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У статті здійснюється спроба детального аналізу тропіки повісті 

«Три покоління» письменника діаспори на засадах принципу єдності змісту й 

форми; дослідження масштабів дій і думок автора та його героїв в потоці 

тропіки, що сприятиме глибшому розумінню світогляду письменника та 

усвідомленню справжньої цінності його творчого доробку. 
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Серед духовних цінностей, які береже український народ протягом 

віків, чи не найважливіше місце посідає художнє слово – українська 

література. Саме в літературі зберігаються і розвиваються в єдності думки і 

дії суспільні ідеали українства, плекається його менталітет. 

Можна без перебільшення сказати, що в ХХ столітті українське 

художнє слово вижило і знайшло стимули для розвитку значною мірою 

завдяки діаспорі. 

Серед яскравого сузір’я митців світлим променем сяє ім’я нашого 

славного земляка, родом із звичайного українського села Глодоси, – Фотія 

Миновича Мелешка. 

Актуальність даної теми обумовлюється необхідністю детального 

аналізу тропіки повісті «Три покоління» письменника діаспори на засадах 

принципу єдності змісту й форми; потребою дослідження масштабів дій і 

думок автора та його героїв у потоці тропіки, що сприятиме глибшому 

розумінню світогляду письменника та усвідомленню справжньої цінності 

його творчості. Оскільки це найбільший літературний здобуток нашого 
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земляка, то вивчення тропіки цього твору дає уявлення про стиль і 

новаторство письменника загалом, а це, в свою чергу, дає чітке розуміння 

актуальності  й новизни дослідницької роботи.  

Об’єктом вивчення є повість «Три покоління» Фотія Мелешка – 

письменника-емігранта, родом із села Глодоси, що на Кіровоградщині. 

Предметом стали особливості тропіки твору «Три покоління» Фотія 

Мелешка та їхній вплив на розкриття образів твору та світогляду автора. 

Метою нашого дослідження є спроба простежити функціонування 

тропіки в повісті «Три покоління» Фотія Мелешка та її вплив на творення 

образів повісті, її ідейного змісту. 

З урахуванням специфіки проблематики дослідження та його мети, були 

поставленні такі основні завдання: 

– з’ясувати стан розробки проблеми художньої мови в 

літературознавстві; 

–  визначити особливості змісту, форм вираження та функціонування 

тропіки в повісті письменника-емігранта; 

       – з`ясувати мовні особливості індивідуального стилю автора повісті «Три 

покоління». 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше здійснена спроба 

дослідити тропіку повісті «Три покоління» Ф. Мелешка. На основі 

дослідження тропіки,  мови автора та мови персонажів у роботі зроблено 

висновки щодо специфіки індивідуального стилю письменника діаспори. 

Як відомо, мова художньої літератури відрізняється від мови 

повсякденного вжитку. Художня мова – це своєрідний інструмент в руках 

письменника, вона має яскраво виражений індивідуальний характер, 

виступає засобом втілення авторського стилю. Усі засоби художньої мови 

підпорядковані завданню створення художнього образу. Звідси випливає 

найголовніша її якість – образність, яка виявляється насамперед у так званих 

мікрообразах. З цих первісних елементів будуються образи ширшого плану: 

характери персонажів, картини соціального середовища, природи. Кожен 
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письменник має яскраво виражений індивідуальний характер, свій 

авторський стиль, який проявляється саме в художній мові. Черпаючи з 

живого джерела загальнонародної мови, письменники закріплюють все 

краще, що створив і створює народ, і, в свою чергу, збагачують і розвивають 

національну мову. Художня мова нерозривно зв'язана зі змістом конкретного 

твору і тільки в цьому зв'язку може розглядатися як художнє явище.  

Художня мова не може обійтися без художніх засобів, які є матеріалом   

творення художності. Порівняння, метафори, синекдохи і тому подібне – це 

усе способи зробити слово в художньому тексті «дивним», новим, 

несподіваним і таким чином передати думку образно, а отже естетично. 

