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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Однією з найістотніших 

закономірностей розвитку новітньої літератури, від помежів'я ХІХ і ХХ століть 

й аж дотепер, є активне звернення до традиційних сюжетів і образів та їх 

переосмислення відповідно до викликів часу і творчих настанов авторів. Цей 

процес характеризується різноманітністю форм і способів письменницької 

роботи з відомим літературним матеріалом. Відтак і для сучасного 

літературознавства сутнісним завданням є вивчення особливостей 

функціонування традиційних сюжетно-образних моделей різної генетичної 

природи. Ця наукова проблема набула виняткового значення в останні 

десятиліття, для яких знаменною тенденцією стало ствердження духовно-

культурних витоків національної свідомості у поєднанні з осягненням одвічних 

проблем загальнолюдського буття. По-новому сьогодні трактується й поняття 

традиції, що відіграє якісно іншу роль порівняно з минулим часом. Так, 

В. Антофійчук вказує на перспективність міжкультурної взаємодії на ґрунті 

звернення до традиції, що є надто актуальним в сучасних умовах, коли народи 

шукають шляхів подолання свого трагічного минулого, прагнуть відродити 

кращі традиції справжньої духовності, вироблені багатьма поколіннями у 

попередні епохи. Отож, літературно-художні інтерпретації традиційного 

сюжетно-образного матеріалу у новітню добу акцентують передусім на 

філософсько-естетичних та морально-психологічних проблемах, закорінених, 

своєю чергою, на конкретному соціально-історичному, культурно-

політичному, національно-етнічному матеріалі.  

Серед культурних феноменів, що належать до сфери традиційного 

сюжетно-образного матеріалу, унікальне місце займає образ Понтія Пілата. 

Силою виняткових обставин мало знаний в історії римський прокуратор Юдеї 

виявився включеним у широке коло євангельської традиції, будучи тісно 

пов'язаним насамперед із оповідями про Ісуса Христа, а також про інших 

дотичних до нього учасників Священної історії. 

До фігури Понтія Пілата та особливостей його культурно-історичної та 

художньо-естетичної інтерпретації неодноразово зверталися науковці, фахівці з 

культурології та історії літератури. Шляхи трансформації легенди про Понтія 

Пілата в історії культури детально окреслила О. Корнієнко, залучивши до 

аналізу історичні свідчення, євангельські канонічні й апокрифічні тексти, а 

також твори новітньої російської літератури. Спроби з'ясувати типологію 

образу Понтія Пілата у новітній світовій літературі демонструють численні 

студії А. Нямцу. Дослідник вписує даний образ у загальну євангельську 

парадигму сучасної прози й, зокрема, відзначає, що в канонічних Євангеліях 

завуальовано простежується мотив доброзичливого ставлення Понтія Пілата до 

Ісуса, який активно розвивають і трансформують автори "літературних 
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євангелій", акцентуючи при цьому страх прокуратора за свою кар'єру і безсилля 

перед стихією натовпу. Різноманітні "літературні апокрифи" новітньої доби є 

об'єктом докторської дисертації О. Татаринова. Онтологічні, поведінкові та 

аксіологічні домінанти образу Понтія Пілата на матеріалі новітньої української 

літератури досліджує В. Антофійчук. 

Віддаючи належне здійсненим дослідженням, тим не менше, 

констатуємо, що далеко не всі аспекти означеної літературознавчої проблеми 

отримали остаточне вирішення. Це стосується як загальних аспектів сюжету 

про Понтія Пілата, так і значної кількості творів сучасної літератури, у яких 

образ римського державця відіграє ключову роль, але які поки що залишились 

обійденими увагою дослідників. Так, А. Нямцу розглядає чимало творів, автори 

яких намагалися вирішити «загадку Пілата», але нічого не говорить про такі 

романи, як «Міжзоряний мандрівник» Джека Лондона, «Спогади Понтія 

Пілата» Анни Берне, «Понтій Пілат» Роже Куая, «Пілат. Комплекс» Александра 

Лернета-Холеньї, «Євангеліє від Пілата» Еріка-Еманюеля Шмітта. Загальною 

тенденцією студій про «літературного» Понтія Пілата є з'ясування аксіології 

образу, натомість поетико-стильові особливості його трансформації зазвичай 

перебувають на периферії досліджень. Необхідністю певною мірою заповнити 

існуючі прогалини і потребою подальшого студіювання окресленої 

проблематики зумовлюється актуальність даної дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри 

германських мов та  зарубіжної літератури (факультет іноземної філології) 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 

межах комплексної кафедральної теми «Поетика і типологія літературних 

жанрів» (номер державної реєстрації 0116U006383). Науковий керівник – 

доктор філологічних наук, професор О.В. Кеба. Тему дисертації затверджено на 

засіданні вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка (протокол № 11 від 24 листопада 2011 р.) та скориговано на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка (протокол № 20/1 від 15 листопада 2018 р.). 

