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 Теорія розповідей становить актуальну площину сучасного 

літературознавства, але її компетенція поширюється й на інші галузі 

соціально-гуманітарного пізнання. У результаті оформилася спільна зона 

досліджень, яку загально можна окреслити як вивчення наративів крізь 

призму процесів мислення. О.С.Вещикова представила до захисту роботу про 

наративи в художньому тексті, задекларувавши у Вступі вивчення стратегій 

оповідей / розповідей у творах В.Шевчука, Г.Пагутяк, В.Даниленка «в руслі 

когнітивної наратології» (с. 14). З огляду на те, що наратив є одним «із 

головних засобів, якими ми впорядковуємо наші знання про світ, частиною 

нашого когнітивного інструментарію, що його тривалий час заперечували 

психологи та філософи» (Пітер Брукс), а його «побудова» є «базовим 

інструменом мислення», а також «літературною здібністю, необхідною для 

людського сприйняття загалом» (Марк Тернер), актуальність і доцільність 

когнітивного підходу до вивчення нарації художніх творів не викликає 

заперечення.  

Дослідницька інтрига, на мою думку, полягає в іншому. Дисертант 

виокремлює містику у творах названих авторів і прагне з’ясувати її наративні 

стратегії. Як зазначає Марі-Лор Р’ян, когнітивна спроможність наративу 

зумовлена можливістю поставити до історії, що лежить у його основі, 

питання, наприклад, такі: у якому порядку сталися зображені події, які зміни 

вони спричинили собою в зображеному світі, чим мотивовано вчинки і як 

їхні результати пов’язані з інтенцією діяча. Сюди ж можна додати й інші, 

наприклад, про спосіб структурування й осягнення світу в історії, про тип 

ментального образу, який дає підстави назвати певний текст наративом.  



Іншими словами, наратив передбачає можливість пізнати містичне як 

історію, раціонально її осмислити. Містичне ж у сучасній літературі, зазначає 

сама О.Вещикова, виявляє себе як «спілкування з чимось непояснюваним» (с. 

63), містичний досвід характеризується «об’єктивною короткочаснітю» (за 

В.Джеймсом) (с. 139), тож представлена історія, сперта на фантастичний 

чинник, «не отримує логічного пояснення» (с. 64). Перед тим дослідниця 

безкритично цитує автора Генрі Лайона Олді: «Коли ви хочете написати 

містичний твір, навіть якщо читач буде криком кричати на всіх форумах: „Ви 

розкажіть, що ж там відбувається?!” – відповідайте: „Не можу!”. Містика – 

це коли я знаю, що відбувається, але не знаю, як. Не знаю, хто це робить, не 

знаю, у який спосіб. Спостерігаються й описуються тільки зовнішні ефекти 

прояву невідомої сили. А як звуть силу, ми не знаємо» (с. 61). Відтак, на 

перший погляд, дати загальнотеоретичні характеристики наративу, що 

спрямований на витворення містичного ефекту, – завдання цілком досяжне, а 

от з’ясувати й розкрити когнітивні процеси, що забезпечують репрезентацію 

містичного в наративі, – це вже якісно інша площина вивчення евристичного 

потенціалу цього останнього. І як удалося дослідниці в ній закріпитися – це 

для нас важливе й цікаве питання.  

У Вступі визначено сутність наукової проблеми, яку вивчала 

дисертант. На с. 14 вона пише: «Перспективним видається розгляд реалізації 

містичного в художньому творі крізь призму наратології». Мета дослідження 

передбачає «проаналізувати систему наративних стратегій творення 

містичного в тексті художньої прози і з’ясування їхньої специфіки з 

урахуванням аспекту читацької рецепції» (с. 15). Таке формулювання, 

безперечно, відбиває центральну проблему, але постає запитання: чому на 

першому місці опиняється практична процедура аналізу, який завжди є хоч і 

обов’язковим, але тільки етапом для отримання головного результату в 

роботах подібного типу? Або чому з’ясування специфіки наративних 

стратегій творення містичного дисертант здійснюватиме «з урахуванням 

аспекту читацької рецепції», а не з урахуванням когнітивного потенціалу цих 

стратегій? Тим більше, що предмет дослідження вона окреслює як 

«когнітивні особливості» (логічніше було б говрити «когнітивний чинник») 

«реалізації наративної статегії містичного в художньому творі» (с. 17).  

