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Віолетта Дутчак

ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛІТЕРАТУРИ І МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ УПРОДОВЖ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

У дослідженні представлено аналіз методологічних засад взаємодії музики та літератури української 
діаспори періоду ХХ – початку ХХІ ст. Зокрема, у статті пропонується приклад аналізу такої взаємодії 
на прикладі бандурного мистецтва української діаспори. Рівні взаємодії розглянуті на зразках включення 
до бандурного репертуару обробок різножанрових фольклорних зразків, релігійно-духовної творчості, 
шевченкіани, творів на вірші українських поетів ХІХ – ХХ ст. Окремо аналізуються приклади співпраці 
композиторів і поетів (зокрема, Г. Китастого та І. Багряного).

Ключові слова: українська діаспора, музичне мистецтво, бандурне мистецтво, взаємодія музики й 
літератури, шевченкіана, обробки фольклору, співпраця композиторів та поетів. 

Violetta Dutchak

PRINCIPLES OF LITERATURE AND MUSICAL ART INTERACTION  
OF THE UKRAINIAN DIASPORA DURING THE XX – EARLY XXI CENTURY

The study presents the methodological foundations analysis of the interaction between music and literature 
of the Ukrainian diaspora in the period of XX – early XXI century. In particular, the article offers an example of 
analysis of such interaction on the example of Ukrainian diaspora bandura art. Fundamental in the methodological 
analysis of the art interaction, and in particular literature and music, are the forms of emigrant (diasporic) 
worldview – conservative (traditional), synthesizing (unifying), and transforming (experimental). They are 
manifested in various forms of foreign artists’ creative activity – editing (restoration) of ancient genres, their 
modification and metamorphosis. The concept of “meta-art” was used as the main methodological basis for the 
music and literature interaction analysis, which is aimed at finding mechanisms for a comprehensive analysis of 
the Ukrainian diaspora art within the historical stages (according to emigration waves) and within the territorial 
settlements that found its reflection in figurative-thematic, value-aesthetic, genre, stylistic priorities of artists and 
interpretation of their ideas and meanings. The levels of literature and musical art interaction are considered 
by the author of the article on the inclusion samples in the bandura repertoire of various genres arrangements 
of folklore, religious and spiritual creativity, “shevchenkiana”, and works based on the Ukrainian poems of the  
XIX – XX centuries. Among the musical and folklore samples are epos (dumas, historical songs), domestic, 
humorous, lyrical songs, and the latest genres of works of the liberation struggle – songs of Sich riflemen, 
rebel songs. Among the spiritual and religious works are psalms and chants, kolyadkas and shchedrivkas, as 
well as religious and liturgical compositions by D. Bortnyansky, A. Hnatyshyn, M. Haivoronsky, M. Lysenko, 
D. Sichynsky, and other works arranged for bandura ensembles or chapels. Shevchenkiana bandura repertoire 
includes arrangements of folk songs and author’s works based on T. Shevchenko’s poems for solo bandura players 
and ensembles, recorded in music editions and sound recordings.

Examples of cooperation between composers and poets in bandura art (in particular, H. Kytasty and 
I. Bahriany) are analyzed separately.

Key words: Ukrainian diaspora, music art, bandura art, interaction of music and literature, “Shevchenkiana”, 
folklore processing, cooperation of composers and poets.

На сьогодні більшість наукових напрацювань стосовно культури і мистецтва української діас
пори у її територіальному і часовому розмаїтті передбачають диференційований фаховий підхід, 
спрямований на аналіз окремих видів мистецтва та жанрових зразків, що засвідчується багатьма 
науковими роботами – статтями, дисертаціями, монографіями, покажчиками і альбомами тощо. 
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Проте актуальним залишається узагальнення міжвидових мистецьких зв’язків, формування інте-
гральної площини функціонування мистецтва української діаспори в історичній динаміці націо-
нальної культури упродовж ХХ століття і до сьогодні [21, c. 26]. Взаємодія різних видів мистецтва, 
спільна  історична динаміка їх розвитку та стильова еволюція, єдність образнотематичних пошуків 
митців, особливо в середовищі української діаспори потребують їх розгляду в цілісному системно 
функціональному розгортанні. Найдавнішим за походженням є взаємозв’язок музики й літератури, 
який набуває особли вого національноментального характеру в умовах формування діаспорних осе-
редків як резуль тату основних еміграційних хвиль з України. 

