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Збірка пісень «Сонечко» створена Л. М. Ревуцьким для голосу 
або дитячого хору в супроводі фортепіано. Зберігаючи музику 
композитора,  автор транскрипцій прагнув водночас широко 
використати для відтворення образів пісень суто домрові виражальні 
засоби. Тому в транскрипціях є деякі зміни авторського нотного 
тексту: іноді змінюється тональність, подекуди солістові передаються 
голоси із супроводу, збільшується кількість варіантів викладу пісні 
тощо. Під час  виконання пісень на домрі слід старанно дотримуватись 
штрихових та аплікатурних указівок, тоді ця збірка може відігравати 
роль своєрідної школи домриста-початківця.

Збірка «Сонечко» призначена  для  учнів і  студентів закладів 
початкової та передфахової мистецької освіти (ред.). Окремі пісні 
або сюїти, складені з пісень збірки, можуть виконуватись і більш 
підготовленими домристами.

М. Т. Лисенко
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Музична фактура цих п’єс має свої особливос-
ті. Якщо мелодійна лінія, як правило, викладена 
в сольній партії, то дуже розвинена в гармо-
нійному і ритмічному плані партія фортепіано 
вимагає особливої уваги.

З огляду на це, під час виконання партії домри 
необхідно:

1) пильнувати за єдністю метроритмічної 
пульсації звучання домри і фортепіано, оскільки 
партії інструментів викладені в різних ритмах;

2) коригувати виконання залежно від різно-
манітності гармонійної інтонації партії форте-
піано;

3) ширше використовувати прийоми, що 
підкреслюють різноманітність тембрових 
барв домри шляхом відповідного вибору місця 
контакту медіатора зі струною;

4) зважати на фактуру партії фортепіано для 
визначення кульмінацій.

Під час виконання партії домри слід суворо 
дотримуватися головних правил звуковидобу-
вання: щипки вниз здійснювати медіатором, на-
хиленим униз, змінні удари – у положенні медіа-
тора перпендикулярно до грифу; тремолювання 
окремих звуків низького регістру та інтервалів 
(подвійних нот) виконується спокійним тремо-
ло, тремолювання у верхньому регістрі має бути 
більш густим; під час виконання прийому «рит-
мічного ковзання медіатора» слід проводити ме-
діатором, нахиленим у бік ковзання, до того ж 
головна опора на перший звук початку ковзання. 

У всіх випадках тремолювання окремих або 
групи звуків, об’єднаних лігою, слід закінчувати 
виконання рухом угору. 

Б. О. Міхєєв

КОрОтКі МетОдичні реКОМендації 
щОдО рОБОти над твОраМи зБірКи Л. ревуцьКОгО «СОнечКО»  

в транСКрипції М. т. ЛиСенКа
Для чотириструнної домри в супроводі фортепіано

1  М. Т. Лисенко (08.05.1918, с. Юрченки на Харківщині – 03.01.2007, Київ).
Навчався: 1933-1936 – Харківський музично-театральний технікум (кл. домри М. Пустогородського); 1938-1941 – Мінська консерваторія, I-III курси 
(кл. домри О. О. Мартинсена); 1946-1947 – Харківська консерваторія, IV-V курси /за один рік/ (кл. проф. В. А. Комаренка); 1951-1954 – Київська консерва-
торія, аспірантура (кл. оперно-симфонічного диригування О. Г. Клімова).
Працював: 1936-1941 – Київська філармонія (артист ансамблю народних інструментів); 1947-1951 – Харківське музичне училище (викладач кл. домри, 
балалайки, гітари) та Харківська державна філармонія (диригент оркестру народних інструментів); 1952-1954 – Київська консерваторія (викладач кафедри 
народних інструментів); 1955-1963 – Харківська консерваторія (кафедра народних інструментів, 1958-1963 – завідувач кафедри); 1963-1969 – Київський 
педагогічний інститут; 1969-2007 – Київська консерваторія (Національна музична академія України) імені П. І. Чайковського (кафедра народних інстру-
ментів, 1970-1976 – завідувач кафедри). 

ХХІ століття – час глобалізації різних 
національних культур, і в цих умовах є актуаль-
ною тенденція в сучасній музичній педагогіці 
та науці розглядати національні скарбниці 
музичної культури, повернення нації до себе, 
своєї землі, родини. Сповідуючи цю тенденцію, 
для домристів сьогодні стає необхідним обгово-
рення проблем виховання професійної культури 
на теренах України.

