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ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ АРХЕТИПУ СТЕПУ В ПОВІСТІ 

«ТРИ ПОКОЛІННЯ» Ф. МЕЛЕШКА 

 

У статті здійснюється спроба дослідити архетип степу в повісті 

письменника-земляка, письменника діаспори Фотія Миновича Мелешка, 

оскільки образно-архетипне прочитання повісті «Три покоління» дає змогу 

не тільки відкрити унікальну художню своєрідність, а й простежити, яким 

чином через архетип степу письменник-емігрант осмислює власну 

національну ідентичність. 

 Ключові слова: архетип, архетип степу, архетипний образ, 

колективне несвідоме, види архетипів Г.-К. Юнга. 

 

Справжнім сином українського степу є письменник діаспори Фотій 

Минович Мелешко, щирий і вірний друг Є. Маланюка, який був теж 

безмежно закоханий у степ. Народився і виріс письменник у селі Глодоси, 

що розкинулося серед безмежних степів. Тут пройшло його дитинство і 

юність, у цьому степовому безмежжі здобував у боротьбі кращу долю для 

України. Кому, як не йому, знати цей степ  та людей – невсипущих трударів, 

що в тяжкій праці здобували шматок хліба. Саме тут легко зрозуміти 

український менталітет, наше минуле та сьогодення. 

Художній світ повісті «Три покоління» тісно пов’язаний з особистістю 

автора. По-іншому бути не може у високохудожньому творі, адже зрозуміти 

по-справжньому задум автора можна тільки через призму його 

світосприйняття. На думку сучасного літературознавця Г.Д. Клочека, 
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«своєрідність художнього світу визначається своєрідністю світобачення 

(світорозуміння, світосприйняття) митця. Звідси й один із найважливіших 

методологічних постулатів: аналіз художнього світу письменника – це 

дослідження його бачення, його художнього мислення» [1, с.14].  

На думку сучасного українського літературознавця С.П. Михиди, 

глибоко зрозуміти текст письменника може допомогти психопоетика – 

літературознавча галузь, яка дозволяє осягнути дві сфери: психології і 

власне літературознавства – дві іпостасі одного процесу, в результаті якого 

вияскравлюється художнє слово. «Психопоетикальний світ для мене – це 

один із аспектів теоретичної моделі осягнення психосвіту письменника, 

закодованого у його текстах», – наголошує вчений у своїй монографії 

«Психопоетика українського модернізму» [3]. Тому в роботі ми намагалися 

осягнути архетип степу через світосприйняття і світовідчуття автора повісті 

– Фотія Мелешка. 

Автор повісті змальовує степ у різні пори року і в різний час доби . Та 

в будь-якому разі ці картини рідного краю відтворені з особливою 

синівською любов’ю, із захопленням, ностальгійно-хвилююче і 

оптимістично-вражаюче. 

«Такий опис степу міг дати лише хліборобський син українського 

села», – писав М. Кушніренко. Справді, період життя в Україні для Ф. 

Мелешка тісно пов’язаний зі степом [14, с.6]. 

Літературні критики зарубіжжя давали високу оцінку повісті «Три 

покоління» письменника діаспори Ф. Мелешка. Вони відзначали його 

письменницький хист, важливість тематики життя українського селянства 

на межі ХІХ-ХХ століть, а особливо акцентували увагу на вмінні автора 

зображувати степ. Друг Є. Маланюка Фотій Мелешко продовжував у своїй 

творчості поетизувати в прозі степові простори України. Для нього степ 

починається в почуттях та думках, письменник наповнює його 

світовідчуттям, матеріалізує в слові, щоб читач пізнав і освоїв його по-

своєму. Степ для Фотія Мелешка – це духовний зв’язок з рідною землею, 
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яка має свої традиції та національну історію, це вічний зв’язок з минулим 

свого народу, спадковість поколінь. Читаючи повість, варто 

послуговуватися психопоетикальним інструментарієм, який, на думку С.П. 

Михиди, «сприяє реконструкції психопортрета митця, що, своєю чергою, 

оприявнює секрети художності його творів» [3].  

За довгі роки існування української нації на території колись Дикого 

поля, степ перетворився на архетип колективного українського несвідомого 

і вагомо вплинув на психологічне сприйняття світу та гармонійне 

світовідчуття українців. Люди споконвіку поклонялися землі, а для 

степовиків головним був степ. Він годував українців, подавав надію на 

порятунок у важкі часи, а іноді й убивав під час якихось конфліктів. Степове 

безмежжя надихало завжди людину на волю, на працю, на осмислення себе. 