Мистецтво становить особливий вид духовнотворчої діяльності людини, а його види (візуально
просторові, часові та візуальночасові) засвідчують певну систему взаємозв’язків та взаємовпливів. 
Оскільки література – універсальний вид мистецтва, то її взаємодія з іншими видами – живописом, 
скульптурою, музикою, архітектурою, театром, кіномистецтвом та ін., найбільш виразна за тематич-
ними, жанровими, стильовими та символічносмисловими рівнями. 

Особливими площинами взаємодії літератури та музичного мистецтва є жанрововидовий, сти-
лістичний, фольклорний, авторський (вірші українських поетів ХІХ – ХХ ст. Т. Шевченка, І. Франка, 
Лесі Українки; тексти українських авторів ХХ ст. – І. Багряного, Б. Лепкого, О. Олеся, ін.), образно
тематичний, національномітологічний, архетипний, концептуальний, аксіологічний (ціннісний) та 
ін., кожен із яких може стати основою для окремого вектору дослідження.

У дослідженні буття української еміграції упродовж ХХ століття пріоритетним стало визначення 
її здобутків у контексті нового наукового напряму діаспорознавства (діаспоріани). Якщо спершу 
більшість досліджень цього нового вектору стосувалися історії, політології, міжнародних відносин, 
соціології, то пізніше вони починають охоплювати більш конкретні сфери – мовознавство, літерату-
рознавство, окремі напрями мистецтвознавства (архітектуру, образотворче і декоративноужиткове 
мистецтво, музичне мистецтво, фольклор) [6, с. 56]. 

На противагу суто мистецтвознавчим, філософські й історичнокультурологічні дослідження 
українських вчених О. Афоніної [1], В. Корнієнка [9], Н. Кривди [10], Г. Макаренка [13], С. Маценки 
[14], О. Яковлєва та В. Шульгіної [20] та ін., пропонують узагальнений розгляд культуротворчих 
процесів, розгляд мистецького процесу в контексті соціокультурної динаміки, що може слугува-
ти певним прототипом системного дослідження і щодо таких процесів у середовищі української 
діаспори. Спроби комплексного аналізу взаємодії різних видів мистецтва, і зокрема, у середови-
щі української діаспори, сьогодні представлені в роботах багатьох прикарпатських вчених, зокрема 
Л. Дуди [2], І. Дундяк [3], В. Дутчак [4–7; 21], Г. Карась [8], Н. Кукурузи [11], Л. Курбанової [12]), 
О. Слоньовської [15; 16], Б. Тимківа [17], Н. Федорняк [18] та ін. Вищезгадані праці узагальнюють 
історичностильові тенденції, творчий доробок окремих митців та мистецьких груп (колективів), 
пропонують нові синтезовані методологічні принципи аналізу мистецької й літературної творчості з 
урахуванням збереження і трансформації традицій національного мистецтва, торкаються й окремих 
компаративних аспектів функціонування різних видів мистецтва в іноетнічному середовищі країн 
поселення українців у світі [21, с. 28]. 

Метою статті є обґрунтування специфіки взаємодії музики та літератури в середовищі україн-
ської діаспори упродовж ХХ – початку ХХІ ст. Окрім визначення загальних методологічних засад 
такої взаємодії, конкретизація представлена на прикладі функціонування бандурного мистецтва як 
напряму, що повною мірою репрезентує і фольклорні зразки, і композиторську творчість на вірші 
українських поетів. 

Жанровостильовий і образнотематичний рівні взаємодії літератури і музики в українській куль-
турі як материкової, так і діаспорної України, проявляються на утворенні міжвидових зв’язків між 
епосом (прозою), лірикою (поезією), драмою – як основних видів літератури, що втілюються в різно-
манітних музичних жанрах – опери, оперети, кантати, ораторії, солоспівів (романсів, пісень), хоро-
вих композицій, вокальних чи хорових циклів, музичнодраматичних вистав, літературномузичних 
композицій, синтезованих концертних форм та ін. 

