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Народна пісня “Ey, güzel qirim” – неофіційний гімн кримськотатарського народу, 

який протягом тривалого часу не залишає байдужим не тільки досвідченого 

музиканта, але звичайного пересічного слухача. 

Народна пісня – це жанр, який відноситься до анонімної творчості та імена її 

авторів, зазвичай, невідомі. Але існують виключення, коли народна пам’ять зберігає 

деякі імена авторів народних пісень. Прикладами цього феномену можуть бути 

українські народні пісні легендарної співачки-полтавчанки Марусі Чурай, а саме: “Ой, 

не ходи, Грицю”, “Котилися вози з гори”, “Засвіт встали козаченьки” та інші. У 

випадку з кримськотатарською народною піснею “Ey, güzel qirim” сьогодні існує 
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ствердження дослідників щодо її авторства, яке належить Фатімі Халіловій та Шукрі 

Османову [5]. 

Словесно-поетичний текст пісні “Ey, güzel qirim” оповідає про сумне життя 

кримських татар у вигнанні та їх скорботу про втрачену Батьківщину: «Дмуть від 

Алушти вітри / Вдарили мене в лице / Землі, де я зростав з дитинства, / Змусили 

сльози навернутися на очі. / Я не міг жити на цій землі, / Не зміг насолоджуватися 

своєю молодістю, / Я сумував за моєю Батьківщиною. / Ах, прекрасний Крим!»
1
 [5]. 

Характерна мелодія органічно доповнює поетичні рядки пісні, синтезуючись в 

“пісенну перлину” кримськотатарського народу, яка привертає увагу зацікавлених, у 

тому числі композиторів. Зокрема, вона стала об’єктом для музичного 

інтерпретування сучасними композиторами. Наприклад, результатом його стала пісня 

“1944” композиторки, співачки та переможниці Євробачення 2016 року Джамали, яка 

залишається популярною до сьогодні не тільки в репертуарі авторки, але й у співаків 

різного професійного рівня та віку [5]. В академічній композиторській творчості “Ey, 

güzel qirim” отримала своє неповторне художнє прочитання в однойменному хоровому 

творі сучасного київського композитора Ірини Алексійчук. 

Зі слів жінки-митця звернення до цієї пісні було обумовлено декількома 

факторами, а саме: 

- п о - п е р ш е , популярність народної пісні; 

- п о - д р у г е , український хормейстер Юлія Пучко, яка була запрошена зі своїм 

хором “Gaudeamus” на захід, присвячений 77-ї річниці депортації кримських татар, на 

якому мав бути присутній ідейний лідер кримськотатарського народу Мустафа 

Джемілієв; 

- п о - т р е т є , замовлення твору композитору до даного заходу. 

Після створення хорової обробки та творчо-репетиційної роботи хормейстера з 

хором Ірина Алексійчук охарактеризувала народну пісню наступним чином: «В 

словесно-музичній поезії “Ey, güzel qirim” сконцентрувалась вся одвічна туга 

кримськотатарського народу з його трагічною долею – бути вигнанцями на рідній 

                                                           

1
 «Aluştadan esken yeller, Yüzüme urdı. Balalıqtan ösken yerler, Közüme tüşti». 
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землі. Всі ми, і діти, і дорослі, всі, хто працював над цим проектом, глибоко 

закохались в цю мелодію, в цю мову і культуру, вклавши в нашу працю щире тепло 

наших сердець і душ. Бо Крим – це Україна!». 

Однією з специфічних рис національно-мелодичного стилю даної народної пісні 

є орнаментика та імпровізаційність, виконання яких випливає з манери співу співцем 

народних пісень: 

Приклад 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зокрема, в особистому інтерв’ю автора статті з композитором сплив цікавій 

факт, а саме: «… під час репетицій, солісти та хор слухали народні пісні 

кримськотатарського народу, для того щоб більш детально зрозуміти на скільки 

витонченими звучать мелізми, та мікрохроматика» та як краще їх виконувати. 