Мета дисертації полягає у з'ясуванні типологічних варіантів художньо-

образного втілення сюжету про Понтія Пілата у різних національних 

літературах у період з кінця ХІХ до початку ХХІ століть, виявленні та аналізі 

закономірностей функціонування даного сюжету, його змістових домінант і 

поетико-стильових особливостей. 

Мета дослідження передбачає вирішення таких завдань: 

 висвітлити теоретичні аспекти трансформації традиційних сюжетів 

та образів легендарно-міфологічного походження, проаналізувати 

літературознавчі аспекти феномену трансформації; 
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 визначити місце сюжету про Понтія Пілата у новітніх «літературних 

євангеліях»; 

 охарактеризувати тенденції розвитку сюжету про Понтія Пілата у 

світовій літературі кінця ХІХ – початку ХХІ століть; 

 встановити продуктивність різних художніх моделей, принципів, 

засобів і прийомів переосмислення образу Понтія Пілата 

представниками різних національних літератур новітньої доби;  

 проаналізувати жанрову своєрідність творів, у яких фігурує Понтій 

Пілат. 

Об’єктом дослідження обрано понад 20 творів світової літератури, 

включаючи й українську, в яких Понтій Пілат є центральним або другорядним 

персонажем. 

Предметом вивчення є типологічні особливості художнього 

переосмислення сюжету про Понтія Пілата та образу даного персонажа у 

новітній літературі. 

Теоретико-методологічну базу дисертації складають ідеї вітчизняних і 

зарубіжних учених, присвячені проблемам переосмислення та трансформації 

традиційних сюжетів і образів у літературі, а також пов'язаним із ними 

теоретико-літературним концепціям. Вони представлені в працях Олександра 

та Олексія Веселовських, С. Аверінцева, В. Антофійчука, М. Бахтіна, 

А. Волкова, Л. Грицик, Р. Гром’яка, В. Жирмунського, Д. Затонського, 

О. Лосєва, Ю. Лотмана, І. Мегели, Є. Мелетинського, Д. Наливайка, А. Нямцу, 

О. Потебні, А. Діма, Д. Дюришина, Дж. Кемпбела, Н. Фрая, М. Еліаде та ін. 

Методи дослідження. З огляду на те, що трансформація традиційних 

сюжетів і образів може охоплювати в літературному творі всі рівні його змісту і 

форми, вивчення закономірностей даного процесу потребує системного 

підходу, методологія якого полягає у визначенні авторських інтенцій, художніх 

засобів та прийомів, за допомогою яких здійснюється переосмислення 

традиційного сюжетно-образного матеріалу.  

Своєю чергою, художній потенціал трансформації традиційних сюжетів і 

образів розкривається з позицій структурно-функціонального методу, що 

полягає в розкритті взаємозв'язку різних елементів змістово-формальної 

цілісності літературного твору та їх ролі в реалізації творчого задуму автора. 

Порівняльно-типологічний метод відіграє важливу роль у виявленні 

спільних та відмінних рис переосмислення традиційних сюжетів і образів у 

літературно-художніх творах окремих авторів та певних етапів історико-

літературного розвитку, що сприяє реалізації мети дисертації. 

У дослідженні знайшли застосування також окремі елементи та 

складники культурно-історичного, контекстуального, герменевтичного, 

психоаналітичного методів. 
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Наукова новизна роботи полягає в аналізі еволюційної динаміки 

переосмислення сюжету про Понтія Пілата як одного з продуктивних 

традиційних сюжетів у світовій літературі. Виявлено потенційні чинники 

інтерпретації даного сюжету та їх вплив на варіанти трансформації 

традиційного матеріалу. У роботі вперше представлено типологію змістових і 

поетико-стильових форм функціонування даного сюжету від кінця ХІХ до 

початку ХХІ ст. Проаналізовані способи переосмислення «Пілатового 

комплексу» (включення в основний євангельський сюжет, дописування 

біографії персонажа, проекція на певні історичні події) та жанрові форми, в 

межах яких здійснюється трансформація (біографічний роман, літературний 

апокриф, притча, мемуарно-сповідальний роман, екзистенціальний роман). 

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійним дослідженням, що 

репрезентує основні положення та узагальнення автора. Абсолютна більшість 

опублікованих матеріалів виконана одноосібно. Стаття «Традиційні образи у 

літературному контексті» написана у співавторстві з А.Є. Нямцу. Конкретний 

персональний внесок здобувача до цієї статі полягає у відборі й систематизації 

бібліографічного матеріалу, висвітленні інтегральних та диференційних 

характеристик традиційних образів і мотивів. 

