
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ПОЕТИКА ЧАСОПРОСТОРУ В ПОВІСТІ 

«ТРИ ПОКОЛІННЯ» Ф. МЕЛЕШКА 
Упиренко Богдана Валеріївна, учениця 11 класу Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глодоської сільської ради Новоукраїнського 
району Кіровоградської області 
Наукові керівники: 

Клочек Григорій Дмитрович, професор, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, член Національної спілки письменників України, доктор філологічних наук 

Частакова Надія Сергіївна, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Кіровоградського інституту розвитку людини, 
член Національної спілки письменників України, кандидат філологічних наук 

Малишко Валентина Григорівна, учитель української мови і літератури Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глодоської сільської 
ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 
 

Метою нашого проєкту є спроба простежити функціонування художнього часу й простору в 
повісті «Три покоління» Ф. Мелешка та їхній вплив на творення образів повісті. 
Завдання дослідження: 
-з’ясувати стан розробки проблеми художнього часу й художнього простору в літературознавстві; 
-визначити співмірність наукових категорій часу, простору, часопростору як теоретико-
методологічної і літературознавчої проблеми;  
-апробувати теоретичні положення й висновки шляхом визначення особливості змісту, форм 
вираження та функціонування художнього часу і художнього простору у повісті письменника-
емігранта; 
-осмислити тропіку як засіб оприявнення часопростору; 
-дослідити вплив часопростору на творення образів повісті «Три покоління». 
Об’єктом вивчення є повість «Три покоління» Ф. Мелешка. 
Предметом дослідження є поетика часопростору повісті «Три покоління». 
Методи дослідження: аналізу й синтезу, систематизації, конкретно-історичний, порівняльно-
типологічний. Застосування цих методів сприяло розкриттю авторської концепції, поданої як 
часопросторову організацію художнього твору.  

 

 

Хід дослідження: 
Дослідження повісті «Три покоління» переконливо доводить, 

що Ф. Мелешко – яскравий представник діаспорної літератури, 
співець українського степу, герой національно-визвольної війни, – 

новатор у художній модифікації часопростору.  
У процесі роботи над даним науково-дослідницьким проєктом 

нами вперше було осмислено час, 
простір, часопростір повісті; доcліджено тропіку як інструмент 

художнього оприявнення часопростору, а також визначено 
зв’язок між часопростором і образною системою твору.  
Поетика часопростору повісті свідчить, що письменник 

переходить від реалістичної манери письма до модерної.  
Внутрішня організація повісті підпорядковується авторській 

концепції, а історичний час посилюється екскурсами персонажів у 
недалеке та більш віддалене минуле, чимало вставних історій, 

що викладаються письменником чи персонажами, мають 
різноманітне інтонаційно-стильове забарвлення, посилюють 

реалії України того періоду.  

 
Час «Трьох поколінь» є організуючим ідейно-композиційним прийомом вираження авторської ідеї. У повісті «Три покоління» автор художньо осмислює суспільні катаклізми, 

людські драми й трагедії в дореволюційний період, напередодні революції 1905 року та після неї; автор відтворив правдиві картини життя українського селянства на нелегких 
шляхах історії. Це становить історичний час, для якого характерна хронікальність, достеменність, ретроспективність. Інший тип часу, який ми виокремили в процесі 
дослідження, – це час художній – та реальність, яка створена Ф. Мелешком як форма вираження авторської ідеї. Для цього типу часу характерними є ліричні та філософські 
авторські відступи. 

У «Трьох поколіннях» простір твору досить широкий – це простір тодішньої України. Він так чи інакше впливає на персонажів, змінює їхні погляди, робить їх іншими. Зі зміною 
простору, змінюється і внутрішній стан героя. У дослідженні ми виокремили такі форми простору: відкритий і закритий. Відкритий простір природного походження в повісті 
Ф. Мелешка представлений цілим рядом просторових номінацій, зокрема це степ, дорога, небо, сонце, хмарини, місяць, земля, рідний край, ліс тощо. Закритий простір – це, як 
правило, територіально обмежена місцина, де розгортаються події твору, – хата, садок, церква. 

Час і простір у повісті взаємодіють. Концепція художнього часу й простору належить до важливих характеристик художнього образу, які забезпечують цілісне сприйняття 
художньої дійсності й організовують композицію твору і слугують текстоутворюючим чинником сюжету повісті «Три покоління» на історичному, соціально-психологічному, 
ідейно-концептуальному рівнях. Саме тому поетика часопростору осмислена нами в даному проєкті як тріада минулого-теперішнього-майбутнього, що дає змогу говорити 
про такі ідейні концепти твору: людина-час, людина-простір, людина-історія.  

Тропіка повісті «Три покоління» слугує засобом оприявнення часопростору. Найбільш часто використовуваними художніми засобами є: порівняння, метафора, синкретичний 
епітет, метонімія, синекдоха. Функціональна роль тропіки у Ф. Мелешка полягає в оживленні часо-просторових образів, створенні ефекту їхньої зримості, рухливості. Таким 
чином, тропіка аналізованого твору свідчить не лише про потужний потенціал Ф. Мелешка як художника-імпресіоніста, як майстра деталей, а й про те, що його повість варто 
розглядати саме як перехід від реалістичного до модерністського світобачення. 

Часопростір повісті «Три покоління» уможливлює поєднання психологізму й історичної епохи і є цілком обумовленим психоемоційним відчуттям часу й простору кожним із 
окремо взятих героїв.  

Часопросторова модель «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. 

Рис. 1.Часопросторова організація повісті «Три покоління» Ф.Мелешка 
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