Фольклорний рівень взаємодії літератури і музики в середовищі української діаспори визначаєть-
ся взаємодією фольклорних текстів, фольклорних (казкових та мітологічних) образів, обрядових сю-
жетів та тем, що знайшли своє відображення у зразках музичного автентичного фольклору (зокрема, 
емігрантських і заробітчанських пісень), музичного фольклоризму (вторинного, реконструйованого 
фольклору), композиторських обробок та аранжуванні фольклорних зразків, сценічного (концерт-
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ного) і фестивального представлення зразків музичного фольклору (автентичного і опрацьованого). 
Н. Федорняк зазначає, що «музичний фольклор може функціонувати як органічний елемент сіль-
ського побуту у його автентичній формі, а також як його вторинна форма – фольклоризм, в усіляких 
обробках, у сценічній виконавській практиці та композиторських трансформаціях» [18, c. 45].

Засадничими у методологічному аналізі взаємодії мистецтв, а зокрема літератури та музики, по-
стають форми емігрантського (діаспорного) світогляду – консервуюча (традиційна), синтезуюча 
(об’єднуюча), трансформуюча (експериментальна) [4, с. 333]. Вони проявляються й у різних формах 
творчої діяльності митців зарубіжжя – редакція (реставрація) старовинних жанрів, їх модифікація та 
метаморфоза.

Основним методологічним підґрунтям аналізу взаємодії музики і літератури пропонується вико
ристання концепту «метамистецтво», що полягає у пошуку механізмів для комплексного аналізу 
функціонування мистецтва української діаспори в межах як історичних етапів (відповідно до емі-
граційних хвиль), так і в територіальних рамках країн поселення, що знайшла відображення у об-
разнотематичних, ціннісноестетичних, жанрових, стильових пріоритетах митців та інтерпретації 
їхніх ідей та смислів [21, с. 32]. 

Метамистецтво (від англ. metafiction) – твір, найважливішим предметом якого є сам процес його 
розгортання, дослідження природи твору. Проте, в науковій літературі, зокрема в літературознав-
стві, зустрічаються й інші інтерпретації цього терміну – як мистецтво про мистецтво або метамо-
дернізм. Поняття «метамистецтво» неодноразово застосовувалося в сучасному мистецтвознавстві 
та літературознавстві. Так, Світлана Маценка в монографії «Метамистецтво» [14] розглядає теоре-
тичні проблеми термінотворення на межі літератури й музики, зокрема аналізує проблеми взаємодії 
мистецтв, їх спорідненості, інтеграції, пропонує своєрідний коментар до своєї попередньої моно-
графії «Партитура роману». «Світлана Маценка не просто використовує альтернативні поняття для 
означення явищ, які традиційно пов’язують із категорією «синтезу мистецтв», а дає змогу осягнути 
фено мен мистецтва зсередини, вийти за межі будьяких пояснень і розумінь – проникнути в унікаль-
ну метасферу, де водночас співіснують і наші зворушені почуття, і збуджений розум» [19].

Термін «метамистецтво» дозволяє обґрунтувати внутрішню взаємодію різних видів мистецтва, 
зокрема музики й літератури, що базуються на спільних світоглядних, ментальних, націєідентифіка-
ційних засадах, які особливо проявилися саме в середовищі української діаспори. Яскравим прикла-
дом такої органічної взаємодії постає бандурне мистецтво, оскільки саме в ньому спостерігаються 
як вербальні (мовленнєві) символи, так і музичні (інтонаційні, ладові), що доповнюються символами 
матеріальними – самими інструментами (кобза/бандура) та духовними – традиціями кобзарства, що 
становлять філософську основу для функціонування світового бандурного мистецтва [5].

Основними напрямами взаємодії мистецтва бандурної музики (співу, гри) і мистецтва літератури 
(слова) є, першочергово, площина різнохарактерних фольклорних жанрів, шевченкіана, різности-
льова творчість композиторів на вірші українських поетів ХІХ–ХХ ст. 