Творчість Л. Ревуцького є одним з етапних 
досягнень української культури ХХ століття. 

Він увійшов у її історію як видатний компо-
зитор, педагог, учений, музично-громадський 
діяч. Написаний Левком Ревуцьким для дитячо-
го хору вокальний цикл «Сонечко» складається 
з 20 обробок українських народних пісень і є ма-
ловивченим в українському музикознавстві та не 
часто використовується в педагогічному репер-
туарі. Науковою новизною є досвід транскрипції 
цього твору для чотириструнної домри (у супро-
воді фортепіано), що здійснив видатний музи-
кант Микола Тимофійович Лисенко, який розпо-
чинав свою професійну діяльність у Харкові.1

О. М. гончарова

«СОнечКО» Л. ревуцьКОгО в транСКрипції М. т. ЛиСенКа 
ЯК уніКаЛьниЙ дОСвід дОМрОвОгО МиСтецтва уКраїни

4



У далекому 1961 році першим виконавцем 
цього твору став талановитий учень М. Т. Ли-
сенка, тепер відомий музикант, автор численних 
творів і перекладень, співавтор свого вчителя 
в написанні навчального посібника «Школа гри 
на чотириструнній домрі» Борис Міхєєв.

Б. О. Міхєєв повідомив цікаву та важливу 
інформацію щодо збірки Л. Ревуцького «Сонеч-
ко» та  надав інтерв’ю автору цієї статті.

З якою подією пов’язано для Вас знайомство 
з циклом Л. Ревуцького «Сонечко»?

– У 1961 році (я був студентом випускного 
курсу Харківської консерваторії) до мене звер-
нувся мій викладач по класу домри М. Т. Лисен-
ко з пропозицією вивчити, виконати, зробити  
аудіозапис його, можна сказати, «творіння».  
Це була транскрипція для чотириструнної   
домри в супроводі фортепіано збірника  
Л. Ревуцького «Сонечко. 20 українських 
народних пісень» у рукопису. Ми з піаністкою 
Надією Шлик дуже відповідально поставилися 
до тієї пропозиції, ретельно попрацювали над 
твором, вивчили з усіма вказівками та задум-
ками. Підготувались до виконання та зробили 
аудіозапис. Аби отримати право «на життя», 
треба було обов’язково все погодити з авто-
ром. Не всі так робили, проте Лисенко посту-
пив пристойно. Він звернувся до Ревуцького 
з проханням послухати і дати «добро» на ви-
конання та публікацію цього збірника. Мико-
ла Тимофійович поїхав до Києва показати під-
готовлений нами запис твору в новій версії.  
Л. Ревуцькому сподобалось – і він дав свій 
авторський дозвіл на нове життя свого твору.

Що, на Вашу думку, спонукало М. Т. Лисен-
ка до такого «творіння»?

– По-перше, цінним є звернення до класики 
української музики. Річ у тім, що збірник пісень 
«Сонечко» написано для вокалу з фортепіано, 
це й привабило його, адже в збірнику по суті, 
за задумом, за змістом зрозумілий для дітей 
матеріал. По-друге, сольні партії – доступні для 
виконання учнем, водночас труднощі інструмен-
тального супроводу (ладогармонійні, фактурні, 
технічні) зберігають авторський задум.

Підкреслю думку, котру мені довів автор 
транскрипції М. Лисенко (пізніше і я сам у тому 
зміг переконатися): «Дітям цікаво грати свої, 
нехай дуже прості партії, у складному оточен-
ні». Інакше кажучи, діти поринають у склад-
ний контекст цілісного твору Л. Ревуцького.  
Поєднання мелодійної простоти сольних пар-
тій і складних гармоній з елементами поліфонії 
у фортепіанній партії притягувало М. Лисенка 
як транскриптора.

Борисе Олександровичу, чи можете Ви, як 
перший виконавець цього твору, поділитись 
своїми враженнями та думками з приводу 
його виконання?

– Сольна партія у творах збірника представ-
ляє з методичного погляду цікаві принципи 
штрихової школи М. Т. Лисенка. Навіть у най-
простіших піснях артикуляція зроблена «виті-
ювато», із сенсом, виконуючи важливу образ-
но-виразну роль. 