Одним із представників прояву емоційно-образного стану хорової обробки “Ey, 

güzel qirim” І. Алексійчук є тональний план, виразниками якого стали тональності: d-

moll, es-moll та a-moll. Дані тональності відображають трагізм словесно-поетичного 

тексту. Кожна з них виражає певний глибинний сенс та обрана композитором 

невипадково. Зокрема, тональність es-moll за характеристикою самої авторки є 

тональністю скорботно-драматичною. Таке тлумачення даної тональності подібно 

традиції, яка склалася в музичній практиці. Наприклад, Г. Нейгауз es-moll 

характеризував як тональність «скорботних, елегійних настроїв, похоронних 

поминань, глибокого смутку» [4, с.160]. 
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Тональності d-moll та a-moll також використані в творі композитором 

невипадково, оскільки дані тональності затвердили своє семантичне значення у світі 

музики. Наприклад, за версією О. Махова тональність d-moll – це тональність 

меланхолійної жіночності, що віщує сплін і туман [3, с. 18]; тональність es-moll 

позиціонує «відчуття тривожного глибокого душевного томління, відчаю, що 

насувається, чорної туги, похмурого настрою. Всякий страх, будь-яка тривога серця, 

що здригається, дихають у цьому жахливому мі-бемоль-мінорі. Якби духи могли 

говорити, вони б говорили в цьому тоні» [3, с. 18]. 

Внаслідок цього, модуляція з d-moll в es-moll у другому куплеті твору пов’язана 

з драматизмом цієї тональності, що відображений у словах: «Я п’ю та п’ю твою воду, 

Та не можу напитися досита / Я не міг жити на цій землі, / Не зміг насолоджуватися 

своєю молодістю, / Я сумував за моєю Батьківщиною / Ах, прекрасний Крим»
2
 (43 т.): 

Приклад 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сама композиторка зазначала, що в її уявленні «еs-moll – тональність набагато 

драматичніша, ніж des-moll; es-moll – це найбільш скорботна тональність для мене». 

У модуляційному розділі другого куплета напруженість зростає, досягаючи 

кульмінації у вигляді мелодії, що раптово переривається на словах: «Діти за 

Батьківщину / Проливають сльози / Наші літні люди, простирають руки, / Здійснюють 

                                                           

2
 «Bağçalarnıñ meyvaları, Bal ile şerbet. Suvlarıñnı içe-içe, Toyalmadım men». 
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молитви»
3
 (79 т.). За характеристикою композитора тут відображено «… просто обрив, 

який пов’язаний із ситуацією кримськотатарського народу, де наразі ситуація взагалі 

не вирішена. Окупація продовжується, кримські татари не відчувають себе 

господарями на власній землі. Тому на кінці цієї голосної кульмінації обривається 

звучання»: 

Приклад 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третій куплет обробки народної пісні вельми емоційний. В його основі – 

хоральний виклад, який містить елементи поліфонічного письма та специфічної 

ритміки (80 т.): 

Приклад 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 «Bala-çağa Vatanım dep, Közyaşın töke, Qartlarımız elin cayıp, Dualar ete». 
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Останні слова пісні «Я не міг жити на цій землі, / Не зміг насолоджуватися 

своєю молодістю, / Я сумував за моєю Батьківщиною, / Ах, прекрасний Крим»
4
 

знаменують Коду, яка позначена композиторською ремаркою Con grande tristezza (з 

глибоким смутком). Тут на фоні акордово-гармонічної фактури хору в партіях солістів 

баса та альта звучить мелодія з імпровізаційною орнаментикою на що вказує 

авторська позначка «Партії солістів виконувати з довільною орнаментикою». Такий 

принцип виконання асоціюється з плачем / голосінням, що пов’язано зі страшними 

роками депортації та пам’яттю народу про них: 

Приклад 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, обробка кримськотатарської народної пісні “Ey, güzel qirim” для мішаного 

хору та солістів a’cappella Ірини Алексійчук завдяки неповторному емоційно-

образному стану та поєднанню специфічних композиторських технік, певних 

тональностей, принципу імпровізації та зворушливим рядкам поезії презентує 

неповторний витвір мистецтва, який зайняв гідне місце у сучасній українській хоровій 

класиці. 
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4
 «Men bu yerde yaşalmadım, Yaşlığıma toyalmadım, Vatanıma asret oldım, Ey, güzel Qırım». 
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