Упродовж усього часу розвитку бандури в діаспорі завжди залишалися популярними в бандурній 
виконавській творчості музично-фольклорні зразки – від епічних дум, історичних пісень до побуто-
вих, жартівливих, ліричних пісень, новітніх пісень визвольної боротьби – пісень січових стрільців, 
повстанських пісень, оскільки їх слово несло не лише тематичне, але й смислове навантаження, 
певну місію проповідування ідеї боротьби, волі, незалежності [7].

Також окремою виступає площина духовного бандурного репертуару, що представлена тради-
ційною для кобзарства паралітургійною творчістю – псальмами й кантами, колядками й щедрів-
ками, а також аранжованою для ансамблів чи капел бандуристів множиною релігійно-літургійних 
творів – Д. Бортнянського, А. Веделя, М. Гайворонського, А. Гнатишина, О. Кошиця, Г. Китастого, 
М. Лисен ка, К. Стеценка, Д. Січинського та ін. – жанрів, які впродовж довгого часу в Радянській 
Україні були під забороною, натомість в середовищі діаспори отримали не лише розвиток, але й 
особ ливу сакральносимволічну місію. 

Шевченкіана в репертуарі бандуристів постійно становила невід’ємну (поряд з епосом, народ-
ною піснею) й актуальну (ідеологічну, суспільнополітичну, патріотичну) складову. Слово поета 
стало для української нації виразником її духовності, її прагнень та ідеалів, її віри у своє майбутнє. 
Шевченкове слово уособлювало національну самоідентифікацію, розуміння й усвідомлення власної 
етнічної приналежності. Саме тому поезія Т. Шевченка своє особливе наповнення отримала в музич-
ній інтерпретації представниками української еміграції, української діаспори, у т. ч. і бандуристами. 
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Шевченкіана зафіксована у виконавстві бандуристів зарубіжжя порівняно жанрово широко – у 
сольному (М. Теліга, В. Луців, Б. Шарко, В. Мота) та колективному (Капела бандуристів ім. Тараса 
Шевченка, Канадська Капела бандуристів, численні ансамблі) варіантах. 

Сольна шевченкіана знайшла своє гідне місце в репертуарі співаківбандуристів українського 
зарубіжжя. Серед них – бандурист Володимир Луців (Лондон, Великобританія). В. Луців у своїх му-
зичних уподобаннях опирався на класичноакадемічний стиль, який вміло поєднав з національними 
музичними традиціями. Шевченкіану В. Луціва репрезентують «Невольник» (муз. А. Голуб), «Встає 
хмара зза лиману» (муз. В. Ємця), «Бандуристе, орле, сизий» (музика народна), «Думи мої» (музика 
народна), «Гетьмани» (музика М. Лисенка) та ін. [4, с. 301].

Володимир Мота (Монреаль, Канада) – також автор обробок та аранжувань для бандури. Вико
навська творчість співакабандуриста зафіксована на двох компактдисках: «Бандурист» (2006) і 
«Твори Т. Шевченка в піснях» (2011), що присвячений 150й річниці смерті Т. Шевченка. Диск 
«Бандурист» містить декілька шевченкових творів («Реве та стогне Дніпр широкий», «Над річкою 
в чистім полі», «Вітер віє, повіває»), а «Шевченківський» альбом охоплює відомі вірші поета, що 
стали предметом музичної обробки українських композиторів та народної творчості. Це, зокрема, 
композиції «Заповіт» і «Встає хмара зза лиману» К. Стеценка, «Реве та стогне Дніпр широкий» 
Д. Крижанівського, «Три шляхи» Я. Степового, «Єсть на світі доля» А. КосАнатольського, «Гомо-
ніла Україна» О. Тарнавської, а також мелодії народних пісень, здійснені виконавцем («Зоре моя 
вечірняя», «Плавай, плавай, лебедонько», «На розпутті кобзар сидить», «Вітер віє, повіває», «Тече 
вода в синє море», «Думи мої» та ін.). В. Мота пропонує власне прочитання шевченківських текстів 
крізь призму музики, часом оригінальну інтерпретацію відомих мелодій. Співак застосовує і тради-
ційні для кобзарства речитативні епізоди, підкреслюючи, що в кобзарів слово завжди було доміную-
чим порівняно з грою [4, с. 305]. 