Є твори, у яких Лисенко додав «від себе» дея-
кий матеріал: декілька варіацій, технічні склад-
нощі (акорди, інтервали /подвійні ноти/, різні 
прийоми виконання). Наприклад, у п’єсі «Благо-
слови, мати» з’являється варіація, а п’єса «Павук 
сірий волохатий» містить каденцію, якої не було 
в оригіналі, зате в ній пробуджується фантазія 
дитини, і технічно вона складна.

Інший приклад – «Шум»: тут Лисенко вніс 
підголоски на основі фортепіанної партії 
Ревуцького. У всякому разі, він вигадав такі  
цікаві мелодійні лінії, які самі собою виклика-
ють методологічний і педагогічний інтерес.

Загалом збірка досить об’ємна та в концерт-
ній практиці в повному вигляді не застосовуєть-
ся. Пізніше окремі номери нами були включені 
в «Школу гри на чотириструнній домрі».

«Сонечко» Л. Ревуцького в транскрипції  
М. Т. Лисенка – єдиний опус, створений у тако-
му форматі для чотириструнної домри. Цей ви-
твір є безцінним навчальним і концертно-вико-
навським матеріалом для музикантів-домристів.

Традиція в народно-інструментальному ви-
конавстві складається з таких засадних по-
нять, як Історія – Спадкоємність – Школа  
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(род традиції), що творять Особистості в системі  
«учитель – учень».

Транскрипція – один із різновидів роботи 
композитора з «чужим» текстом. Насамперед, 
це перекладення музичного тематизму музич-
ного твору певного автора для іншого виконав-
ського складу.

Л. Ревуцький написав пісенний цикл для ді-
тей, скоріше за все, у 1925 році (вийшло друком). 
М. Т. Лисенко, відчувши у звучанні домри красу 
та багатство українських пісенних зразків, ство-
рив інструментальний аналог циклу «Сонечко» 
у жанрі транскрипції для чотириструнної домри 
в супроводі фортепіано. У 20-ті роки минуло-
го століття цей інструмент набув поширення 
в Слобідській Україні. Микола Тимофійович, 
як досвідчений виконавець, соліст Харківської 
філармонії та викладач кафедри консерваторії, 
уважав, що твір Л. Ревуцького має стати чудо-
вим надбанням як навчального, так і концертно-
го репертуару.

Наведемо цитату з передмови до збірки 
пісень, що належить М. Т. Лисенку: «Збірка 
пісень «Сонечко» створена Л. М. Ревуцьким 
для голосу або дитячого хору в супроводі фор-
тепіано. Зберігаючи музику композитора, автор 
транскрипцій прагнув водночас широко вико-
ристати для відтворення образів пісень суто 
домрові виражальні засоби. Тому в транскрип-
ціях є деякі зміни авторського нотного тексту: 
іноді змінюється тональність, подекуди соліс-
тові передаються голоси із супроводу, збільшу-
ється кількість варіантів викладу пісні. Під час 
виконання пісень на домрі слід старанно дотри-
муватись штрихових та аплікатурних указівок, 
тоді ця збірка зможе відігравати роль своєрідної 
школи домриста-початківця. Збірка «Сонечко» 
призначена для учнів мистецьких шкіл, музич-
них училищ і коледжів. Окремі пісні або сюїти, 
складені з пісень збірки, можуть виконуватись  
і більш підготовленими домристами». 

М. Лисенко, розпочавши роботу над збірни-
ком у Харкові, завершив її вже в Києві. Автор 
транскрипції звернувся до свого улюбленого 
учня – чудового домриста Б. Міхєєва – з про-
ханням стати першим виконавцем творів збірки. 
Далі М. Лисенко представив запис виконання  

Б. Міхєєвим автору. Л. Ревуцький був задоволе-
ний і надав дозвіл для нової версії свого твору. 
Зауважимо, що М. Лисенко взяв за основу збір-
ку пісень «Сонечко», як художньо цілісний твір, 
не порушивши послідовність та драматургіч-
ний задум Л. Ревуцького. Як наслідок, у 1965 р. 
видавництво «Мистецтво» видало збірку накла-
дом 1000 примірників. Нині ця збірка є раритет-
ним виданням.