Художні засоби – це й сам зміст. «Особливий сенс» будь-якого витвору 

мистецтва полягає не в тому, що автор описує, а в тому, як він це робить. Ця 

думка належить О. Пушкіну: «Найнікчемніший предмет може бути обраний 

поетом; критиці немає нужди розбирати, що поет описує, але як описує».  

Вивчення художніх тропів сягає ще античних часів і на сьогодні 

лишається актуальним. Слово «троп» походить з грецької мови. Воно означає 

«слово, вжите в переносному значенні для створення образності» [8, с. 41].  

Поняття «троп» виникло ще в античній риторичній системі. Тропи 

служать для образної характеристики предмета, явища або дії. Вони також 

виконують естетичну функцію і прикрашують мовлення. 

Головна функція тропа – одне явище характеризувати іншим –

допомагає читачеві краще уявити предмет, явище чи якусь дію. 

Засоби виразності завжди мають комунікативну спрямованість і 

пов’язані зі взаємодією комунікантів (адресант – адресат), що є реальним 

мовно-літературним фактом. Так, основним актом комунікації виступає 

текст, а в художньому тексті засоби виразності взаємодіють із змістовою 

організацією, що сприяє розвитку і накопиченню образних уявлень. Засоби 

виразності завжди виражають більше, ніж безпосередньо означають, 

підсилюючись додатковими емоційно-експресивними відтінками, вони 

характеризуються емоційною забарвленістю, яскравістю, картинністю. Тому 
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до ознак виразності науковці (М. Бахтін, В. Виноградов, Г. Винокур, Н. 

Лук’янова та ін.) відносять такі: оригінальність, точність, метафоричність, 

яскравість, цілеспрямованість тощо.  

Найбільш важливими для письменника є такі види художніх засобів: це 

епітет, порівняння, метафора, уособлення, метонімія, синекдоха, літота та 

гіпербола. Звичайно кожен митець має власний набір мовностилістичних 

засобів, зокрема тропів.  

Мабуть, ніщо не може більше сказати про майстерність письменника, 

як мова його твору. Ф. Мелешко мав добру освіту і талант. Тому «Три 

покоління» –  яскравий приклад його творчої натури. 

Герої повісті живуть в степовому краю. Це безмежні херсонські степи, 

що часто знемагають від спеки. Це Уманщина, Новоархангельщина, 

Єлисаветградщина, Болотяне (Глодоси). Мелешку однаково не бракує хисту 

відтворити картини великого міста чи звичайного українського села. 

Особливо вдаються автору повісті пейзажні замальовки, у яких Ф. 

Мелешко постає перед читачем як поет степу, тонкий його знавець і 

поціновувач. Влучні епітети, метафори, персоніфікація, порівняння 

допомагають читачу збагнути найтонші порухи думки автора. 

Ось епізод, коли Оксана з малим Юрасем їде на початку осені степом 

до Новоархангельська: «Сонце ген-ген уже підбилося на чистому небі. 

Блакить небесна чиста, прозора, ніде ані хмариночки. Степовий вітер 

знесилився за сухе Боже літо, і тепер десь лежить собі та відпочиває – ані 

дихне. Повітря чисте, незрівнянне своєю прозорістю. А був це осінній 

вересневий степ. Лежить безмежний степ, лежить та дихає своїми могутніми 

грудьми, простягся та й відпочиває. Лінивим був у це літо степ. Розгнівалося 

на нього небо та й не поливало водою. Кволило волю небо сонцеві, яке й 

пекло ціле літо широкий степ. І лежить степ безмежний, мов мрія. І родить 

він часом у людині безмежнії мрії, широкі та довгі, як сам» [6, с.31]. 

Цей рідний степ, який зжився з людьми, навіває кожному свої думки. 

Петрові наганяє мрії, і цим він заповнює свою духовну порожнечу, а в 
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Оксани «роєм рояться думки в голові» від пережитого, від зустрічі з 

колишнім коханим. Та коли поруч жінка бачить сина Юрасика – «дитину оту 

степову», то степ для неї не одноманітний, «на цьому таємничому степу саме 

тепер, восени, коли степ ніби голий, мов решето, бачить усе щось нове, та те 

й робить, що запитує: “А що оце, мамо”?» 