У повісті «Три покоління» степ – це місце не тільки тяжкої праці 

героїв, а й притулок, де можна відкрити душу, зануритися в її глибини, 

почути й відчути самого себе. Тобто степ – це батьківщина, рідна земля, 

якій завжди довіряють і герої повісті Фотія Мелешка.  

Херсонські степи (в ХІХ столітті так називалася територія нинішньої 

Кіровоградщини та Черкащини) репрезентовані в повісті топонімічними 

назвами – Болотяне, Злинка, Юрівка, Піщане, Торговиця, Новоархангельськ, 

Уманський повіт, Єлисаветград… 

Архетип степу в повісті «Три покоління» демонструє унікальну 

психіку нації, що пов’язано з особливостями світогляду, характеру 

художньої творчості та історичної долі народу. Специфічними 

особливостями архетипу степу в  повісті є самозаглиблення, філософічність, 

звернення до внутрішнього світу тощо. Наприклад, коли Максим 

Степаненко їде з дому на заробітки, то саме степ організовує його думки про 

сирітство: «Перед ними розгорнувся безмежний степ…А ось пролітає 

низько одна-друга дрохва… На дрохв, здається, ніхто не звернув уваги, крім 

Максима. Він подивився на них і зітхнув – пригадалися покійний батько: 

«Якби не було на світі дрохв, то тато, може б, і досі жили, а я оце не їхав би 
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на заробітки…» [2, с.230]. 

Степове безмежжя спонукає до осягнення краси, викликає бажання 

розкрити духовний світ, представляє самобутню культуру українців, у якій 

велику роль виконує народна творчість, зокрема народна пісня, яка є 

виразником народних дум. Ось чому болотянським заробітчанам серед 

степу захотілося співати: «Починай, Максиме, та  бери високо – “Та орав 

мужик край дороги”, а ми підхопимо, щоб почув аж той, що оре 

круторогими на пар» [2, с.230].  

Трансформація землі в степ у тексті повісті «Три покоління» 

актуалізує реалізацію письменником задуму ідентифікації ментальності 

українця-степовика. 

Герой повісті «Три покоління» Семен Буревій – це «може й рідкий 

степовик» [2, с.44], проте він чітко усвідомлював, чого прагне в житті. 

Водночас відчайдух, за що його й прозвали Буревієм. Він мав гарний 

будинок, сад, комори, стайні, корівник. У повісті автор пише: «… у нього 

ведеться господарство краще, як у найліпшого господаря-колоніста під 

Одесою» [2, с.36]. Його господарство вважалося за взірцеве навіть для 

садівничої та сільськогосподарської Уманської школи: «Він був одним із 

тих, що навіяні безмежним степом мрії зумів перетворити на дійсність» [2, 

с.44]. 

У свідомості українців степ – це земля, яка виховує особливий 

автентичний психотип українця-господаря, трудівника, цілеспрямовану та 

наполегливу людину, яка помноживши щедрість степу на власну 

працьовитість, отримує щедрі дари як результат своєї праці. Такою 

людиною в повісті «Три покоління» є Семен Буревій. Його хутір в 

Уманському повіті – це взірець господарства вищого ґатунку. 

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!» 
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Психопоетикальний світ героїв Фотія Мелешка допомагає глибоко 

зрозуміти задум автора, розкрити національні риси ментальності українців. 

Саме на психопоетикальному зрізі українського модернізму акцентує увагу 

літературознавець С. Михида в монографії «Психопоетика українського 

модерну: Проблема реконструкції особистості письменника»: «Згідно із 

запропонованою концепцією, осягнення психосвіту конкретного 

письменника, особливостей його психоструктури уможливлюється 

скрупульозним вивченням його мегатексту: художніх творів та мемуарів у 

якнайширшому розумінні – усіх вербалізованих виявів особистого буття 

митця, а надто – текстів психоавтобіографічного плану» [3].  

Архетип може проявлятися по-різному. У «Трьох поколіннях» він має 

вияв через психотип мислення героя, наприклад, Буревія, а тому цей герой 

твору перестає бути звичайним персонажем, а стає репрезентантом 

архетипної культури мислення, архаїчно обумовленого психотипу 

степовика-хлібороба, справжнього господаря. Ось як розмірковує Семен у 

степу, коли до нього завітала Оксана: «Бог дав землю і людині розум. Коли 

ті два Божі дари сполучити, то може вийти велике діло!». Отже, через 

архетип степу йде оприявнення етноментальності українського народу, якій 

характерна мудрість, виваженість, поміркованість, хазяйновитість, впертість 

на шляху до мети. 