Пізніше, у 90-ті роки, Б. Міхєєв і М. Лисен-
ко разом здійснили видання «Школи гри на 
чотириструнній домрі», до якої увійшли шість 
творів із циклу транскрипцій «Сонечко», що на-
були найбільшої популярності. Ідея полягала в 
тому, що прості п’єси з гарним акомпанементом 
фортепіано (написаним самим Л. Ревуцьким, 
який був прекрасним піаністом), набували но-
вого тембрового та художнього забарвлення, 
на яке реагували учні великим позитивом. Ма-
леньким виконавцям подобались нескладні рит-
ми, яскраві поспівки, мелодика, що розвивалась 
в ансамблевому звучанні.

Пропонуємо невеликий стильовий аналіз збір-
ки, що має на меті надати художню оцінку ци-
клічним творам у новітніх умовах, коли музич-
ний матеріал дозволяє сформувати у виконавців 
чуття національно-духовної самовизначеності, 
національної самосвідомості, ідентифікації з рід-
ною землею, її культурою та музичною мовою.

1. Щодо жанрових різновидів (функція за вер-
бальним текстом). Серед «великої» драматургії 
циклу слід вирізнити декілька жанрових груп, 
що відіграють роль символів української мен-
тальності:
• веснянки («Вийди, вийди, сонечко» №1; 

«Горобчику, пташку, пташку» №2; «Прийди, 
прийди, сонечко» №3; «Ой єсть в лісі калина» 
№4; «Перстень» №5; «Іди, іди, дощику» №6; 
«Подоляночка» №8; «Ой вийся, хмелю» №9; 
«Благослови, мати» №10; «Шум» №20);

• жартівливі («Іде, іде, дід, дід» №7; «Диби- 
диби» №13; «Та вплинь, селезню» №18);

• забавлянки («Я коза ярая» №11; «А як рак- 
неборак» №15; «Ой дзвони дзвонять» №17);

• ліричні («Прилетіла перепілонька» №16; «Па-
вук сірий волохатий» №19);
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• колискові («Ой ходить сон» №12; «Котику 
сіренький» №14).

Кожна пісня, що належить до того чи іншо-
го жанрового різновиду, спирається на певний 
сюжетний ряд (вербальний текст із типовими об-
разами-символами). Композитор добре знав зміст 
цих пісень, що увійшли до його твору. І якщо ви-
конавець утрачає розуміння смислового наванта-
ження, то порушується ідейний задум цілісності. 
У цьому полягає й художня цінність збірки: з од-
ного боку, М. Лисенко втілює пісенний прообраз, 
тісно пов’язаний із фольклором українського наро-
ду, а з іншого – збагачує його засобами улюбленої 
домри з її темброво-технічним потенціалом.

Наприклад, пісня «Подоляночка» містить певну 
ігрову модель.

 Оригінал. «А тепер давайте в подоляночки по-
граємось. Одна дівчинка буде за подоляночку 
– вона йде в центр кола. Усі інші стають у коло, 
беруться за руки та водять танок, співаючи:

Десь тут була Подоляночка, / Десь тут була Мо-
лодесенька,

Тут вона впала, / До землі припала. / Личко не 
вмивала, / Бо води не мала.

Під цю пісню подоляночка спершу ходить у колі, 
а потім присідає до землі, схиляє голову на руки і 
сидить так, зажурившись, аж усім шкода її стає, і 
вони співають:

Устань, устань, / Подоляночко.

Тут подоляночка підхоплюється, а коло співає 
далі: 

Умий личко, / Як ту скляночку.

На ці слова подоляночка показує рухами, як вона 
старанно вмивається. І, побачивши, що вона така 
чепурна, усі здогадуються, що вона, певно, і тан-
цювати вміє, і радіють, радять їй у своїй пісеньці:

Візьмися у боки, / Покажи нам скоки. / Та біжи 
до гаю, / Бери дівча скраю!

Подоляночка тішиться і пританцьовує під цю  
пісеньку, а далі біжить до кола, бере за руку якусь 
дівчину та веде всередину на своє місце, а сама стає 
в коло разом з усіма. Гра починається спочатку».

2. На цій підставі відбувається важливий прин-
цип музичної педагогіки: формування образного 

мислення юних виконавців через розуміння музич-
ної мови композитора та її адекватного відтворен-
ня на інструменті.