З любов’ю автор описує рідний край, його багатства в наступний рік 

після Голодного. Тепер степ грає різнобарв’ям. Він тішить душі голодних 

людей величчю урожаю: «Велике, повне пшеничне та житнє колосся 

починало вклонятися землі. Ячмінь половів… Гречка вигравала під сонцем 

сліпучою білизною» [6, c.93 ]. Із захопленням Ф. Мелешко  описує баштани, 

поля з високим турецьким просом, кукурудзяні плантації. Усьому цьому 

радіє серце хлібороба. Адже це добробут, це щасливе життя, про яке не раз 

мріяв кожен селянин. Саме серед цих просторів мріє Оксана про дітей від 

Гната. Щедрість землі передається й Оксані. Вона по-новому сприймає світ 

навколо і навіть некоханий чоловік стає їй серед цих багатих нив – рідним, 

близьким, дорогим, бо він любить і виховує її сина, дбає про те, щоб був 

шматок хліба щодня на столі. Тут автор використовує художній паралелізм, 

який майстерно вплітає в текст твору (родюча нива – велика родина). 

Уже на початку твору перед читачем відкривається картина степу. Ціла 

низка влучних епітетів описує те посушливе літо, яке принесло «Голодний 

Рік». Повторюваний епітет «сухий» ще більше накаляє степовий простір: 

«літо сухе, сухе», «суха земля», «вітер-суховій». Автор влучно використовує 

метафори: «Гнався той суховій по рівному степу, гнався, вихрами 

витанцьовував, дряпав суху землю…». У кожну метафору автор вкладає не 

тільки глибокий зміст, а й почуття, які б дозволили читачеві самому уявити і 

додумати картину. 

Часто, щоб підкреслити якесь важливе явище Ф. Мелешко 

використовує тавтологію. Наприклад, на початку твору багато разів звучить 

слово «сухе», «суховій», а потім як наслідок засушливого літа був «Голодний 

Рік». Тільки в одному абзаці це словосполучення звучить 7 разів. Ця подія 
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була настільки важливою для людей, що навіть своєрідний відлік часу 

почався саме в «Голодний Рік». Отже, ще один художній засіб – тавтологія – 

допомагає письменнику підкреслити важливість тієї засухи для українців-

степовиків. Саме тавтологія наближує твір Ф. Мелешка до народної 

творчості. Він так поетизує цей степовий простір, що читачу здається, що це 

сам голос народу співає споконвічну думу про своє нелегке хліборобське 

життя. 

Автор «Трьох поколінь» закоханий у рідні степові простори з любов`ю 

відтворює степові краєвиди в повісті. Степ ніби зростається з долею героїв.  

У літературознавстві існує доволі багато праць, присвячених образу 

степового шляху як просторової координати. На нашу думку, цей образ може 

мати різні значення: воля, зміна почуттів, нові зустрічі, шлях до рідної оселі, 

пошуки себе та ін. В аналізованому романі степова дорога – це джерело змін, 

вона символізує життєвий шлях, на якому може трапитися будь-що. І герой 

повинен зробити вибір, у який край піти. Від цього вибору залежить його 

подальше життя. 

Письменник, закоханий у свій степовий край, уреальнює існуючий в 

конкретному часі і просторі візуальний топос степу, конкретизований через 

локус степів Кіровоградщини, степів із його дитинства. В інтерпретації 

Мелешка степ стає місцем авантюрних дитячих пригод Масі Степаненка і 

втеч від реальності: «Так Мася на закінченні свого десятого року опинився 

один серед широкого степу. Знову на плач брало, але витримав, бо згадав, що 

після плачу може заснути, а свині таки й опиняться в картоплі» [6, c.162 ]. 

Степ у художньому світомисленні письменника уособлює українську 

стихію, національний мікро- і макросвіт.  

