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ПОЕТИЧНО ЗАКОДОВАНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОСВІД МИТЦЯ 

В ТРИПТИХУ «ДОЛЯ. МУЗА. СЛАВА» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Олександра ЦЕПА (Кіровоград)
У  статті йдеться про основні аспекти шевченкознавчих досліджень стосовно триптиху «Доля. Муза. 

Слава». Висвітлено особливості літературознавчого осмислення лейтмотиву митця в межах художнього 
світу Кобзаря.

З ’ясовано, що авторське самозображення презентоване постатями «сіроми», зосередженого на своїй 
життєвій незреалізованості, та «Я-митця», що переймається виключно творчою самореалізацією.

Обґрунтовано самооцінку автора з позиції статусу в суспільстві, творчої зреалізованості, повноти 
богемного життя.

Дійшли висновку, що поетично закодовані авторські самоочікування передають сподівання досягти 
певного життєвого і творчого успіху, настирливе прагнення бути володарем вічного натхнення, впливати 
на духовну ауру суспільства.

У  результаті розкодування, систематизації та узагальнення індивідуального досвіду автора в 
триптиху «Доля. Муза. Слава» було увиразнено мотив митця і мистецтва в поетичній спадщині 
Шевченка останніх років творчості, а також висвітлено окремі штрихи презентованого в ній образу 
автора.
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Осмислення теми митця і мистецтва у 
філософському й загальнокультурному аспектах та 
екзистенційні рефлексії стосовно власної життєво- 
творчої місії є пріоритетними в спадщині Тараса 
Шевченка. У триптиху «Доля. Муза. Слава» (1858) 
найвиразніше сконденсовані такі авторські 
медитаційні уявлення.

Шевченкознавча наука має у своєму арсеналі 
окремі дослідницькі спроби часткового й цілісного 
аналізу/інтерпретації триптиху «Доля. Муза. 
Слава» (Л. Новиченко [10], В. Терещенко [12], 
Н. Ісаєва [5], Н. Білоус [1], М. Наєнко [8]), чимало 
прикладів осмислення специфіки функціонування 
в межах художнього світу Кобзаря постаті митця 
та пов’язаних із нею ключових буттєвих проблем, 
що зустрічаються під час: окреслення так званого 
«інтонаційного образу автора» (М. Коцюбинська) 
[7, с. 169]; з ’ясування особливостей
індивідуального екзистенційного досвіду, 
своєрідності міфологеми долі (Є. Нахлік) 
[9, с. 459-476]; визначення та обґрунтування 
«міри... інтенсивності й характеру композитивних 
асоціацій» «ідеотворчих лексем» «доля», «слава», 
«муза», «правда», «воля», «Україна» та інші 
(І. Дзюба) [3, с. 614-663]; висвітлення
антропоцентрично-етичної, екзистенційної
системи координат духовного світу (В. Пахаренко) 
[11] тощо.

Наразі очевидною, по-перше, є потреба 
належного узагальнення та систематизації 
розпорошених зусиль дослідників і стосовно 
змістово-формальних аспектів триптиху «Доля. 
Муза. Слава», і щодо художнього функціонування 
в Шевченковій творчості загалом лейтмотивів, 
пов’язаних з образами «долі», «музи», «слави», 
«слова» та ін. По-друге, актуалізується 
необхідність залучити до згаданих аспектів 
творчості Кобзаря таку концепцію чи 
методологію, що репрезентувала б на основі 
відповідного шевченкознавчого досвіду системний 
підхід до теми митця і мистецтва в окремому 
тексті та у всій спадщині загалом. Саме тому 
вважаємо за необхідне застосувати до триптиху 
«Доля. Муза. Слава» (1858) розроблену й 
апробовану нами на текстах Шевченка 1837-1847 
років концепцію комплексного аналізу образу 
автора, що передбачає дослідження за допомогою 
лінгвістичного, літературознавчого,
психологічного інструментарію художньо 
вираженої авторської індивідуальної картини 
світу: бачення, осмислення, ставлення до
довколишнього та до власного «я» в ньому 
(взаємозумовлених образів зовнішнього та 
внутрішнього світів) (Див.: [13]). Метою цієї статті 
є обґрунтування в триптиху «Доля. Муза. Слава» 
відповідно до «Я-концепції» поетично вираженої 
системи самопрезентувань автора (самозображень, 
самооцінок, самоочікувань) як свідчень набутого й 
очікуваного життєвого досвіду. Такий підхід,

сподіваємось, не лише увиразнить мотив митця і 
мистецтва в поетичній спадщині Шевченка 
останніх років творчості, але й оприявить окремі 
штрихи закодованого в ній образу автора.

