в їх мелодиці 
наявний зв’язок з популярною музикою. У деяких місцях інструмен-
тальний супровід нагадував акомпанемент гітари (але не акустичної), а 
виконання було схоже швидше на куплетну пісеньку, співану під гіта-
ру, ніж на традиційний ніггун. Хасиди співали їх з оживленням, але 
без трансу, так характерного для виконання радісних (rejoicing) і особ-
ливо танцювальних ніггунів. На підставі доступних матеріалів важко 
однозначно ствердити, чи були то співи новішого походження. Однак 
автори наукових робіт звертають увагу на те, що традиційні хасидські 
мелодії зазнають впливів чужих для них музичних стилів, змінюються 
під впливом музичних інструментів і всюдисущої електроніки. Вида-
ється, що цей процес торкнувся також і євреїв, які приїжджають до 
Лелова. Сучасний стан музичної культури цієї частини великої хасид-
ської родини може бути прикладом тих змін, які відбуваються у музич-
ній культурі хасидів загалом. 
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SONGS OF POLISH HASIDIC JEWS 
 

Bozhena LEWANDOWSKA 
 

Hasidism is a Jewish religious movement promoting mysticism. It was foun-
ded in 18th century as a branch of Judaism in the eastern area of the contemporary 
Republic of Poland (today it’s the territory of Ukraine). According to the Hasidic 
thought music and dance were one of the ways to acquire spirituality and joy; they 
were a form of conversation with God who should serve with joy expressed in sin-
ging and dancing. Niggun or Niggunim (Hasidic tunes) allowed to express strong 
religious emotions which couldn’t be manifested with mere sincere prayer. Some 
nigguns were sung as prayers in synagogues, others were often sung by family and 
friends around Hasidic dinner table with Rabbi. The characteristic feature of Hasi-
dic nigguns is that they generally undergo the influence of various distinct music 
styles that form specific tunes of different origin as well as stylistic features in 
Hasidic music. The connection of Ukrainian folk tradition with folk tradition of 
Hungury, Romania, Balkans and the East is observed. Some genres of Hasidic me-
lodies and songs of Hassideans from Lelova who annually come to Poland on the 
grave of his Rabbi (tsadyk) are represented. 

Key words: Hasidic music, Rabbi (tsadyk), niggun, religious feelings. 
 
 

ПЕСНИ ПОЛЬСКИХ ХАСИДОВ 
 

Божэна ЛЕВАНДОВСКА 
 

Хасидизм – еврейское религиозное направление мистического характера. 
Восстало в XVIII веке как одно из направлений иудаизма на восточных грани-
цах тогдашней Речи Посполитой (сегодня территория Украины). Согласно ха-
сидской традиции, музыка и танец были одним из способов достижения 
радостного восторга. Они были формой разговора с Богом, которому надо 
служить с радостью, выражая ее в пении и танцах. Ниггуны (хасидские мело-
дии) позволяли человеку показать глубокие эмоции, которые не возможно 
было выразить даже словами усердной молитвы. Некоторые мелодии пред-
назначены были для исполнения в синагоге, другие исполнялись во время со-
брания вокруг стола рабина и совместного употребления блюд. Основной 
приметой хасидских ниггунов есть присутствие разнообразных музыкальных 
влияний как в виде конкретных мелодий, которые происходят из различных 
источников, так и стилистических черт. Можно заметить связь с народной 
традицией Украины, Венгрии и Румынии, а также Балкан и Востока. Пред-
ставлены жанры хасидских мелодий и пение хасидов из Лелова, которые еже-
годно приезжают в Польшу на могилы своего цадика. 

Ключевые слова: хасидская музыка, цадик, ниггун, религиозное чувство. 
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