Завдання сформульовані ясно і загалом відбивають логіку дослідження 

теми, проте п’яте й шосте могли б бути об’єднані й специфіковані вказівкою 

на містичний ефект як стратегічний результат нарації. 

Об’єкт роботи описано повно (ним є, на с. 16 «способи й засоби 

реалізації наративних стратегій задля творення ефекту містичного» в 

конкретних творах визначених письменників), а також переконливо 

сформульовані критерії, за якими дисертант відбирала матеріал для 



дослідження. Щоправда, вважаю дещо штучним розведення в окремі 

структурні елементи матеріалу й об’єкта з огляду на те, що, по-перше, в 

актуальному наказі МОН України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження 

вимог до оформлення дисертації» такий структурний елемент Вступу, як 

матеріал дослідження, не передбачено, а, по-друге, згадані мною критерії 

відбору матеріалу дисертант формулює в заключній тезі характеристики 

об’єкта. Такої ж думки дотримуюся і про окреме від обґрунтування вибору 

теми дослідження формулювання актуальності роботи. 

Констатую, що згаданий наказ МОН не передбачає таку 

характеристику Вступу як теоретико-методологічна база, але наявність її в 

роботі О.Вещикової незайва, оскільки корелює з названими далі методами. 

Характеристики теоретико-методологічної бази й методів дослідження у 

сукупності свідчать, що дисертант, спрямувавши свою увагу на зв’язок між 

розумом і наративом, намагається балансувати між двома аспектами 

вивчення цього зв’язку, визначеними Девідом Германом: 1) коли під 

розповіддю розуміють мету інтерпретації і 2) коли під розповіддю розуміють 

шлях осмислення досвіду – спосіб структурування і осягнення світу. Інші 

характеристики Вступу коректні, наукова новизна роботи загалом знаходить 

відображення у викладі теми. Базові чинники нарації – подієвість, 

темпоральність, досвідченість (за М.Флудернік) – зумовлюють логіку 

викладу й струкутуру дисертації. 

Розділ перший «Наративна стратегія і містичне як об’єкти наукових 

досліджень» складається з трьох підрозділів, у яких дисертант здійснює 

огляд наріжних концептів теми. Негомогенні об’єкти можуть бути сполучені 

задля синергетичного результату, як це доводив свого часу П.Файєрабенд, 

пропонуючи черпати наукові ідеї з царин, найменш полонених раціональним 

розумом: снів, художніх творів, міфів... вочевидь, до цього ряду можна 

додати сприйняття й транспонування містики в науковий дискурс. Огляд 

застосування поняття стратегія до вивчення тексту в підрозділі 1.2 носить 

підставовий і аргументований характер. Дисертант залучає до роботи як 

відомі, так і досить нові для українського літературознавства імена та праці 

науковців, що дає змогу представити поняття наративної стратегії як зону 

проблематизації посткласичної наратології. Завдяки послідовній селекції 

існуючих у цій царині набутків і критичній рефлексії О.Вещикова 

обґрунтувала наративну стратегію як когніцію, що «вмикається» низкою 

«відкритих і прихованих сигналів» (с. 22), є «гнучкою», а не 

«жорсткоалгоритмічною» й імплікує в собі, за Т. ван Дейком, «основу 

процесу гіпотетичної інтерпретації» (там само).  

Ця загалом вірна опція в тлумаченні наративної стратегії, як видається, 

завела нашу дослідницю на шлях під відомим файєрабендівським гаслом 



«усе згодиться». Так, поряд із продуктивними теоретичними тезами, що 

дають змогу розпізнати наративну стратегію як теоретичну модель 

оповідання й знаходять розвиток у наступних розділах дисертації (наприклад, 

про поєднання в наративній стратегії референтної компетенції автора, 

креативної компетенції оповідача, рецептивної компетенції адресата на с. 22 

або про телічність / цілепокладеність стратегії, або про необхідність 

розведення стратегічних і технічних (тактичних, операційних тощо) аспектів 

нарації) дисертант нагромадила тези й залучити цитати, які мало впливають 

на подальший розвиток теми, а в змістовому й стилістичному плані 

витворюють такі собі квазі-лабіринти, що поглинають живу думку, 

послаблюють її евристичну й переконувальну спроможність (сс. 25-27). 