«Ой дзвони дзвонять» – чудовий приклад того, 
яким чином викладачеві формувати музичне  
(образне) мислення учня. Знання словесного тек-
сту пісні допоможе виконавцю зрозуміти, що відо-
бражають надані ритмічні та штрихові особливос-
ті транскрипції. Твір розпочинається з соло домри, 
що імітує перші удари дзвонів. Поступово можна 
відчути, як під час наповнення звукового матері-
алу звучання дзвонів трансформується: їх спокій-
ний метроритмічний рисунок поволі змінюєть-
ся та розвивається, підсилюється динаміка, стає 
насиченою фактура… Головне сюжетне завдання 
твору – завдяки перетворенням у звучанні дзвонів 
(із тексту пісні твору: Ой дзвони дзвонять, / Хор-
ти вовка гонять По болотах, очеретах, / Де люди 
не ходять) «попередити людей про наближення 
вовків до селища та постаратися їх прогнати…» 
(від автора статті).

Таким чином, було охарактеризовано інтона- 
ційно-стильовий комплекс твору, що чітко вказує 
на фольклорні першоджерела та формує відповід-
ний художній образ (мелос – поспівкові трихорди, 
лади, метроритм, підголоскова фактура, бурдон 
або органний пункт; принципи розвитку теми – 
повторення, варіювання, варіантність). 

3. Зупинимось на виконавській специфіці тран-
скрипцій М. Лисенка. Автор привніс незвичні для 
виконавства на домрі технологічні винаходи, що 
були породжені пісенним мисленням Л. Ревуцько-
го. Домра має потенціал, який дозволяє за рахунок 
технічної свободи, тембрового багатства навчити 
юних музикантів артикуляції (штриховій культу-
рі), звуковеденню, володінню віртуозними засо-
бами (пасажі, ковзання, акордова техніка). Майже 
в кожному творі виконавець, завдяки творчій 
та професійній майстерності транскрипцій М. Ли-
сенка, має можливість опанувати цей потенціал.

4. Ансамблеве мислення – важлива складова ін-
терпретації творів із циклу «Сонечко». Розподіл 
фактури музичного твору на сольний матеріал 
(вокальна або інструментальна мелодія) та супро-
від фортепіано в процесі виконання має бути об’єд-
наним в єдине художнє ціле. Це творче завдання, 
скероване автором транскрипцій, ставить за мету 
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вищий рівень виконавської майстерності та ар-
тистизму.

Цикл «Сонечко» – унікальне явище на тере-
нах українського домрового виконавства. Його 
історичне та художнє значення пов’язано з роз-
витком школи гри на цьому інструменті, про-
цесом «академізації» домри. Таким чином, цей 
дуже цінний у художньому та педагогічному 
аспекті матеріал має стати фундаментом про-
фесійної підготовки домристів – від маленьких 
виконавців до студентів вищих мистецьких 

закладів України. Нині дуже не вистачає тако-
го репертуару, щоб виконуючи твори україн-
ських композиторів, юні музиканти мали змо-
гу набувати професійного розвитку та разом 
з естетично-музичним відчуттям краси були 
здатні гартувати національно-патріотичне са-
моусвідомлення традицій високого мистецтва 
України.

Сьогодні, як ніколи, є доречним перевидання 
цієї збірки для подальшої популяризації най-
кращих зразків виконавської культури України. 

уМОвні знаКи

1.     рух медіатора праворуч.

2.     рух медіатора ліворуч.

3. Ноти під знаком            виконуються тремоло.

4. Горизонтальна риска над або під нотою – 
вимагає відокремленого тремоло.

5. Поєднання знаків            або           вимагає 
глісандо (ковзання – ред.) медіатора.

6.           – щипок пальцем правої руки.

7.           – медіатором.

8.         – вібрація правою рукою.

9. Знак      перед акордом або подвійними 
нотами (інтервалом – ред.) означає 
уповільнене глісандо (ковзання – ред.) 
медіатора або пальця правої руки по струнах 
(арпеджіато).

10. Цифри 1, 2, 3, 4 означають нумерацію 
пальців лівої руки,  
а I, II, III, IV – нумерацію струн,  
нуль над або під нотою означає відкриту 
струну.
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