Часто автор підкреслює єдність людини і степу. Саме серед безмежних 

просторів формуються погляди, характер Максима Степаненка. Степ 

наштовхує його на думки про минущість усього в житті: «Отак минали дні за 

днями на степу під дощами, вітрами, під сонцем…А Мася добре все розумів, 
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що в житті все проходить, все минає…Ось настав і найщасливіший день, 

день святої Покрови…». Хлопчик добув нарешті строку в наймах! 

Письменник, уважний до деталей і внутрішнього світу своїх 

персонажів. У повісті є чимало розгорнутих степових описів: «Безмежний 

степовий простір виповнено галасом. О ні! Вслухуєшся й розпізнаєш, що то 

не безладний галас, а тонкопрядний спів жайворонків. Той спів усе криє, все 

заглушає, над усіма іншими звуками в степу панує. Та й не дивно….» [6, 

с. 222]. 

Політичний соратник Фотія Мелешка Микола Кушніренко в 

посмертній статті «Пам'яті Фотія Мелешка», надрукованій в газеті «Свобода» 

6 грудня 1980 року, писав про його повість «Три покоління» так: «…другий 

том здається ніби трохи слабшим від першого, хоч і в другому не бракує 

сторінок-перлин поезії у прозі, як ось гімн українському чорнозему в 

урожайний рік на Херсонщині, коли  “земля вгиналася під буйним врожаєм”. 

Такий опис степу міг дати лише хліборобський син українського села» [9, 

с. 4].   

Ще одним досить поширеним у повісті є образ саду. Наші предки 

вірили, що сад оберігає оселю, є символом достатку, благополуччя. 

Вважалося: якщо біля хати немає дерев, то це недобре місце, де обов’язково є 

страждання. З рядків твору ми бачимо: «У Буревія в саду була повна 

гармонія, взірцевий порядок. Усе тут показувало, що сад прожив літо 

веселим та плідним життям… Всі дерева були пообкопувані і ні під одним із 

них ані стеблини бур`яну» [6, с. 52]. Через образ  доглянутого саду автор 

зображує щастя людини - трудівника, господаря на землі. Красу саду 

змальовує письменник там, де зображуються щасливі, приємні моменти: «Не 

один і не два рази ми отут посиділи, – мовив Буревій. – Ти тоді була ще 

зовсім молоденька… А я тоді біля тебе відмолоджувався…» [6, с. 54]. 

Досить часто в повісті «Три покоління» зустрічаємо образ неба, яке 

завжди уособлює нескінченний простір, щось особливе, недосяжне, 

привабливе: «Його блакитні оченята впилися, вдивлялися  в небо, туди, до 
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Бога…» [6, с. 167]. Образ неба може символізувати й перешкоди, і щасливі 

дні. Небо завжди символізує нескінченний простір. Воно може набувати рис 

жорстокості та доброти, символізувати спокій або тривогу. Автор асоціює 

також небо з Богом або Всесвітом, який має безліч таємниць, проте завжди 

величний. 

Присутній у повісті Ф. Мелешка й образ сонця, яке, виступаючи 

частиною пейзажу, має особливе символічне значення. Кожен схід сонця 

приносив людям працю, а захід – відпочинок. До нього зі щирою молитвою 

звертається малий пастушок. Сонце у творі є й провісником чогось 

страшного, біди: «Сонце ціле літо немилосердилося» [6, с. 7]. Воно постійно 

супроводжує героїв твору, є свідком їхніх радощів і бід: «Сонце ген-ген уже 

підбилося на чистому небі» [6, с. 31]. Письменник поетизує це небесне 

світило, бо воно разом із степом дає селянину врожай: «Щойно з-за обрію 

випливало огненне коло на небесну блакить, як соняшники розгорнули 

пелюстки-повіки, відкрили свої великі прозорі очі, щоб вхопити ласкаве 

сонячне проміння, впитися його теплом, вічно вдивлятися в благодайне 

сонце-люстро… Щойно сонце почало спускатися на заході за далекий обрій, 

як соняшники посилали йому своє щиро вдячне – “Прощай на добру ніч! ”  –

схиливши у своїй глибокій пошані свої буйні голови…» [6, с. 94]. 