Приміром, те, що фінська дослідниця К.Еконен вважає, що стратегія 

може бути неусвідомлена, ще не є доказом, що так воно є насправді, бо про 

яку б стратегію не йшлося, її прогностична спрямованість і націленість на 

обраний результат становить семантичне ядро відповідної лексеми. Але 

О.Вещикова згоджується: «Отже, стратегія може бути як усвідомленою, так і 

неусвідомленою» (с. 27). Але авторська інтенція, яку вона наділяє 

«підсвідомим» характером (побіжно зауважу, що в науковому обігу це слово 

часто обходять, замінюючи на «несвідомим»), через що нібито й ціла 

наративна стратегія може бути неусвідомленою, якраз передбачає свідому 

роботу розуму, його налаштованість (спрямованість) на певний об’єкт: 

поняття інтенції наголошує на актуальності, а не фактуальності свідомості. 

Прикметно, що далі, на с. 42 дисертант і сама це визнає: «Інтенція постає 

іманентною ознакою свідомості автора і є когнітивним станом спрямованості 

на об’єкт». 

Дисертант дає собі звіт у тому, наскільки хисткими є уявлення про 

стратегії розповідання (авторська, письменницька, комунікативна стратегії) 

в літературознавстві, нестабільними – ієрархії й співвідношення між ними (с. 

29), тому у своєму робочому визначенні наративної стратегії (там само) вона 

прагне нейтралізувати суперечності, виявлені під час огляду напрацювань 

цього питання. Водночас, обираючи ареалом вивчення когнітивних процесів 

крізь призму оповіді містику як «нелогічне» і «непояснюване», слід було 

увиразнити специфіку «процесу», з яким у визначенні корелює «стратегія». І 

даних для цього в роботі цілком достатньо. Це, наприклад, телічність / 

цілепокладеність процесу (про що О.Вещикова однозначно пише далі на с. 

42), а також шмідові «індиціальні знаки», тобто система індексів, що 

здійснюють репрезентацію містичної події.  

Фактично, репрезентувати цю останню в міметичному відношенні 

через співвідношення реального об’єкта з його репродукцією неможливо – на 

неї можна вказати певними індиціальними знаками. Ми читаємо не саму 



подію, а сюжетну історію, якою ця подія отримує право на існування в 

реальності і як така може викликати живі емоції й почуття (страх, жах, 

трепет, благоговіння тощо). Таким чином, містика в художньому дискурсі 

витворюється й актуалізується виключно актом її наслідування в історії, яка 

прокладає міст від «надчуттєвого» до підвладного нашим відчуттям, 

почуттям і розуму досвіду, який може бути ословлений. Побіжно згадаємо, 

що М.Бубер тлумачив містицизм (у значенні містики) як царину, де «душа 

переводить дихання, перш ніж знов повернутися до слова» (робота «Місце 

хасидизму в історії релігії»). 

Підрозділ 1.2 значною мірою має характер каталогу, у якому зібрано 

відомі характеристики, класифікації, концепції автора, наратора, читача від 

М.Бахтіна, Р.Барта, М.Фуко, Ж.Женета, В.Шміта й багатьох інших 

авторитетних мислителів. На цьому тлі на позитивну відзнаку заслуговує 

осмислення дослідницького потенціалу понять біографічного автора і автора 

як чинника нарації у творах з містичною історією. У результаті проведеної 

роботи О.Вещикова зробила висновок, що основними наративними 

інстанціями планування й реалізації наративної стратегії є біографічний 

автор, імпліцитний автор, наратор, реальний читач, «зразковий» читач. 

Цікавою є спроба показати пряму залежність успіху наративної стратегії 

творення містичного від наявності «зразкового» читача певного автора і його 

твору, а також пропозиція певної сітки критеріїв на підставі «аналізу 

інтерв’ю письменників і художніх текстів», за якою може бути визначений 

«зразковий» читач кожного з трьох авторів. (Побіжно зауважу, що 

представлена на с. 45 Таблиця 1.1, де в зіставленні представлено 

характеристики зразкових читачів В.Шевчука, В.Даниленка, Г.Пагутяк, має 

бути віднесена до Додатків дисертації). 