Любов Буревія до своїх онуків та дітей така ж безмежна, як і степ, 

який він обожнює: «От цікаво б дожити та подивитися, куди піде, яким 

шляхом, що придбає нове – третє покоління, що оце  саме ганяється за 

хвостатим павичем!».  

У повісті Ф. Мелешка сама метафізика архетипу степу подається 

шляхом представлення саме трьох поколінь українців, що дає змогу відчути 

національний мікро- і макрокосмос, бо для нас це не лише сакральний 

простір. Для нас це форма осмислення історичної долі України першої 

половини ХХ століття. Уже в назві твору «Три покоління» Ф. Мелешко дає 

зрозуміти читачам, що об’єктом його змалювання буде три покоління 
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українців на межі ХІХ і ХХ століть. Автор групує персонажів твору 

відповідно до віку і їхнього ставлення до праці. Саме в роботящих людях він 

бачить основу держави. Письменник не дає прямих «рецептів» щодо 

політичної системи, яку повинні обрати його герої, проте митець чітко 

виказує свою позицію щодо того, люди якого ґатунку повинні стояти біля 

основ суспільного буття. Люди народжуються і помирають, а степ  – вічний, 

це споконвічна дідівська земля, батьківщина, яка об`єднує всі покоління 

українців. Він успадкував досвід багатьох поколінь і передає його 

майбутнім. 

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 

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.   

Майстерне сплетіння художнього простору і художнього часу «Трьох 

поколінь» свідчать про тонке відчуття слова, високий інтелект автора, його 

вміння поєднати зміст із формою твору. Отой безмежний сухий степ чимось 

нагадує знеможену людину, зневірену, з такою ж порепаною, як і земля, 

долею. Цю картину доповнюють майстерно підібрані деталі і «вітер – 
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суховій», який «гнався», «вихрами витанцьовував, дряпав суху землю і десь 

аж об гори Карпатські розбивався». Такими ж невтішними дієсловами 

можна охарактеризувати й долю Петра Степаненка, який ішов цим сухим 

гарячим степом у той страшний Голодний рік і знемагався не тільки від 

спеки й пилюки, а й від думок про те, як вижити. «Знужденіла земля ніби 

постаріла й посивіла, – думає Петро. – Ох, я за цей рік також посивію» [2, 

с.8]. Земля і людина – єдине ціле, бо ж селяни без землі – ніщо. 

Часто степ  у художньому світі повісті відображає зовсім протилежні 

культурно-ментальні коди нашого народу: степ – це земля-годувальниця і 

степ – це стихія, здатна помститися людині, чи зовсім її знищити. Степ і 

людина – це єдиний космос, у якому кожному відведено своє місце.  

Семантичний простір смерті, зла, відчуженості, пов’язаний  зі степом, 

теж знаходить свій відбиток у повісті Ф. Мелешка. Малий Максим 

Степаненко проводить у степу довгі дні, коли пасе свині Калюжного. 

Відірваний від рідних, хлопчик почуває себе сиротою, незахищеним, 

нещасним. У степу він утрачає свого друга – собаку Рябка, якого злісно вбив 

Калюжний. Тут він відчуває свою безпомічність і страх: «І тихо було в 

степу, тихо, як у величезній усипальниці» [2, с.214]. 

Степовий хронотоп «Трьох поколінь» відкриває семантичні площини, 

тісно пов’язані з українським менталітетом, духовністю українців-

степовиків. Фотій Мелешко зумів розкрити архетипне зображення степу 

через тропи, використовуючи їх як у пейзажних описах, так і в картинах 

людських переживань, знаходив точки дотику між словом, звуком і 

кольором. Тому описи степу в повісті виписані поетичною мовою.  

Повість «Три покоління» з перших сторінок насичена панорамними 

пейзажами, що символізують ідею свободи, необмеженості духу, а в 

ширшому сенсі символізують етнічну пам’ять, що сягає глибин віків. 