Теоретичне значення дисертації визначається тим, що у ній виявлені 

основні тенденції та закономірності літературно-художнього переосмислення 

традиційного сюжету про Понтія Пілата в українській і світовій літературі кінця 

ХІХ – початку ХХІ ст. Акцентовано на шляхах розширення даного сюжету за 

рахунок авторських доповнень канонічних євангельських версій фікційними 

обставинами і персонажами, а також на засобах та прийомах психологічного 

поглиблення образу Понтія Пілата. Виявлено найбільш продуктивні жанрові 

моделі розгортання даного сюжету: біографічний роман, літературний апокриф, 

притча, мемуарно-сповідальний роман, екзистенціальний роман. 

Практична цінність роботи. Матеріали дослідження можуть бути 

використані в організації університетських літературознавчих курсів: теорії 

літератури, порівняльного літературознавства, історії новітньої української та 

зарубіжної літератури, у розробці програм вибіркових дисциплін філологічного 

спрямування у закладах вищої освіти, при підготовці підручників та посібників 

для середньої і вищої школи. 

Апробація основних положень дисертації відбулася на 5 міжнародних 

(«Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків» 

(м. Кам’янець-Подільський, 2012 р.), «Нове у філології сучасного світу» 

(м. Львів, 2015 р.), «Сучасні наукові дослідження представників філологічних 

наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури» (м. Львів, 2018 р.), 

«Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення» 

(м. Одеса, 2018 р.), «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку» 
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(м. Одеса, 2018 р.)), 2 всеукраїнських («Література в контексті культури» 

(м. Дніпро, 2015, 2018 рр.)), 6 регіональних та вишівських конференціях.  

Дисертація обговорювалася на засіданні міжкафедрального семінару 

«Поетика і типологія літературних жанрів» Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 2 від 11 жовтня 

2018 року), а також на засіданні кафедри історії української літератури, теорії 

літератури та літературної творчості Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 31 жовтня 2018 року). 

Публікації. Основні положення дисертації представлено у 21 публікації, 

з яких 4 статті надруковано у провідних наукових фахових виданнях  

України, 2 – в іноземних наукових періодичних виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних, 5 – в інших наукових виданнях, 10 – тези доповідей 

на наукових конференціях. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків і списку використаних джерел (160 позицій). Повний обсяг 

дисертації – 247 сторінок, з них 184 сторінки основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; сформульовано мету й 

завдання дисертації, її об’єкт і предмет; окреслено теоретично-методологічну 

базу роботи; визначено методи дослідження; розкрито наукову новизну, 

теоретичне й практичне значення одержаних результатів; подано відомості про 

особистий внесок здобувача, апробацію та структуру дисертації. 

У розділі 1 – «Історико-літературні та теоретико-методологічні 

аспекти дослідження» – розглянуто основні вектори науково-критичного 

осмислення художніх версій сюжету про Понтія Пілата (підрозділ 1.1) і 

теоретико-методологічні засади вивчення традиційних сюжетів і образів 

(підрозділ 1.2). Констатовано, що попри вже здійснені дослідження в означеній 

сфері, далеко не всі проблеми, пов'язані з вивченням сучасним 

літературознавством образу Понтія Пілата в новітніх «літературних 

євангеліях», можна вважати вирішеними; це, зокрема, статус персонажа в 

постканонічних версіях, аксіологічна парадигма образу, співвідношення різних 

принципів, прийомів і засобів його художнього втілення. Залишається майже 

недослідженою низка літературно-художніх творів, у яких образ Понтія Пілата 

відіграє ключову роль, як-от романи «Міжзоряний мандрівник» Джека Лондона, 

«Спогади Понтія Пілата» Анни Берне, «Понтій Пілат» Роже Кайюа, «Пілат. 

Комплекс» Александра Лернета-Холеньї, «Євангеліє від Пілата» Еріка-

Еманюеля Шмітта та ін.  

Методологічною підставою для вивчення сюжету й образу Понтія Пілата 

у світовій літературі ХХ ст. є сформована у численних працях компаративістів і 

теоретиків літератури парадигма закономірностей функціонування 
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євангельського сюжетно-образного матеріалу. Аналіз цієї парадигми показує, 

що рецепція даного матеріалу національними культурами здійснюється із 

урахуванням домінантних аспектів світового літературного процесу. 

Визначальними векторами переосмислення новозавітних колізій і персонажів, 

включаючи й сюжет про Понтія Пілата, стали драматизація усталених 

змістових стереотипів, психологізація загальновідомих схем, інтенсивна 

«доробка» оригінальних подієвих планів і систем морально-психологічних 

мотивувань, орієнтація на новітні уявлення про людську природу, насичення 

творів філософсько-екзистенціальною проблематикою та суттєве ускладнення 

їх наративної структури і поетико-стильової парадигми. 

Розділ 2 – «Сюжет про Понтія Пілата в «літературних євангеліях» 

першої половини ХХ ст.» – складається з 5 підрозділів.  