Пейзажі в «Трьох поколіннях» зіткані зі звукових і живописних 

асоціацій, зорові й звукові образи разом з настроєвими стають єдиним цілим, 

створюючи враження неповторного синтезу літератури, живопису й музики. 

Тропіка «Трьох поколінь» багата своєю різноманітністю. Це й оригінальні 

епітети, і влучні порівняння, і майстерні метафоричні конструкції. Часто 

переживання героїв повісті чудово спроектовані на стани природи. 

Закритий простір повісті передусім пов’язаний з людською діяльністю. 

Найбільш уживаними образами «закритого» простору в романі є хата, 

двір, церква, а також такі номінації закритого простору, які є частиною 

будівель і приміщень або асоціативно з ними пов’язані – двері, поріг, вікно, 

стіна та ін. 
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Саме інтер’єр (речове оточення персонажів та їхніх дій, опис 

приміщень, побуту, предметів тощо) допомагає детальніше уявити той час, 

коли відбуваються події у творі, зробити висновок про тогочасне становище 

загалом, доповнити образ конкретного персонажа. Наприклад, досить 

детально автор описує кімнату Семена Буревія. 

У хаті в Буревія чисто пофарбована долівка, застелена килимами, стіл 

покритий двома скатертинами, є й інші меблі,  на одній стіні образи, на іншій 

– рушниці, самопали, бандура. Тут і портрет Шевченка серед образів. Навіть 

у побуті відчувається дух інтелігентності, шляхетності, культури. У 

господарстві Буревія чистокровні породи різної худоби, є тут і екзотична 

птиця. Скрізь панували чистота і порядок. Недарма господар носив голову на 

плечах. До дрібниць продумував кожну деталь своєї ферми. У свинарнику в 

нього теж ідеальний порядок: «Це була окрема велика також камяна будова. 

На диво й свинарник у Буревія був двоповерховий. В середині свинарник 

поділено на декілька відділів, ніби на комірні засіки. У відділах лежали: в 

одних матки з поросятами, в других підлітки, а там уже великі…» [6, с. 43]. 

Автор цим підкреслює, що Буревій – справжній господар. Він був 

одним із тих, хто на степових просторах зумів перетворити мрію на 

дійсність. І все завдяки своїй невсипущій праці.  

Іноді автор вдається до постійних епітетів: «вічний спочинок», «чорний 

оксамит», «буйна голова», «кляті собаки», «бісова молодиця». Досить часто 

письменник використовує порівняння, які деталізують зорові образи: «Оця 

земля, мов чоловік – ззамолоду чорний, наче ворон, а постарів – то й 

посивів…»; «Пилюка була пухка та сіра, мов гречане борошно», «якщо 

намочить оцю землю, то вона, мов сажа…» , «кишені… ніби остаточно щурі 

поточили»; «зла, мов огонь». 

У своїй повісті письменник використовував кращі здобутки народної 

мови, якій властиві народність, чистота та оригінальність висловлювань. 

 Мова Оксани виразна, емоційна, вона вміє висловити свою думку, 
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відстояти власну позицію. Жінка розумна, має певні цілі в житті й упевнено 

їх добиваається.  

Оксана Тараниха – один із головних персонажів повісті. Нелегко 

складалася її доля. Проте вона навчилася не тільки господарювати та 

фліртувати, а й читати, бачити шлях до кращого життя через передові 

винаходи, новизну вона сприймає досить адекватно. 