Способами представленості архетипу у психоемоційній сфері 

виступають сновидіння, фобії, марення, фантазування, релігійно-містичні 

уявлення. Коли голод погнав Петра Степаненка в степ по дрохви, то в таку 
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негоду чоловік дуже змерз і захворів на запалення легенів. У маренні він не 

може знайти свою шапку, кирею, як не міг знайти в своєму житті свій шлях. 

Петро завжди мріяв про статки, проте нічого для того не робив, бо був 

ледарем і мрійником. Степ ніби карає чоловіка за такий спосіб його життя. 

У сні Петру сняться три спірні верби на межі. Він біжить до них, щоб 

врятуватися від спраги, проте й вони десь пропадають. Женеться за 

дрохвами – вони летять у безвість. Під час хвороби Петрові вважається, «що 

він знову осліп, як ото колись тимчасово на баштані по першій ночі 

пекельного кохання з Оксаною. Тоді та червона сліпота скоро минула, а 

тепер йому сниться, що він біжить степом і кричить: «Рятуйте, хто в Бога 

вірує!.. Я Петро Степаненко, осліп. Світу Божого не бачу. В моїх очах 

червоне пекло, пекло!..». Отож, навіть такий ледар як Петро в степу 

осмислює свої вчинки, шукає в степу порятунку в Голодний рік, 

переосмислює своє життя, визнає свої помилки.   

  Степ у Ф. Мелешка різний у різні пори року. Він впливає на 

формування особливого психотипу людини. Мотив степового запилюченого 

шляху стає переосмисленням життя головних героїв повісті, їх тривалих 

блукань та повернення до самих себе.  

В епізоді, коли Оксана Тараниха їде в гості до Буревія, і на душі в неї 

гарно й урочисто, той самий степ, ніби відчуває її настрій, набуває іншого 

вигляду: «Блакить небесна, чиста, прозора, ніде ані хмариночки. Степовий 

вітер знесилився за це Боже літо і тепер десь лежить собі та відпочиває – ані 

дихне. Повітря чисте, незрівняне своєю прозорістю… Лежить безмежний 

степ, лежить та дихає своїми могутніми грудьми…» [2, c.31 ].   

Присутність степу у повісті «Три покоління» відчувається досить 

часто, навіть тоді, коли прямо про нього не згадується. Цей природній 

простір зберігає таємниці багатьох поколінь, виховує, наставляє на 

правильний шлях, випробовує на людяність, мудро вселяє в душі героїв 

людські та національні цінності.  

Степові реалії долучаються до складу художніх порівнянь, зокрема 



9 
 

рис зовнішності персонажів. Ось як у повісті Ф. Мелешко зображує Семена 

Буревія: «Засмагле, обпалене степовим сонцем лице ще віяло повною 

енергією, а на високе чоло глибокими рівчаками роки вложили зморшки. 

Одягнений він був по-звичайному – під курткою вишивана сорочка, 

неширокі штани на ремінці, а на ногах добрі чоботи…» [2, с.35]. 

Архетип степу вміло репрезентований автором через жовто-блакитний 

простір, який уособлює Україну. Золоте сяйво сонця і блакить неба, що 

зійшлися в широкому степу, – це те місце, де можна і мріяти, і працювати, і 

кохати, і вірити в кращу долю. Як бачимо, в повісті «Три покоління» степ є 

унікальним простором для вияву почуттів. Корінні степовики уміють 

шалено кохати й ненавидіти, а степ – мов свідок цих почуттів. Через 

кольористику степу, його запахи і звуки автор змальовує почуття і 

переживання героїв.  

За К.-Г. Юнгом, земля як символ жіночого начала завжди присутня в 

свідомості людини, особливо жінки, адже «Матері-Землі відводиться 

важлива роль у несвідомому жінки, бо усі її прояви характеризуються як 

«могутні» [12, с.180-181]. Ось чому головна героїня повісті Оксана в 

степових просторах переживає стільки різних емоцій: і любов, і ненависть, і 

вдячність, і осмислення свого гріхопадіння, і прощення, і радість 

материнства: «Подивиться он на Юрасика малого, на дитину оту степову…» 

[2, с.32].  

Як зазначає І. Ткаченко: «Особливу увагу слід звернути на не менш 

важливий мотив в історичному епосі українців – поетизацію степу як 

найщирішого втілення землі. В усній народній творчості синкретизовано 

дух Землі з духом Степу» [5, с.228]. 