У підрозділі 2.1, що має назву «Актуалізація «проблеми Пілата» у 

філософії і літературі межі ХІХ-ХХ ст.», охарактеризовано основні чинники 

звернення авторів до сюжету про Понтія Пілата, основними з яких стали криза 

християнської доктрини в перехідну добу і наявність низки прогалин 

філософсько-психологічного плану в євангельських епізодах, що стосуються 

римського правителя Юдеї. 

Підрозділ 2.2 – «Поетико-стильові особливості сюжету про Понтія 

Пілата в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. в контексті 

європейської культурної традиції» – присвячений аналізові різноспрямованих 

тенденцій розгортання сюжету про Понтія Пілата, що включають амбівалентні 

оцінки його участі в подіях Священної історії. Це викликало до життя й зміни в 

поетико-стильовій парадигмі втілення даного образу. Як зарубіжні автори 

(А. Франс, Л. Воллес, Ж. М. Еса де Кейрош, Л. Андрєєв, М. Арцибашев, так і 

українські (І. Франко, О. Маковей, Н. Королева) вдаються до суб'єктивованого 

поліфонічного наративу, дискурсивно стикаючи різні погляди на відому 

євангельську ситуацію, насичують текст ускладненими сюжетними 

перипетіями, виразними метафорами, умовно-символічними деталями. 

Предметом розгляду в підрозділі 2.3 – «Мелодраматизація 

євангельського сюжету в романі М. Кореллі "Варавва"» – є один із перших 

белетристичних творів на євангельську тему у новітній світовій літературі. 

Акцентовано, що традиційний сюжетно-образний матеріал у романі піддається 

своєрідній мелодраматичній обробці, доповнюється відсутніми у канонічних 

текстах персонажами, насичується емоційно-поетичними фарбами, але зберігає 

при цьому високий аксіологічний смисл, не піддаючи сумніву істину 

Божественного походження Ісуса і його трагічно-жертвенної місії. При цьому 

образ Понтія Пілата у змістових домінантах також цілком відповідає 

сформованому церковно-християнському канону, згідно з яким зустріч із 

Ісусом відкрила прокураторові Божественну істину і його подальше життя 

стало спокутуванням непоправного вчинку. 
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Образ Понтія Пілата в романі Джека Лондона «Міжзоряний 

мандрівник» розглянутий у підрозділі 2.4. У творі має місце вільне трактування 

євангельського сюжету. Автор акцентує у характері Понтія Пілата розуміння ідей 

Ісуса Христа. Однак навіть маючи можливість врятувати його життя, прокуратор 

приймає свідоме рішення не втручатися у Божий промисел. Ще один важливий 

висновок щодо своєрідності образу Пілата в романі «Міжзоряний мандрівник» 

стосується художньо-естетичних стратегій автора. Попри загальну жанрову 

установку на пригодницький роман у новелах, саме 17-й розділ книжки, в якому 

реалізується нетрадиційна версія євангельського сюжету, виходить далеко за 

межі означеного жанрового канону і переключає наративний регістр твору в 

морально-філософську площину. Крім того, Джек Лондон багато в чому 

випереджає ті тенденції переосмислення традиційного сюжету, які стануть 

істотними в літературі ХХ ст. – «олюднення» персонажів євангельської історії, 

насичення її багатим подієвим та предметно-інтер'єрним фактажем, драматизація 

і поліфонізація наративу, використання прийомів передорученої розповіді. 

У підрозділі 2.5. – «"Роман про Понтія Пілата" у романі М. Булгакова 

"Майстер і Маргарита"»  – увагу зосереджено на характеристиці значення 

даного твору для формування новітніх тенденцій художнього осмислення 

євангельських подій. Багато в чому завдяки булгаковському роману прийом 

«сюжет у сюжеті» набув значного поширення у різних національних 

літературах. Особливістю цього прийому є зближення і взаємонакладання 

відмінного змістового континууму, завдяки чому реципієнт отримує можливість 

осмислювати співвідношення різних морально-психологічних детермінант. Цей 

процес актуалізується багатоплановістю сюжету, перегуками розповідних 

планів, ізоморфністю численних мікроструктурних компонентів наративу тощо. 

Розділ 3 – «"Пілатів комплекс" у "літературних євангеліях" другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст.» – має  об'єктом аналізу більше 10 творів 

відповідної тематики означеної доби.  

Підрозділ 3.1 – «Соціально-історичні та морально-етичні проекції 

образу Понтія Пілата» – містить 3 пункти. 