Підрозділ 1.3 присвячений поняттю містичного й літературної містики. 

...Вочевидь, це справді ознака часу, стану суспільної свідомості й запитів 

науки, якщо обидва поспіль засідання спецради ми розглядаємо дисертації, 

побудовані на спостереженнях і теоретичних викладках літературного 

дискурсу ірраціонального чинника життя.  

О. Вещикова старанно опрацювала достатній масив спеціальної 

літератури, що дало їй змогу кваліфіковано схарактеризувати репрезентацію 

містичного в науковому дискурсі від кінця ХІХ ст. й показати результати 

еволюції уявлень про містику протягом значного часу від досвіду 

переживання присутності таємного, надприродного в житті, що плекає 

почуття єдності людини з Богом, до розуміння її як різновиду фантастичного, 

ідеального (у платонівському сенсі) образу містичного, елементу когнітивної 

сфери письменика, продукту його уяви (с. 55).  



Констатація жанрових різновидів літератури, що апелюють до містики, 

вивчення зв’язків і розбіжностей між містичним та езотеричним, окультним, 

магічним, сакральним дають змогу дослідниці показати широкий і, фактично, 

дуже розмитий горизонт прояву містичного начала в сучасній свідомості, 

який на цьому етапі роботи потребував глибшого усвідомлення, а не 

опрощення й редукції. Цитую: «Ми пристаємо на думку, що сьогодні 

«містичне перестає бути способом самовідчуття у світі, трансформуючись на 

формальний художній прийом», а «повсякденне розуміння містичного – це 

туманно-емоційне уявлення про потойбічне, надприродне, таємниче» (с. 54). 

Вочевидь, якщо містичне само по собі є лише «формальним художнім 

прийомом», то наративні стратегії для його репрезентації непотрібні. Проте 

подальший розгляд містичного в літературі дослідниця пропонує сперти на 

його розуміння як «утіленого у творі за допомогою системи виражально-

зображальних засобів надчуттєвого досвіду пасивного пізнання людиною 

таємного, надприродного й можливості спілкування з ним» (с. 55). З одного 

боку, це визначення потребує уточнення, де і яким чином пасивність, 

властива позиції містика, переходить в інтерактивність, без якої спілкування 

неможливе. А з другого, як на мене, воно невмотивовано обходить базову 

ознаку містичного – тяжіння людини до Абсолюта. Як наслідок, 

виокремлення містики з царини вимислу, фантастики є недостатньо чітким. 

Розділ другий «Інтертекстуальні та інтермедіальні засоби у структурі 

наративної стратегії творення містичного» характеризує першу наративну 

стратегію, як її бачить О.Вещикова. Для обґрунтування своєї позиції 

дослідниця розглядає явища інтертекстуальності та інтермедіальності, 

поняття інтертекстеми і інтермедіатеми, роз’яснює взаємоположення понять 

інтертекстуальності й літературної традиції, інтертекстуальності й 

літературного коду, інтертекстеми й культурного коду, робить екскурс у 

відомі концепції інтертекстуальності, задає новий термінологічний маркер – 

уже згадану так звану «інтермедіатему», – дефінітивну спроможність якого, 

думаю, належить випробувати далі.  

Написання цього підрозділу є результатом ретельного опрацювання 

відповідного масиву літератури. Із цим дисертант досить успішно впоралася, 

вивівши виклад у потрібний їй дослідницький фокус: «На нашу думку, і 

свідоме, і неусвідомлене залучення інтертекстуальності може функціонувати 

як елемент наративної стратегії (стадія селекції та комбінування). Марковані 

інтертекстеми (цитати з відповідним пунктуаційним оформленням, епіграфи, 

прецедентні імена), зрозуміло, є усвідомленими імпліцитним автором, що дає 

підстави сприймати таку інтертекстуальність як інтенційну. Що ж стосується 

інтермедіатем, алюзій і ремінісценцій, їхня інтерпретація як наративної 

стратегії (усвідомленої автором) також можлива, але за умови, якщо 



інтерпретатор є «зразковим» реципієнтом, зануреним у загальнокультурний 

контекст, для якого джерело запозичення є очевидним» (с. 74). Приділена 

інтертекстуальному зрізу творів Шевчука, Пагутяк, Даниленка увага 

зумовлена тим, що взаємодія різних текстів і синтез мистецтв виразно в них 

простежується (сс. 75-77).  