У повісті «Три покоління» автор розкриває архетип степу через 

метафору материнства: степ – це земля-мати, земля-годувальниця, джерело 

сил і здоров’я, оберіг і свідок, пам’ять поколінь і воля. Вона всім дасть 

пораду й розраду. Герой повісті Петро Степаненко в Голодний рік іде в степ, 

щоб вполювати дрохви, аби  не померти голодною смертю. Та степ-земля-
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мати допомагає тим, хто на ній невтомно працює, а Петро не з тих. Тому й 

довелося йому розплачуватися за своє ледарство та бездумність.  

Особливістю архетипу степу є антропоморфізм і здатність 

проектувати на себе людські емоції. Запах та його художні втілення 

якнайточніше дозволяють Ф. Мелешку відтворити сутність степу, яка 

транслює коло людських почуттів, їхню красу і благородство. Максимко 

мріє про щасливе майбутнє, про добробут родини, про працю на своїй землі. 

Архетип степу охоплює не тільки пейзажне тло, а й психологічні 

особливості українців, розшифровує ментальний код нації. Український  

характер, закладений у його виховання, ще в дитинстві, підсилений 

специфікою природного оточення, проявляється в житті Максима, коли він 

підріс. Багатющий талантами український народ завжди черпав собі сили з 

української землі, з природи.  Отак і хлопчина, ніби увібрав у себе силу і 

красу степових просторів, проявив себе у Болотянській церкві. Голос 

рідного степу надихнув хлопчика, сповнив силою його голос: «Тепер 

Максимків спів було чути не тільки на вулиці, але й у церкві та криласі… 

По випробуванні Максимові встромили, як він казав, до зубів кларнета, чи, 

по-тутешньому “панську сопілку”» [2, с.225].  

Отже, смислове навантаження архетипу степу досить широке й 

виявляється в таких модифікаціях: степ – земля предків, земля дитинства, 

Батьківщина; степ – це культура народу, його духовність; степ – матеріальна 

цінність; степ – воля; степ – це генетична пам’ять; степ – це досвід поколінь, 

їхня єдність; степ – це мірило людських цінностей, шлях до самості, до 

національної самобутності, джерело мудрості і наснаги. 

Архетип степу в повісті «Три покоління» виконує різні функції:  

– образотворчу (допомагає творити образи героїв);  

– психоемотивну (допомагає передати настрій героїв, їхній 

психічний стан в різних ситуаціях); 

– композиційну (допомагає у побудові твору); 

– інформативну (дає конкретну інформацію про події, наприклад, 
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про Голодний Рік). 

Особливістю архетипу степу є антропоморфізм і здатність 

проектувати на себе людські емоції. 

Досліджуючи поняття архетипу степу та його функціональні 

різновиди, ми з’ясували, що Ф. Мелешку властиве використання 

різноманітних художніх засобів (тропіки, поетичного синтаксису, 

звукопису), часто в невеличкому уривку майстерно поєднується кілька 

художніх прийомів. За рахунок цього архетип степу набуває глобального 

звучання, пробуджує у свідомості читача образи «колективного 

несвідомого», відображає типову форму повторюваного душевного 

переживання, апелює до генетичної пам’яті предків. Аналіз зумовленості 

використання художніх засобів дає підставу стверджувати, що використані 

автором образотворчі засоби зумовлюють відповідне психологічне 

сприйняття читачем образу степу, що покладено нами в основу виділення 

нових функціональних різновидів архетипу степу в повісті «Три покоління». 

Архетип степу у творі письменника Фотія Мелешка є втіленням 

національного характеру, ментальних рис українців, що сягають витоків 

духовності степовиків. Дослідження архетипу степу сприяє 

етнонаціональній та етнокультурній ідентифікації українського народу. 

Фотій Мелешко є одним із тих письменників, який відтворює не 

тільки особисте бачення світу, а й архетипові для української свідомості 

вербальні коди. Він демонструє естетичні особливості нашої культури, 

реконструює її духовну історію та доповнює нею скарбницю європейського 

і світового духовного простору. Архетип степу в повісті нашого земляка – 

це генетичний код національного світовідчуття. 
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The article attempts to explore the archetype of the steppe in the story of fellow 

countryman, writer of the diaspora Photius Minovich Meleshko, as figurative-

archetypal reading of the story "Three Generations" allows not only to discover a 

unique artistic originality, but also to trace the steppe writer's archetype. 

comprehends one's own national identity. 

Key words: archetype, steppe archetype, archetypal image, collective 

unconscious, types of archetypes K.-G. Jung. 
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