Зауважимо, що розроблена в психології так 
звана «Я-концепція» передбачає дослідження 
своєрідної системи самопрезентувань особистості: 
уявлень про себе, оцінок цих уявлень та різного 
роду очікувань стосовно себе (Див. детальніше: 
[13, с. 73-74]). Застосовуючи її до поетичних 
текстів, варто пам’ятати і про своєрідність 
художнього світу (підпорядкованого виключно 
естетичним законам), і про унікальність як 
емпіричної, так і поетично закодованої авторської 
особистості (наразі й так зване «людське Я», і 
«творче Я» потребує належного науково- 
психологічного обґрунтування (Див.: [6])).

Яким же є авторське самозображення в 
триптиху «Доля. Муза. Слава»?

Поезія «Доля» презентує вікову 
самохарактеристику митця та пов’язану з нею 
почуттєву палітру. Образами «маленького» 
школяра та дорослого «сіроми» [14, с. 556] 
передано життєвий досвід, що приніс, на перший 
погляд, лише глибоке розчарування через 
незреалізованість. За словами Є. Нахліка, 
Шевченкові властиве «напрочуд ліричне відчуття 
власної долі: вона в нього -  не пушкінська 
фатальна судьба, відчужена й безжальна, від якої 
хочеться тікати світ за очі, а щось неймовірно 
інтимне, родинне і примхливе» [9, с. 469]. 
Можливо, саме тому виражені в уявному діалозі з 
долею депресивні відчуття є миттєвими: прикре 
невдоволення («Які з нас люде?» [14, с. 556]) 
раптово змінюється удаваною байдужістю («Та 
дарма!» [14, с. 556]), котра згодом витісняється 
твердженням про чіткий життєвий орієнтир 
(«Ходімо дальше, дальше слава, / А слава -  
заповідь моя» [14, с. 556]). Ці рядки дають змогу 
говорити про заявлену в «Долі» авторську активну 
життєву позицію, сконцентровану насамперед на 
творчій самореалізації. Саме тому вже в наступних 
поезіях триптиху самозображення реалізується 
головним чином через так званий образ «Я- 
митець», своєрідно заявлений Шевченком ще в 
ранній період.

У «Музі», наприклад, маємо екзистенційні 
роздуми такого «Я» щодо свого творчого 
покликання, власної місії від народження і до 
смерті. Постать «Я-митець» стає зримішою в 
процесі розкодування окремих символічних 
образів і деталей, що мають місце в уявному 
діалозі автора з «сестрою Феба молодою»:

Мене ти в пелену взяла 
І геть у поле однесла.
І на могилі серед поля,
Як тую волю на роздоллі 
Туманом сивим сповила... [14, с. 556 ]
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За тлумачним словником, поле -  «безліса, 
придатна для посівів рівнина; засіяна або 
приготована для посіву ділянка землі» [4, с. 345]. 
У вищенаведеному поетичному контексті лексему 
«поле», очевидно, можна розуміти як символічне 
втілення автором власного призначення на землі -  
творити-сіяти. Образ-деталь «могила» увиразнює 
трансцендентну причетність автора до славних і 
безславних сторінок минулого. За словами 
О. Бороня, «сакральним центром простору 
України є могили, що успадковують топоси у 
певну ієрархію, в якій могила наділена 
найбільшою святістю» [2, с. 67]. Акцент на тому, 
що муза саме «... на могилі серед поля... / І 
колихала, і співала, / І чари діяла...» [14, с. 556], 
засвідчує ще й природжену високу напругу та 
значний обсяг історичної пам’яті митця. Через 
символічну деталь «сивий туман» життєвий шлях 
художнього «Я» постає як такий, що сповнений 
непевності, непередбачуваності, постійного 
ризику.