Так, зупинившись на збірці В.Даниленка «Сон із дзьоба стрижа», 

О.Вещикова наочно демонструє високий потенціал аналізу 

інтертекстуальності для розкриття наративної стратегії творення містичного 

в оповіданнях «Посмішка Савула», «Нічний коханець», «Далекий голос 

саксофона» й інших. Водночас застосування ключа інтертекстуальності до 

осмислення містичного ефекту оповіді «Черемхова віхола» вдалим назвати 

не можу. Відправною точкою розважань є «цитатна» назва оповідання і 

ставлення до неї читача. За логікою викладу дисертанта, якщо читач упізнав 

у назві пісенну т.зв. «інтермедіатему» (отже, є «зразковим» читачем), то 

інтремедіальна наративна стратегія реалізувалася. Якщо ж читач «реальний» 

і не знає відповідної пісні І.Шинкарук, то «Черемхова віхола» для нього – не 

інтермедіатема, а метафора, подразник естетичного чуття, і тоді нібито 

«інтермедіальна стратегія не реалізується» (с. 78). Але саме завдяки цьому 

«буде реалізовано інший варіант сприймання цього твору: на початку 

оповідання на перший план виходить містичний підтекст (такий модус 

формується сном Юлії). Немістична кульмінація «розчаровує» і головну 

героїню, і читача» (с.78). Залишається незрозумілим, чому т. зв. 

«інтермедіальна стратегія» виключає «містичний підтекст», хоча мала б його 

передбачати. Залишається теж незрозумілим, чому інтермедіатема не може 

слугувати метафорою і чому лише в цієї останньої є преференції щодо 

«естетичного навантаження». Зрештою, на підставі підрозділу 2.2 хотілося б 

почути, чи «інтермедіатеми» вже самі по собі складають наративні стратегії 

(с. 78), чи вони, як і «інтертекстеми», є тільки чинниками (засобами – с. 77, 

«претекстуальним джерелом» – с. 78) цих стратегій,  

Підрозділ 2.3 заслуговує на позитивну відзнаку з огляду на 

представлений у ньому комплексний аналіз розмаїтих інтертекстем, які 

беруть участь у творенні «містичного модусу» (с.88) творів В.Шевчука. 

Дисертант стоїть на думці, що за всього розмаїття апецяцій до інших текстів 

визначальною для цього письменника є автоінтертекстуальність і вже через 

неї митець апелює до колективної пам’яті, «демонструє життєвість і 

неперервність національної, мовної і літературної традиції» (с. 99).  

Позиція дослідниці виглядала б переконливіше й стрункіше, якби вона 

врахувала, що той шар подій і історій про них, який вона підвела під 

знаменник містичного, неоднаково функціонує у творах Даниленка, з одного 

боку, і Шевчука, – з другого. Постмодерністська естетика Даниленка 



передбачає деконструкцію містичного. «Статуя в оповіданні В.Даниленка» 

не «навіює на читача містичний жах», як твердить дисертант на с. 80, або, 

принаймні, навіює його не на всякого, а лише на наївного читача. Даниленко 

не пише містику, він пише «під містику», «псевдомістику» для розваги 

масового читача. Можливо, т. зв. «містику» у творах саме цього автора й 

варто окреслити зароненим О.Вещиковою поняттям «прийом».  

В.Шевчук за естетико-світоглядними характеристиками – письменник, 

глибоко заангажований в національний бароковий дискурс, де містика має 

ординарний статус, але сам він називає свої твори історико-фантастичними, а 

не історико-містичними, приміром. І це має бути відправною точкою 

вивчення його наративних стратегій у тому числі й містичного. І тут уже 

одним поняттям «прийому» не обійтися.  