З іменем Шевченка пов’язана і діяльність багатьох солістів та музичних колективів українського 
зарубіжжя, серед яких Капела бандуристів ім. Т. Шевченка з м. Детройт (США). Окрема «місійна 
роль» Капели бандуристів розпочинається з 1941 року, коли вона відновлює роботу в окупованому 
фашистами Києві й обирає для себе назву – імені Тараса Шевченка. Ім’я Кобзаря стало символом 
Капели, а його ідеї – провідними національними постулатами для виконавців. Кардинально зміню-
ється репертуар колективу. До нього входять патріотичні, раніше заборонені радянською цензурою, 
твори, у т.ч. шевченківські «Встає хмара зза лиману», «Заповіт» та ін. Перший зі згаданих творів 
написаний її засновником Василем Ємцем для капели, що постала 1918 року в Києві за часів гетьма-
нату Павла Скоропадського [4, с. 79–80].

З 1949 p. капела Г. Китастого, що постiйно пpацює в США, місті Детpойті, здiйснила численнi 
концеpтнi туpне, зафіксувала свою творчість у численних аудіозаписах на платівках і касетах. Ба-
гатолітній керівник капели Григорій Китастий створив чимало цікавих композицій, серед яких ав-
торська сюїта «Грай, кобзарю» та численні обробки народних пісень на слова Шевченка. «Грай, 
кобзарю» – це своєрідна вокальноінструментальна сюїта тричастинної форми, в основі якої автор-
ська музика та народні інструментальні танцювальні мелодії. Твір змальовує картину козацького 
відпочинку поміж військовими подіями, коли на перше місце виходили гуляння, веселощі, танці, що 
і відображає життєрадісний, веселий характер. Композиція в цілому надзвичайно звукозображальна, 
містить видовищнотеатралізований характер. 

Капела також першою повернула із забуття твори Гната Хоткевича на слова Т. Шевченка. Керів-
ник Капели бандуристів імені Т. Шевченка Володимир Колесник, який очолював її у 1984–1996 рр., 
спрямував всі зусилля на опанування капелянами усіх тонкощів харківського способу гри, що були 
детально описані Хоткевичем і використані у його мистецькій спадщині. Шедеври Г. Хоткевича, 
такі як «Байда», «Буря на Чорному морі», «Заповіт», органічно ввійшли до репертуару капели. У 
першому турі капели бандуристів ім. Т. Шевченка на історичній Батьківщині в 1991 році (під сим-
волічною назвою «Ми знов з тобою, Україно») вперше для вітчизняного слухача прозвучали такі 
твори, як «Заповіт» (на сл. Т. Шевченка), «Корчомка», «Байда», «Невільничий ринок у Кафі», «Буря 
на Чорному морі» [4, с. 316]. 

Загалом, багата дискографія Капели засвідчує незмінну популярність шевченківської тематики 
та її незмінну присутність у репертуарі впродовж багатолітнього функціонування колективу: «Встає 
хмара» В. Ємця, «Гайдамацька пісня» К. Стеценка, «Реве та стогне» Д. Крижанівського, «Заповіт»  
Г. Хоткевича, «Грай, кобзарю» Г. Китастого, «Сонце гріє» в обробці П. Потапенка та ін. [4, c. 442–458].
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Також важливо, що окремий збірник освітньої комісії Товариства українських бандуристів 1987 
року (упорядники І. Завадівська, І. Махлай) повністю присвячений шевченківській тематиці [4, 
с. 412]. До нього увійшли композиції К. Стеценка, П. Демуцького, В. Заремби, Л. Ревуцького, Я. Сте-
пового, А. КосАнатольського, А. Філіпенка, а також обробки бандуристів В. Ємця, Г. Китастого, 
М. Дейчаківського та ін. 

Шевченківська тематика стала невід’ємною складовою репертуару Дівочої капели бандуристок 
(Детройт, США) під керівництвом Петра Потапенка («У тієї Катерини», муз. М. Лисенка, «У пере-
тику ходила», муз. М. Федоріва) [4, с. 413]. 