У пункті 3.1.1, що має назву «Сюжет про Понтія Пілата в контексті 

антитоталітарного дискурсу», означений ракурс розвитку теми 

охарактеризовано на матеріалі російської літератури другої половини минулого 

століття – оповідання В. Шаламова «Прокуратор Юдеї», роман 

Ю. Домбровського «Факультет непотрібних речей» і роман Ч. Айтматова 

«Плаха». У цих творах євангельська історія використовується авторами як 

своєрідне мірило для оцінки поведінки людей в екстремальних ситуаціях 

переслідувань, терору, зрадництва.  

У пункті 3.1.2 – «Вектори «історичної реконструкції» євангельської 

історії» – проаналізовані романи «Цар Ісус» Роберта Грейвза, «Листи 

Никодима» Яна Добрачинського, «Людина з Назарету» Е. Берджеса, «Понтій 



8 

Пілат» Л. Сухова. Спільним для цих творів є пильна увага до сюжетних 

мотивувань і деталізації у змалюванні епохи, однак вони різняться авторськими 

художніми стратегіями: Р. Грейвз ґрунтує свою концепцію на основі власних 

неоміфологічних уявлень про роль Білої Богині у соціальних процесах 

минувшини; Я. Добрачинський пише сповідальний роман у листах про людину, 

яка поступово переймається вченням Ісуса; Е. Берджес створює образ Пілата як 

складної і неоднозначної особистості, римлянина і язичника, сина своєї доби і 

своєї культури; Л. Сухов пише роман-біографію римського прокуратора –  від 

участі в германських військових кампаніях до прокураторства в Юдеї та 

подальшого відходу від політичної кар'єри.  

Пункт 3.1.3 – «Проблеми віри й істини крізь призму сюжету про Понтія 

Пілата» – має чотири підпункти. У кожному з них досліджується окремий твір 

Пілатової тематики: оповідання «Пілат» Фрідріха Дюрренматта, романи 

«Варавва» Пера Лаґерквіста, «Понтій Пілат» Роже Кайюа, «Пілат. Комплекс» 

Александра Лернета-Холеньї. Об'єднує ці твори намагання авторів прочитати 

історію Понтія Пілата як напружений дискурс віри і сумніву в їх амбівалентній 

взаємопов'язаності. 

Концептуальною домінантою образу Понтія Пілата в оповіданні 

Дюрренматта є думка про вічні й невідворотні помилки людини у її стосунках 

із Вищою силою, невідповідність уявлень про Бога, а відтак і богопокинутість 

людини. Автор максимально редукує євангельську ситуацію, зосереджуючись 

виключно на екзистенціально-психологічних аспектах реакції людини на 

непередбачувані дії всемогутнього Бога, який випробовує людину. 

Універсалізація змісту оповідання переводить його у формат екзистенціальної 

притчі, для якої характерна екстремальність ситуації, гостре переживання 

персонажем свого психологічного стану як пограничного, на межі розуміння й 

прозріння, життя і смерті. 

Оповідання Дюрренматта одним із перших відкрило й нові наративні 

стратегії в художніх трансформаціях євангельських подій, зокрема відтворення 

їх очима тих чи тих учасників цих подій. Розповідь у ньому ведеться від третьої 

особи, але організована вона у такий спосіб, що читачеві дається лише те, що 

бачить, чує, відчуває, переживає головний герой. Ця так звана «персональна» 

розповідна ситуація  є не просто експериментом автора, а засобом залучення 

читача, створення ефекту, ніби оповідь дійсно ведеться від імені персонажа, а 

відтак посилення достовірності й донесення до читача авторської інтенції 

шляхом сугестивного навіювання. 

У романі Лаґерквіста образ Понтія Пілата перебуває на периферії 

розповіді, однак він має важливе значення для акцентування центральної 

проблеми твору – одвічного дуалізму людської сутності, нерозривності добра і 

зла в самій людській природі. Подібно до оповідання Ф. Дюрренматта «Пілат», 

що має виразну притчово-символічну домінанту при щільній насиченості 
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реалістичними деталями, роман Лагерквіста також носить підкреслено 

«заземлений» характер: символіко-притчовий зміст не нав'язується читачеві, а 

витікає із зображених автором картин і створених людських характерів. Сюжет 

твору і система його персонажів має позірно відносний стосунок до 

євангельської історії, фактично перетворюючись на фікційну біографію того, 

хто мав би бути замість Ісуса на хресті. Цей ключовий момент «заміни», 

нез'ясовний для Варавви, спричиняє кардинальну трансформацію 

світосприйняття протагоніста, для якого життя перестає бути легким і 

однозначним. Ще більше поглиблюється екзистенціальна криза персонажа 

після зустрічі з прокуратором, коли той перекреслює на його табличці напис 

«Ісус Христос». Знаменно, що наратор уникає називати прокуратора Понтієм 

Пілатом, що вкупі з іншими деталями працює на універсалізацію образу, 

притчове акцентування сутності «земної» влади, її протилежності владі 

«небесній» і байдужості до долі окремої людини. 