У підрозілі 2.4 маю зауваження до його назви, яка не відбиває 

завдання, покладеного в його основу, хоча саму ідею розглянути театр як 

«інтермедіатему», що впливає на стратегію оповіді, вважаю продуктивною. 

Зокрема, дисертант розглядає концепт шекспірівського театру як 

інтермедіатему роману Г.Пагутяк «Сни Юлії і Германа», яка впливає на 

властиву йому наративну стратегію.   

Отже, О.Вещикова оперує поняттям інтертекстуальності і на 

позначення цілої наративної стратегії, і говорячи про її окремий чинник. У 

цьому сенсі хотілося б уточнити дефініцію «інтертекстуальна наративна 

стратегія» (с. 107), бо, виходячи з теми й проблеми дисертації, справа не так 

у тому, щоб оцінити її як продуктивну чи ні, що О.Вещикова робить у 

висновку до ІІ розділу на с. 107, а в тому, щоб структурувати й верифікувати 

її теоретичну модель.  

У третьому розділі «Наративна стратегія провокації читацького 

вагання щодо інтерпретації подій» дисертант задіює в роботу концепт 

ненадійного наратора, щоб окреслити наступну наративну стратегію. 

Традиційно зміст розділу характеризується добрим оглядом сучасної 

літератури про ненадійну нарацію й наратора, на підставі якого дисертант 

риторично надає перевагу типології ненадійних нараторів М.Флудернік, хоча 

в 3.2 зазначає, що за портреби буде звертатися до різних. Ця частина роботи 

виграла б більше, якби О.Вещикова дала відповідь на запитання, як 

міняються характеристики ненадійного наратора в залежності від того, чи він 

презентує фантастичну й містичну реальність чи все-таки емпіричну.  

У підрозділі 3.2 проаналізовано три повісті В.Шевчука з точки зору 

наративної специфіки презентації містичного. У зв’язку з цим цікаво 

заявлена проблема розрізнення божевілля й містичного досвіду. Дослідниця 

приходить до висновку, що «гомодієгетична нарація у творах письменника з 

елементами містики є важливим засобом розгортання наративної стратегії 



провокації читацького вагання: імпліцитний автор, вводячи вказівки на 

можливу «одержимість» чи «наївність» наратора, впливає на процес рецепції, 

майстерно підтримуючи баланс довіри / недовіри до оповідача» (с. 122). 

Розгляд роману Г.Пагутяк «Маґнат» дає змогу зупинитися на 

авторських коментарях (присутність імпліцитного автора) як «компоненті 

наративної стратегії введення ненадійного наратора» (с. 124): «Збиваючи 

темпоритм читання, коментар, по-перше, затримує думку реципієнта, 

змушуючи поглиблювати її, по-друге, є складником специфічної наративної 

стратегії, оскільки активізує вагання читача щодо характеру художньої 

умовності твору» (с. 125). Вважаю успішним з огляду на тему дисертації 

розгляд наративу повісті «Записки Білого Пташка» (с. 125-126). Водночас у 

ІІІ абзаці на с. 126 було б незайвим зробити певні відсилки до симулякрів як 

опції постмодерністського письма, у контексті якого глибше розглянути 

концепт імпліцитного автора цієї повісті. Добре представлено множинність 

читацьких інтерпретацій роману «Сни Юлії і Германа» залежно від 

читацького уявлення про природу умовності твору на с. 131.  