1991 року в Торонто (Канада) відомий бандурист і дослідник Віктор Мішалов засновує і очолює 
Канадську Капелу бандуристів. Репертуар капели, побудований на традиціях українського кобзар-
ства, включає епічні козацькі пісні, псальми, канти, гумористичні твори та сучасні композиції. До 
репертуару колективу, виданих аудіодисків («Canadian Bandurist Capella»2004, «Play Kobzar»2008) 
входять численні шевченківські твори, зокрема «Грай, кобзарю» (Г. Китастого), «Бандуристе, орле 
сизий» (в обр. Я. Орлова), «Реве та стогне Дніпр широкий» (в обр. Г. Китастого), «Встає хмара» 
(В. Ємця). Серед тематичних концертів колективу – програма «Слово Тараса» [4, с. 151]. 

Слід також згадати, що шевченкова поезія надихнула й українського композитора з США Юрія 
Олійника (н. 1930 р.) на написання рефлексії «До Шевченка: Дума пpо чоpнобильське село» (на 
слова О. ГайГоловка). 

Григорій Китастий – автоp як масштабних вокальноiнстpументальних твоpiв для капели 
бандуpистiв, так i мiнiатюpних вipтуозних композицiй для солiстаiнстpументалiста та для голосу 
з бандуpою (пісні й думи). Слід відзначити ту незаперечну вартість, яку вона відіграла протягом 
довгого періоду в українському емігрантському середовищі, сприяючи збереженню національних 
традицій, будучи культуротворчим чинником, каталізатором багатьох музичних процесів, стимуля-
тором розвитку репертуару бандуристів.

Масштабним за задумом і мистецькою вартістю є твір композитора «Поема про Конотопську 
битву» на тексти П. КарпенкаКриниці. Ця композиція, що написана для соліста і хору в супрово-
ді бандур, за формою двочастинна та «асиметричнолукова», а за жанром може бути визначена як 
комбінована, що об’єднує ознаки думи, мадригалу, кантати. Як композитор Китастий зумів у цьому 
творі синтезувати досягнення як української, так і європейської музики. 

Розмаїття творчої спадщини Григорія Китастого засвідчують і нотні публікації, що здійснювалися 
протягом 80х років Освітньою комісією для кобзарських таборів, що діяла при Капелі бандуристів 
імені Т. Шевченка. Наступні видання творів Г. Китастого були здійснені вже в незалежній Україні. 
У збірнику «Під срібний дзвін бандур» (1993), упорядкованому Петром Потапенком, багаторічним 
керівником Дівочої капели бандуристок Детройта й диригентом Капели бандуристів імені Т. Шев-
ченка (у 1960–1962 рр.), вміщено зразки аранжувань та обробок Григорія Китастого для чоловічого 
хору в супроводі ансамлю бандур. 

Значною подією для бандуристів України та зарубіжжя стала збірка «Вставай, народе» (1996), 
що охоплює численний вокальноінструментальний доробок Григорія Китастого (солоспіви, хорові 
твори, композиції для ансамблів бандуристів).

Більшість творів першого розділу (для чоловічої капели бандуристів та мішаного хору в супрово-
ді ансамблю бандур) написані на слова відомого письменника, громадськокультурного діяча Івана 
Багряного (1907–1963). Це, зокрема, «Вставай, народе», «Марш Україна», «Пісня про Тютюнника», 
«Марш української молоді», – композиції героїкопатріотичного, урочистозакличного характеру. 
Пісня «Вставай, народе» була особливо популярною в Капелі імені Т. Шевченка, вона часто звуча-
ла в концертах, на урочистих зібраннях. Весною 1948 року в Мюнхені, у межах святкувань Тижня 
української культури, саме цей твір Григорія Китастого на слова Івана Багряного був обраний для 
спільного виступу Капели бандуристів і хору «Україна», блискучу мистецьку інтерпретацію якого 
здійснив видатний український диригент Нестор Городовенко (1885–1964). Загалом, вокальноін-
струментальна творчість Г. Китастого та І. Багряного цілком відповідала ідеї державництва України, 
національній ідеї, боротьбі за її утвердження.