Оксана хоче жити заможно, вона пнеться до кращого життя. Змалку 

показує сину, як живуть люди: «Ось і Торговиця. В ній церква висока, а 

недалеко збоку широкий двір, у дворі великий будинок» [6, c. 33]. Свій 

багатий внутрішній світ, зокрема вміння бачити красу, жінка намагається 

передати своєму довгожданому сину. Тому й возить його за собою, вчить 

помічати, як «осінь уже позолотила листя лісових дерев»; показує «взірцевий 

порядок» у саду Буревія, де «на деревах шкіра свіжа, мов у здорових дівчат 

на обличчі», де «ніби, сизі крила голубині дозрівають сливи», де на обніжку 

«тирса білі коси розпустила». Такі слова Оксани є свідченням її поетичної 

вдачі, глибокого розуму, краси її внутрішнього світу, материнської мудрості.   

Мова Оксани часто категорична, коли це стосується господарства, 

ніжна й ласкава – до Юрасика, іронічна – до Петра («…Я страшенно хочу 

мати ще й дочку…Ха-ха-ха!»). Вона весела з дівчатами, гнівна зі своїми 

ворогами. Своє нещасливе кохання жінка виспівує в пісні: «Ой не цвіти 

буйним цвітом¸ зелений катране, тяжко, важко на серденьку, та ніхто не 

знає».  

Оксана буває різною: мудрою, бездумною, веселою і сумною, 

виваженою і блискавично-нестерпною. Тому весь її внутрішній світ відбито в 

її мовленні. 

Ідеалом для Ф. Мелешка є його герой Семен Буревій. Опис зовнішності 

персонажа відразу завойовує прихильність читача, адже це людина, котра 

має багатий життєвий досвід: «Був це середнього зросту, огрядний і доволі 

ще кремезний чоловік років за шістдесят, а може вже й цілих сімдесят. 

Рештки волосся на його відкритій голові були зовсім білі. Довгі посивілі вуса 
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по-козацькому спадали вниз, а чорні густі брови, наче дві чорні борозни, 

вигідно обрамляли великі, молодечого сяйва очі. Засмагле, обпалене 

степовим сонцем лице ще віяло повною енергією, а на високе чоло 

глибокими рівчаками роки вложили зморшки. Одягнений він був по-

звичайно – під курткою вишивана сорочка, неширокі штани на ремінці, а на 

ногах добрі чоботи…» [6, с. 35]. 

В уста цього героя автор вкладає свою романтичну мрію про 

справжнього українця: «Я прийшов на цей світ для того, щоб творити і якісь 

цінності по собі полишити. Я мушу полишити по собі щось таке, щоб мене й 

по смерті пам’ятали!» [6, с. 53]. 

Фотій Мелешко добре знав найменші дрібниці народного життя. Він 

досить детально описує процес праці болотянців у полі, коли скирдували 

солому: «До чотирьох пар волів було припасовано кодолу – довжелезний дріт 

у палець завтовшки. На другім його кінці десь ген аж коло машини, була 

сітка-не-сітка, а переплетене мотуззя, на яке накладалося з-під машини 

величезну копицю соломи. Через копицю соломи перекидалися другі кінці 

тої мотузяної сітки, зчіплювалося, а до волів подавалося сигнал рушати. Воли 

рушали й тягли копицю соломи на ожеред…» [6, с. 280]. Він детально описує 

різні польові роботи: збирання льону, пасьбу свиней, роботу на пасіці та ін. 

Своєрідність гострого відчуття митцем єдності й суперечності людини 

з часом, своєю епохою і визначила особливості художнього мислення 

письменника. Авторська позиція Ф. Мелешка простежується у конфліктності 

певних епізодів, символічній значущості багатьох образів, напруженому 

розвиткові дії. 

Художнє вираження такої важливої загальнолюдської проблеми в 

повісті різнобічне. Основний аспект її втілення автор знайшов у народному 

житті, у народних уявленнях про правду і кривду, добро і зло, прекрасне і 

потворне. Ця проблема звучить у численних ліричних та філософських 

відступах, вона зачіпає долю кожного персонажа. На взаємини людини з 

часом автор дивиться під різними кутами зору. Система образів повісті «Три 
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покоління» відображає соціальну структуру тогочасного українського села: 

справжніх господарів і злидарів. Досліджуючи взаємозалежність людини і 

суспільства, письменник прагне збагнути і пояснити людські слабості та 

помилки. Поглиблений реалістичний аналіз дійсності дає йому змогу досягти 

повноти вияву характерів, заглибитись у соціальну психологію своїх 

персонажів, у сфери морально-етичні. Очевидно, Ф. Мелешко ставив перед 

собою завдання показати в окремих долях персонажів долю всього 

українського народу, його мрії, прагнення, приховані можливості. 