У поезії «Муза» ключовими в авторському 
самозображенні є відчуття душевного піднесення, 
щира вдячність та трепетне поклоніння своїй 
дбайливій помічниці. Така настроєвість ліричного 
твору підтримується головним чином 
відповідними образними звертаннями-
порівняннями та епітетами: «О чарівниченько 
моя!», «Як квіточка в полі!», «Чистою, святою / 
Пташечкою вилетіла... / Ти, золотокрила...», 
«...зоренько моя, / Моя порадонько святая! / Моя 
ти доле молодая!», «...моя святая! / Моя ти мамо» 
[14, с. 556-557] та ін. У вираженому ставленні до 
музи очевидною є емоційність, вразливість митця, 
його душевність, екзистенційна готовність до 
духовного самовдосконалення -  постійної праці 
над собою заради високих істин («Вночі, / І вдень, 
і ввечері, і рано / Витай зо мною і учи, / Учи 
неложними устами / Сказати правду. / Поможи / 
Молитву діяти до краю» [14, с. 557]).

У ставленні до продажної слави, що належить 
«сильним світу сього», «Я-митець» виявляє певне 
роздратування і навіть агресивність: «А ти,
задрипанко, шинкарко, / Перекупко п’яна! / Де ти 
в ката забарилась / З своїми лучами? / У Версалі 
над злодієм / Набор розпустила? / Чи з ким 
мизкаєшся / З нудьги та з похмілля», «... з п’яними 
кесарями / По шинках хилялась, / А надто з тим 
Миколою / У Севастополі...» [14, с. 557-558]. На 
думку Івана Дзюби, «за гіркою зверхністю 
Шевченкового тону щодо такої слави... стоять 
кривди його власної долі та долі його народу» 
[3, с. 636]. У проханні «пригорнутись» під 
«крилом» слави не лише з ’являються нотки 
ніжності, але й палко утверджується таке 
природне прагнення митця до зворотного зв’язку з 
читачем (пригадаймо хоча б заявлене ще в поезії 
«Думи мої...» 1839 року: «Одну сльозу з очей 
карих -  / І пан над панами!» [14, с. 96]), до певного

пошанування як індикатора творчої повноцінності: 
«Горнись лишень ти до мене, / Та витнемо з лиха, / 
Гарнесенько обіймемось / Та любо та тихо / 
Пожартуєм, чмокнемося / Та й поберемося, / Моя 
крале мальована. / Бо я таки й досі / За тобою 
чимчикую... / Дай на себе подивитись, / Дай і 
пригорнутись...» [14, с. 557-558]. Висвітлена гама 
почуттів оприявлює «неоднозначне», «навіть 
болісно суперечливе» (І. Дзюба) [3, с. 636] 
ставлення Шевченка до власної слави.

Цікаво з ’ясувати своєрідність самооцінок 
автора в межах художньо закодованого 
індивідуального досвіду митця.

У поезії «Доля» постать «сіроми», котрого 
доля «взяла ... маленького, за руку / І в школу 
хлопця одвела / До п’яного дяка в науку» 
[14, с. 556], доповнює новими нюансами 
започаткований Шевченком ще в ранній творчості 
фольклорно-романтичний образ «Я-убогий сирота- 
невільник на чужині» [13, с. 214]. Якщо в ряді 
поетичних текстів до заслання митець, оцінюючи 
свій статус у суспільстві, увиразнює 
маргінальність «Я» як чужинця, сироти, 
невільника, бідняка (Див.: [13, с. 214-221]), то в 
щойно згаданій поезії 1858 року через лексему 
«сірома» акцентує насамперед на «нещасній 
людині, яка викликає співчуття» [15, с. 542]. У 
реципієнта таке ставлення дійсно виникає. З 
одного боку, його забезпечує зізнання «сіроми» у 
власній нелукавості, тобто нездатності на 
нещирість, брехню, злі, підступні наміри («Ми не 
лукавили з тобою, / Ми просто йшли; у нас нема / 
Зерна неправди за собою» [14, с. 556]), а з іншого -  
художньо втілені емоції прикрого розчарування, 
депресивного смутку ліричного «Я» через 
незреалізованість власної життєвої місії (« -  
Учися, серденько, колись / З нас будуть люде, -  ти 
сказала. / А я й послухав, і учивсь, / І вивчився. А 
ти збрехала. / Які з нас люде?» [14, с. 556]).