У художній інтерпретації традиційного сюжету в романі Роже Кайюа 

акцентується можливість як альтернативного психологічного мотивування 

вчинків прокуратора Іудеї, так і альтернативного розгортання світової історії. 

Протагоніст позбавлений докорів сумління, оскільки на доленосному суді 

приймає рішення на користь Ісуса Христа, демонструючи здатність до «свободи 

волі», хоча й знає, що навіть за будь-яких інших обставин його політична 

кар'єра добігла кінця. Засланий у глибоку провінцію він справді накладає на 

себе руки, але не як страждалець, а як щаслива людина і стоїк, переконаний, що 

володіє волею розпоряджатися власним життям. Що ж до наслідків його 

рішення на суді Ісуса, то воно спричинило те, що «месія» перестав ним бути і 

«християнство не відбулося», а історія пішла іншим шляхом. Такий 

альтернативний варіант євангельської історії, попри певні суперечності в 

сюжеті й фіналі твору, який принципово не містить жодних проектів «іншого» 

майбутнього людства, тим не менше, відкриває нові перспективи філософсько-

психологічного прочитання традиційного образу світової літератури.  

Роман Александра Лернета-Холеньї «Пілат. Комплекс» розглянуто як 

філософськи узагальнений погляд на ситуацію суду Понтія Пілата над Ісусом. 

Твір має оригінальну двопланово-дубльовану наративну структуру: історія 

студентського спектаклю з євангельським сюжетом про Понтія Пілата 

повторюється у спогадах про ту давноминулу подію протагоніста, якому 

замолоду довелося грати роль римського прокуратора. В такому переломленні 

центральна проблема євангельської історії – «Що таке істина?» – постає 

постмодерністськи ускладненим дискурсом віри і сумніву, який може бути 

зведений до певного узагальнення лише за допомогою парадоксу: саме сумніви 

є найбільш достовірною і незаперечною істиною в усіх євангельських оповідях, 

а відтак слугують опосередкованим підтвердженням віри в Божественну 

природу Ісуса Христа. 
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У підрозділі 3.2 – «Постмодерністські варіації образу Понтія 

Пілата» – увага зосереджена на творах, які радикально переосмислюють 

Пілатову тему крізь призму постмодерністської концепції.  

У пункті 3.2.1 для того, щоб акцентувати нетрадиційний підхід до теми 

венесуельського письменника М.О. Сільви у романі «І став той камінь 

Христом», його інтерпретовано через зіставлення з традиційним життєписом 

Спасителя у романі Ф. Моріака «Життя Ісуса». Авторські оцінки ролі Понтія 

Пілата в євангельській історії суттєво розходяться: Ф. Моріак схильний 

пояснювати рішення прокуратора стратити Ісуса політичними причинами, а 

Сільва переводить проблему у характерологічну площину, відтак прокуратор не 

лише не виправдовується, але й оголошується основним винуватцем трагедії.  

У пункті 3.2.2 – «Інтроспективна версія євангельської історії в романі 

Анни Берне "Спогади Понтія Пілата"» – здійснено аналіз роману французької 

письменниці й показано, що авторка розгортає традиційний сюжет у морально-

філософській і психологічній площинах, акцентуючи увагу на подоланні 

центральним героєм внутрішньої роздвоєності, самозасудженні й прийнятті 

Христа як Спасителя світу.  

У пункті 3.2.3 – «Роман Е.Е. Шмітта «Євангеліє від Пілата» : особливості 

першоособової трансформації євангельського наративу» – виявлено художню 

продуктивність обраної автором наративної стратегії. Твір побудовано як низка 

внутрішніх монологів Понтія Пілата, однак не за принципом потоку свідомості, а 

у форматі логічного дискурсу, через який розкривається образ римського 

політика, раціоналіста і прагматика, для якого ідеологія Ісуса так і залишається 

чужою, попри намагання об'єктивно її осягнути.   

У пункті 3.2.4 – «Пілат як виконавець волі Ісуса: деконструкція 

євангельського сюжету в романі Жозе Сарамаґо "Євангеліє від Ісуса Христа"» –  

розглянуто шляхи постмодерністської інтерпретації традиційного матеріалу. 

Автор роману не лише десакралізує євангельський сюжет загалом, але й 

переписує в постмодерністському ключі усі його складові, зокрема й епізод 

суду Понтія Пілата над Ісусом. Протестуючи проти Господнього 

маніпулювання його долею, Ісус прагне повернути собі людську сутність і 

намагається остаточно ствердити її під час розмови з прокуратором і в останні 

моменти свого страдницького земного шляху. 

 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено результати дослідження. 

Сюжет про Понтія Пілата є одним із наскрізних феноменів світової 

літератури і займає важливе місце в колі так званих традиційних сюжетів і 

образів. Усі літературно-художні версії даного сюжету виникають на основі 

зображення персонажа в чотирьох євангельських текстах із відповідними 
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доповненнями та уточненнями в працях римських та юдейських істориків. 