Письменник хотів, щоб на українських чорноземах люди жили щасливо, були 

господарями.  Щоб  реалізувати свій авторський задум, він використовував 

різні засоби творення художніх образів, зокрема такі як художній простір і 

час. 

Споконвіків людина трималася якнайближче до землі. Український 

селянин-хлібороб завжди був взірцем працелюбства, наполегливості, 

винахідливості. І нехай змінюються часи, але вміння хазяйнувати має 

здобувати кожен, чия доля пов’язана з селом. Не всім дана така вагома місія 

– бути хліборобом, годувати свій народ, свою країну. Саме на трудящих 

людях тримається добробут усієї держави. 

У повісті «Три покоління» автор відобразив свій погляд на  майбутнє 

України, яке він вбачав у надійних справжній господарях. Прикладом таких 

майстрів своєї справи є старий Штельмах, Семен Буревій, Оксана. Вони все 

зробили для того, щоб добре знати таємниці господарювання чи свого 

ремесла. І в голодний рік таким хазяїнам не страшне безхліб’я, бо думають 

наперед, як жити далі. Це люди, хоч і селяни, шляхетні, інтелігентні, бачать 

крок до кращого в науці, в новітніх винаходах, в творчому підході до справи. 

Вони є прикладом ідеальних господарів, до яких мріяв дорости і сам Ф. 

Мелешко. Наймолодшому – третьому поколінню є  в кого повчитися, є з кого 

брати приклад. А коли таких господарів на Україні буде багато, то не 

страшними будуть для неї ні голод, ні злидні, бо саме такі люди здатні 

зробити її квітучою і щасливою. 
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Отже, багатство тропіки «Трьох поколінь» виразно доносить до читача 

приховані можливості й психологічні механізми людської поведінки, 

створює цілісну картину дійсності з усіма її гострими суспільними, 

моральними, ідеологічними суперечностями й конфліктами. 

Тропіка повісті «Три покоління» Ф. Мелешка є свідченням 

майстерності автора. Проаналізувавши функції порівнянь, метафор, епітетів 

ми переконалися, що Ф. Мелешко –  це майстер зорових і слухових образів, 

що знайшло відображення в майстерно створених пейзажах. Тропи в повісті 

оригінальні, лаконічні й виразні. Вони сприяють збудженню зорової уяви, 

хоча автор дає можливість і читачеві самостійно розмірковувати, уявляти 

зображуване. Його стиль відзначається розмаїттям кольорів, влучним 

використанням художніх засобів, які формують реалізацію його авторських 

задумів. 

У повісті письменник зобразив колоритні постаті болотянців, 

майстерно розкрив найтонші нюанси усіх труднощів їхнього життя, зміг 

донести до читача емоційні переживання героїв твору. 

Отож, простеживши функціонування тропів повісті «Три покоління», 

можна сказати, що вони є організаційним центром основних подій, які 

описує автор; вони  впливають на вчинки й характери персонажів та надають 

героям додаткових характеристик. 

 Зміст поняття «художня мова» у повісті «Три покоління» Фотія  

Мелешка відтворює багатогранну палітру художнього мислення автора, а 

отже, потребує детального і різнобічного вивчення. 

Дослідження творчості нашого видатного земляка з Глодос стане 

щаблем наближення до осмислення феномену літератури Кропивниччини в 

цілому. 
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The article attempts a detailed analysis of the tropics of the novel "Three 

Generations" by a diaspora writer on the basis of the principle of unity of content 

and form; study of the scale of actions and thoughts of the author and his 

characters in the tropics, which will contribute to a deeper understanding of the 

writer's worldview and awareness of the true value of his creative work. 
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