Одним з яскравих творів Григорія Китастого – «Дума про Симона Петлюру» на слова К. Дани-
ленкаДанилевського, в основі якої кобзарський новотвір відомого харківського бандуриста І. Кучу-
гуриКучеренка. Твір був записаний 1926 р., а входив він до репертуару кобзарів усієї Лівобережної 
України. У тексті думи – відгук на смерть видатного українського політичного діяча Симона Петлю-
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ри (1926). Слухачіочевидці побутування цієї думи в Україні не раз згадували спорідненість твору 
з піснею «На смерть Шевченка» як за змістом, так і за сумовитою протяжною мелодикою. У часи 
заборон мандрівні виконавці (зокрема, С. Пасюга) часто починали пісню про смерть Т. Шевченка, 
поступово переходячи на новітній текст про С. Петлюру. З кобзарськими думами твір має деякі 
спільні риси, що проявляються в інтонаціях мелодики (#IV, #VI ступені), насичених інструменталь-
них переграх, сольних речитативах, типовому думовому супроводі (тремоляндо, глісандо, імітації 
мелодичних розспівів). 

Не можна оминути ще однієї композиції Г. Китастого – пісні «Грай, кобзарю» на слова Т. Шев-
ченка. Це – своєрідна вокальноінструментальна сюїта тричастинної форми, в основі якої авторська 
музика та народні інструментальні танцювальні мелодії. Твір змальовує картину козацького відпо-
чинку поміж військовими подіями, коли на перше місце виходили гуляння, веселощі, танці, що й 
відображає життєрадісний, веселий характер. Композиція, у цілому, надзвичайно звукозображальна, 
містить видовищнотеатралізований характер. 

Серед творів першого розділу збірника «Вставай, народе» слід особливу увагу звернути на ком-
позиції ностальгічноліричного характеру, які давно користуються популярністю в концертних про-
грамах виконавців української діаспори. Серед них пісні на слова О. Підсухи «Як давно» та на слова 
Н. Калюжної «Нагадай, бандуро, співами» (обидві композиції написані для соліста, хору й капели 
бандуристів). Другий розділ збірки «Вставай, народе» охоплює вокальні твори в супроводі банду-
ри: «Ой червона калинонько» (сл. О. Ільченка), «Виший, виший» (сл. М. Пироженка), дитячі пісні 
патріотичного і ліричного характеру «Йдуть дівчатка і хлоп’ятка», «Пошли нам, Боже» (сл. К. Пере-
лісної), «Весна зимою» (сл. О. Ярового). 

У творчому вокальноінструментальному доробку Григорія Китастого для бандури спостерігає-
мо розмаїття тематики, що відображає як картини природи, так і різноманітні емоційнопсихологічні 
стани душі людини. Як щирий патріот Китастий не цурався і ліричноностальгічних емоцій, спів
звучних його життю і творчості. 

Взаємодія літератури й музики у мистецтві української діаспори охоплює складний і багатома-
нітний процес – від ретрансляції традиційних музичнофольклорних жанрів через шевченкіану, як 
найбільш виразну ідентифікаційну площину духовності нації, її прагнень та ідеалів, її віри у своє 
майбутнє, до безпосередньої співпраці композиторів і письменників, музичного втілення літератур-
них текстів. Ці процеси відобразили спільні напрями національного самовизначення митців через 
сукупні – вербальний (мовний) та інтонаційний (музичний) – ряди. Вони були спрямовані на опоети
зування України як бажаної, але далекої й недосяжної Батьківщини; на відображення її історичного 
минулого як засобу збереження національної пам’яті, як підґрунтя боротьби за її волю і незалеж-
ність; на емоційнопсихологічні характеристики людини (сприйняття природи, переживання, втра-
та, ностальгія). 

Бандурне мистецтво діаспори виявляє значні композиторські та виконавські здобутки, зокрема, 
й на основі взаємодії літературної та музичної площин, що значною мірою уможливило збереження 
давніх кобзарських тpадицiй та розвиток новаційних засад творчості.

Перспективними напрямами дослідження постає аналіз взаємодії інших видів мистецтва – як му-
зичного (вокального, хорового), так і театрального (літературна композиція, інсценізація) – із літе-
ратурою, у їх жанровій, стильовій та образотематичній диференціації.
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