У «Музі» автор оцінює себе насамперед із 
позиції творчої зреалізованості. Митець, над яким 
постійно «горить» Муза «своєю Божою красою» 
[14, с. 557], увиразнює власну здатність 
максимально використовувати потенціал слова 
заради істини («неложними устами / Сказати 
правду... / Молитву діяти до краю» [14, с. 557]). 
Водночас акцентується на неспроможності 
художнього «Я» як творчої людини адекватно 
оцінити всі ймовірні життєві ризики, бути 
меркантильно зорієнтованим («пречистая, святая... 
/ Туманом сивим сповила» [14, с. 556]).

У «Славі» художній автор оцінює повноту 
власного творчого життя. «Я» знаходиться в стані 
болісного очікування визнання. Митець 
«чимчикує» за славою, тобто дрібно, невпевнено 
пересувається. Пора твердої, упевненої ходи ще не 
настала.

Насамкінець висвітлимо особливості 
художньо виражених у триптиху очікувань автора
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стосовно себе та власної творчості. Поезія «Доля» 
презентує сподівання «сіроми» досягти гідного 
статусу в суспільстві, певного життєвого і 
творчого успіху. У зверненні до музи 
прочитується своєрідне молитовне прохання -  
бути володарем вічного натхнення, що є 
запорукою максимального самовичерпання у 
творенні істини: «Моя ти доле молодая! / Не 
покидай мене. Вночі, / І вдень, і ввечері, і рано / 
Витай зо мною і учи, / Учи неложними устами / 
Сказати правду. Поможи / Молитву діяти до краю» 
[14, с. 557]. Автор сподівається бути творчо 
активним аж до смерті, зайняти непересічне місце 
в царині мистецтва слова («А як умру, моя святая! 
/ Моя ти мамо! Положи / Свого ти сина в 
домовину / І хоть єдиную сльозину / В очах 
безсмертних покажи» [14, с. 557]). Саме тому 
таким настирливим і непохитним є його 
очікування ще за життя отримати прихильність і 
покровительство слави. Митець палко прагне 
впливати на духовну ауру суспільства. Він має 
потребу бути «донором» істинного живого слова. 
«Молитва» творця приноситиме йому живильну 
енергію, якщо він ділитиметься з іншими всім тим, 
чим багате його єство. Іван Дзюба наголошував, 
що в такому взаємозв’язку мотивів «СЛАВИ», 
«МУЗИ», «праведного», «животворящого», 
«нового» «СЛОВА» лексема «слава» сприймається 
«в мистецькому аспекті -  як синонім 
надзвичайного покликання і надзвичайної долі 
поета, мистця» [3, с. 636]. Висловлені в триптиху 
самоочікування, отже, передають авторське 
усвідомлення призначення митця та передумов 
повноти і гармонійності творчого буття.

Таким чином, за допомогою концепції 
інтегрованого підходу до образу автора нами 
було проаналізовано специфіку поетично 
закодованого індивідуального досвіду митця в 
триптиху «Доля. Муза. Слава» Тараса 
Ш евченка.

На нашу думку, авторське самозображення 
презентоване постатями «сіроми»,
зосередженого на своїй життєвій 
незреалізованості («Доля»), та «Я-митця», що 
переймається виключно творчою
самореалізацією («Муза», «Слава»). Психічний 
стан згаданих образів (глибоке розчарування і 
роздратування, удавана байдужість,
оптимістичні передчуття тощо) засвідчує 
емоційність, вразливість автора, його 
душевність, унікальну екзистенційну
готовність до самовдосконалення.

З’ясовано, що в триптиху «Доля. Муза. 
Слава» автор оцінює себе з позиції статусу в 
суспільстві («сірома»), творчої зреалізованості 
(висота мистецької наснаги,
немеркантильність), повноти богемного життя

(невпевнена хода через очікування визнання). 
У той же час поетично закодовані авторські 
самоочікування передають сподівання досягти 
певного життєвого і творчого успіху («Доля»), 
настирливе прагнення бути володарем вічного 
натхнення, впливати на духовну ауру 
суспільства («Муза») тощо.
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