Подібність євангельських текстів і найдавніших історичних джерел щодо 

характерологічних аспектів образу Понтія Пілата полягає в тому, що він усюди 

показаний честолюбним і жорстоким правителем. Надалі Понтій Пілат став 

постійним фігурантом численних неканонічних текстів, апокрифів, легенд, 

переказів, у яких його участь у подіях Священної історії інтерпретується не 

надто варіативно, й оцінки авторів зазвичай зводяться до різкого засудження 

Пілатової позиції невтручання-усунення чи свідомого засудження Ісуса до 

страти. 

У науці про літературу інтерес до сюжету й образу Понтія Пілата виникає 

на межі ХІХ і ХХ ст. В цей час формуються основні дослідницькі вектори 

вивчення даного сегменту історії літератури, осмислюються причини 

перманентного звернення письменників і митців до Понтія Пілата і 

визначаються шляхи трансформації відповідного історичного та легендарно-

міфологічного матеріалу. Найбільше напрацювань у цій сфері зроблено такими 

вітчизняними і зарубіжними вченими, як А. Нямцу, В. Антофійчук, 

О. Корнієнко, О. Татаринов та ін.  

Сюжет про Понтія Пілата, як і загалом увесь широкий спектр 

євангельського сюжетно-образного матеріалу, набуває особливої актуалізації в 

літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. У цей час формується основна 

універсальна тенденція, яка залишатиметься значущою упродовж усього 

наступного століття – «олюднення» і психологізація персонажів Євангелія, 

дописування й переакцентування окремих епізодів євангельської історії, 

деталізація обставин і насичення сюжетів різноманітними елементами 

предметно-художньої зображальності. 

Концептуальна складова даної тенденції («олюднення» Ісуса) значною 

мірою живиться ідеями книжки Е. Ренана «Життя Ісуса», однак її художній 

метод – поєднання сюжетної розповіді з публіцистичним пафосом і розлогими 

риторичними вставками – майже не був запитаним авторами «літературних 

євангелій» межі століть. Більшість із них (А. Франс, Л. Воллес, М. Кореллі, 

Ж. М. Еса де Кейрош, Дж. Лондон, Л. Андрєєв, М. Арцибашев та ін.) робили 

ставку на художньо-образне наповнення євангельських сюжетів, позбавлене 

авторського втручання і прямого голосу, з почастим радикальним відходом від 

канонічного контенту. Названі автори продовжують не стільки «історичну» 

концепцію Ренана, скільки розвивають «психологічні» латенти євангельських 

образів, ідуть шляхом не просто «олюднення» таких центральних персонажів 

євангельської історії, як сам Ісус Христос, Іуда Іскаріот і Понтій Пілат, а 

тяжіють до їх багатогранного зображення на основі новітніх засобів 

психологізму, нелінійної сюжетності, ускладнених прийомів наративної 

організації тексту, чого й близько немає в книжці Ренана.  
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Зіставлення трансформації сюжету про Понтія Пілата в українській (Іван 

Франко, Осип Маковей, Наталена Королева) і світовій літературі кінця ХІХ – 

першої половини ХХ ст. засвідчило різновекторні тенденції його розробки, що 

включають амбівалентні оцінки участі римського прокуратора в подіях 

Священної історії. Це викликало до життя й зміни в поетико-стильовій 

парадигмі втілення даного образу. Як західноєвропейські, так і українські 

автори вдаються до суб'єктивованого поліфонічного наративу, стикаючи різні 

погляди на відому євангельську ситуацію, розширюють рамки традиційного 

сюжету новими сюжетними перипетіями, насичують текст виразною 

символікою. 

У змістовому плані образ Понтія Пілата в літературі першої половини 

ХХ ст. характеризується такими елементами, як психологічна суперечливість, 

національно-культурна і соціально-політична мотивація поведінки. В 

аксіологічному плані залишаються стійкими два протилежних аспекти – 

«позитивний» і «негативний», однак поступово домінуючою стає тенденція 

пояснювати позицію римського прокуратора щодо Ісуса розумінням ідей 

Спасителя, що водночас супроводжується страхом Понтія Пілата за свою 

політичну кар'єру і наступними докорами сумління аж до усвідомленого 

прийняття християнства, як у романі Н. Королевої «Що є Істина?». 

До продуктивних формотворчих і поетико-стильових особливостей 

образу Понтія Пілата відносимо модерні засоби відтворення внутрішнього світу 

(невласне-авторське мовлення, потік свідомості, жестовий психологізм), 

насичення розповіді багатим подієвим та предметно-інтер'єрним фактажем, 

драматизація і поліфонізація наративу, використання прийомів передорученої 

розповіді. 