Роман В.Даниленка «Кохання в стилі бароко» «має цікаву наративну 

структуру завдяки функціонуванню кількох наративних перспектив» (с. 132), 

витворюваних п’ятьма скульптурними прикрасами на київських будинках, 

які оживають уночі. Як довела дисертант, наратив і тут специфікований 

присутністю ненадійного наратора – «одержимого» коханням архітектора 

Колядевича. О.Вещикова вважає, що тут «читацьке вагання реалізується 

через можливий вибір у прочитанні роману, у якому важливу роль відіграє 

когнітивна компетенція самого реципієнта» (с. 134). Полишмо на боці 

стилістичну недовершеність цієї тези і те, що під когнітивною компетенцією 

тут радше слід розуміти ерудицію читача, але спробуємо зрозуміти 

теоретичну позицію того, хто її сформулював. Отже, вагання читача, 

спровоковане уведенням ненадійного наратора, утримує цього читача в стані 

непевності щодо подій, про які оповіджено. Цю непевність дисертант 

розглядає виключно через відношення до емпіричної реальності: чи є (було, 

може бути) насправді те, про що читаємо історію. Але розмову тоді треба 

переносити у площину понять домислу, вимислу, художньої правди, а не 

містики. (До речі, Р.Інгарден назвав аж вісім типів художньої правди, з яких 

тільки один екстратекстуальний, інші сім – інтратекстуальні, тобто 

правдивість / імовірність сказаного у творі уможливлює сам твір).  

Знання (або незнання) урбаністичної міфології, я переконана, мало або 

взагалі не впливає на готовність читача сприймати історію як містичну. 

Можна знати міфологію й ставитися до неї як до культурно-історичної 

пам’яті, а не як містики, можна не знати, але й не перейматися тим і не 

відчувати «більший сумнів у ймовірності наратованих містичних подій» (с. 



135). Нарація містичного спрацьовує тоді, коли автору вдається «селекцією й 

комбінуванням» прийомів (один із таких – ненадійний наратор) накинути 

читачеві бачення події як містичної, і коли читач приймає правила гри в 

містику. До речі, дисертант пише про це на с. 23, цитуючи М.Моклицю, а 

також на с. 54 (ІІІ абзац).  

Розділ четвертий «Пролептичні засоби творення містичного в 

художньому тексті» піднімає міждисциплінарну проблему часу як чинника 

наративної стратегії творення містичного. Дисертант наголошує: «пролепсис 

викликає зацікавлення потенційною можливістю [більш доречно вжити 

«здатністю». – Т.Ш.] створювати ефект містичного, тому йому буде 

приділено увагу» (с. 143). Вивчення пролепсису супроводжується оглядом 

теоретичних розробок цього прийому. Апеляція до праць К.-Г.Юнга дає 

змогу транспонувати продуктивні ідеї в дослідження художнього дискурсу 

містичного. На позитивну відзнаку заслуговує пропозиція типології 

пролепсису як наративного прийому на с. 146 на підставі розглянутих у 

підрозділі 4.1 праць.  

Розгляд пролепсису в структурі наративу В. Шевчука, В. Даниленка, 

Г. Пагутяк досить результативний. Так, пролептичний характер мають 

сновидіння, які витворюють містичну атмосферу оповідання Даниленка 

«Дегустація в будинку з химерами». Подібну роль виконує анахронія й 

сновидіння в оповіданні «Сон із дзьоба стрижа», романі-біографії «Капелюх 

Сікорського», романах «Клітка для вивільги», «Кохання в стилі бароко». 

О.Вещикова характеризує пролептичні сновидіння у творах Даниленка як 

«досить прозорі для розуміння, трактування їхньої символіки реципієнтом 

відбувається майже завжди легко й інваріантно. Крім того, наратор іноді не 

залишає читачеві простору для фантазії й інтерпретує їх самостійно, що є 

виявом авторської інтенції» (с. 163). Хотілося б тут уточнити думку 

дисертанта про «зразкового» читача Даниленка.  

Якщо автор, фактично, визначає за читача характер і напрям рецепції, 

то чому цей читач мусить мати вищу освіту й інтелект вище середнього (до 

речі, яким критеріям відповідає цей рівень?), як показано в таблиці на с. 45? 

Навпаки, виклад змісту підрозділу схиляє розцінювати твори письменника як 

дуже просту симуляцію містики для такого ж «простого» або наївного 

читача, якому комфортно слідувати за наратором, і якого піднімає на кпини 

сам автор? Думаю, поступовішому реципієнтові легко відчути авторську 

іронію навіть у наведеному дисертантом міркуванні Колядевича: «Отже, 

залишилося п’ять загадок. Не знаю, як у тебе, а в мене таке передчуття, що як 

тільки я це розгадаю, все закінчиться або весіллям або чимсь жахливим» (с. 

164). Схожий іронічний контекст нарації наявний і в оповіданні «Крик 

гриба». У найбільш явному його вираженні дисертант бачить цей контекст, 



проте одразу ж і губить, коли пише: «Однак можливим видається і серйозне 

ставлення читача до способу, за допомогою якого персонаж отримував 

інформацію. Відомо, наприклад, що американський письменник К. Кастанеда 

переживав містичний досвід видінь, споживаючи галюциногенні гриби. 

Якщо в уяві читача оповідь діда Дениса поєднується з алюзією до 

К. Кастанеди, містичний модус тексту посилюється» (с.164-165). Вважаю, що 

така алюзія якраз цілком руйнує містичне, а підсилює іронічний контекст.  

У прозі В.Шевчука пролептичні засоби творення містичного, як 

справедливо зазначає О.Вещикова, не мають широкого застосування (с. 170). 

Проте там, де їх залучено до оповіді (романи «Кросворд», «Тіні зникомі» та 

інше), вони сприяють розкриттю психологічного єства персонажів, 

суголосного містичній атмосфері певних подій. Прозу Г.Пагутяк насичують 

пролептичні сни, ворожіння, прикмети, які цілком лягають у певну наративну 

стратегію цієї авторки й відповідають її іміджу як містичної особи.  

У Висновках дисертант відтворює комплексні результати проведеного 

дослідження наративних стратегій творення містичного згідно 

сформульованих у Вступі завдань. Підсумкові положення відзначаються 

ясністю й чіткістю. Проте у роботі дисертант вживає такі термінологічні 

маркери, як містичне, містична атмосфера, містична аура, містичний модус. 

Чим відрізняється їхній когнітивний потенціал? Які когнітивні операції 

винятково слугують репрезентації містичного? У кількох випадках дисертант 

розглядає інтертекстуальність, провокацію вагання, пролепсис і як цілі 

стратегії творення містичного, і як засоби стратегій. Чи не вважає 

О.Вещикова доречним підвести ці чинники оповідання під поняття 

стратегем, які письменник обирає й комбінує з певною метою, що дало б 

змогу спиратися на оптимальну термінологічну таксономію? Чи треба все ж 

таки відмежовувати містику від фантастики?  

Опрацювання рукопису дає підстави говорити, що на більшість цих 

питань відповіді прочитуються в розмірковуваннях дисертанта, але хотілося 

б мати цілісну й комплексну позицію дослідниці щодо них. 

Додаток до роботи доцільний. 

Стилістичне й технічне оформлення роботи загалом коректне, хоча, 

безумовно, трапляються й незграбні та штучно притягнуті в наратологічний 

словник роботи звороти, наприклад, «експліцитно марковані» інтертекстеми, 

«Книга починається з епізоду» (с. 102), «початок нарації» (С. 116) тощо. У 

Списку використаної літератури наявні посилання на статті дисертанта, 

перераховані в анотації й авторефераті. Автореферат коректно відбиває 

структуру та зміст дисертації. Моє зауваження стосується розбіжності в 

номінуванні першого структурного компоненту Вступу: в дисертації це, як 



було сказано, «Обґрунтування вибору теми дослідження», а в авторефераті – 

традиційно – «Актуальність теми». 

Робота О.С.Вещикової проблематизувала складне теоретичне питання, 

логічно структурувала його, продемострувала один із продуктивних шляхів 

його вирішення. Водночас як кожна новаторська й оригінальна праця вона не 

лише дає відповіді, але й викликає низку нових запитань. І це нормально, 

оскільки наратив є умоглядним конструктом, який і самі посткласичні 

наратологи бачать у зв’язку з низкою інших концептів гуманітарного 

мислення (віра, цінність, досвід, думка, інтерпретація, за Марі-Лор Р’ян), із 

властивим їм профілем питальності, мимохіть перебраним сучасною 

наратологією.  

Тому вважаю, що дисертація Олени Сергіївни Вещикової «Наративні 

стратегії містичного у художньому творі (на матеріалі прози В. Шевчука, 

Г. Пагутяк, В. Даниленка)» є актуальним, оригінальним науковим 

дослідженням, яке відповідає «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 

567, зі змінами, внесеними згідно з Постановою KM № 656 від 19.08.2015 p. і 

заслуговує на присвоєння наукового ступеня «кандидата філологічних наук» 

зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, 035 – філологія. 
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