Для подальшого літературного життя образу Понтія Пілата значущою 

була роль роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита», який продемонстрував 

художні можливості синтезу історичних, міфологічних, філософських і 

літературних джерел та матеріалів. У поетико-стильовому відношенні твір 

Булгакова оприявнив продуктивність для фікційного переосмислення сюжету 

про Понтія Пілата таких художніх моделей, як «текст у тексті», сюжетна 

багатоплановість, паралельність минулого і сучасності, мультиперспективність 

розповіді, символізація предметної сфери  наративу. 

На розвиток сюжету про Понтія Пілата в літературі другої половини ХХ і 

на початку ХХІ ст., надто ж на першому етапі даного періоду, тобто в 1950-

1960 рр., значний вплив справила соціально-історична і культурно-політична 

ситуація в світі. Різноманітні авторські версії аналізованого сюжету так чи 

інакше віддзеркалювали важкі повоєнні настрої європейської інтелігенції, яка 

вважала потоптаними всі гуманістичні цінності й песимістично оцінювала 

здатність людини протистояти злу. Особливо наочно це демонструють твори 

Ф. Дюрренматта (оповідання «Пілат») і П. Лагерквіста (роман «Варавва»), в 
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яких за допомогою умовно-символічних, притчово-асоціативних форм 

(зокрема, через хронотоп зустрічі людини з Богом) здійснюється оцінка 

сучасного богопокинутого стану людства крізь призму позачасових, 

універсальних цінностей.  

Специфічним вираженням даної тенденції стало звернення до Понтієвого 

сюжету письменників із Радянського Союзу. Для них даний сюжет мав перш за 

все соціально-історичну проекційність. Показово, що твори В. Шаламова 

(«Прокуратор Юдеї») і Ю. Домбровського «Факультет непотрібних речей», 

написані в перше повоєнне десятиліття, змогли побачити світ лише в часи 

перебудови, і їх поява майже збіглася в часі з публікацією роману Ч. Айтматова 

«Плаха», в якому також істотне місце зайняв епізод суду Понтія Пілата над 

Ісусом Христом. 

Поряд із соціально-історичним вектором переосмислення традиційного 

сюжету про Понтія Пілата у творах, що належали до різних національних 

літератур, істотною для даного сегменту літератури стала тенденція до 

вираження авторського художньо-філософського світобачення на шляхах 

«історичної реконструкції» євангельської історії. Вона по-різному проявилася у 

творчості Р. Грейвза («Цар Ісус»), Я. Добрачинського («Листи Николима. 

Євангеліє від фарисея»), Е. Берджеса («Ісус із Назарету»), Л. Сухова «Понтій 

Пілат») та ін. Якщо Р. Грейвз будує свою реконструкцію на основі власної 

наукової концепції про позачасову значущість архетипу Білої Богині, а 

Я. Добрачинський наближує євангельську добу до читача за допомогою 

сповідальних інтонацій роману в листах, то Е. Берджес реміфологізує сюжет 

про Понтія Пілата, наповнює його фікційними персонажами і значно 

ускладнює образ прокуратора. Ще більшої екстенсивності набуває даний сюжет 

у романі Л. Сухова, перетворюючись у фікційну біографію, що межує з 

автобіографією. Жанрова своєрідність даного твору виявляє чимало 

типологічних відповідностей із романом А. Берне «Спогади Понтія Пілата». В 

обох творах наратив не тільки ґрунтується на мемуаристичних канонах, але 

почасти виходить у сферу таких жанрових феноменів, як роман виховання, 

інтелектуальний квест, політичний детектив.  

Своєрідною альтернативною версією євангельської історії є роман Роже 

Кайюа «Понтій Пілат», в якому герой позбавлений докорів сумління, оскільки 

приймає в суді над Ісусом його сторону і звільняє його з-під варти з тим, аби 

повернути хід історії в інший бік. Такий самий сюжетний хід використано в 

романі В. Тендрякова «Замах на міражі», однак якщо у творі російського 

письменника історія відновлює свій первісний хід і Ісус після передчасної 

смерті від побиття камінням повертається у світ, щоб завершити свій земний 

шлях на хресті, то в романі Р. Кайюа має місце порушення сюжетної логіки. 

Тим не менше, запропонований французьким письменником альтернативний 

варіант розвитку світової історії, попри певні суперечності в сюжеті твору, 
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відкриває нові варіанти психологічного прочитання традиційного образу 

світової літератури. 

Філософською дискурсивністю відзначений роман Александра Лернета-

Холеньї «Пілат. Комплекс», в якому формується філософськи узагальнена 

система поглядів на ситуацію суду Понтія Пілата над Ісусом. Оригінальне 

двопланове розгортання даного сюжету дає авторові змогу різко зіткнути 

позиції всіх його учасників щодо фундаментальної проблеми «Що таке істина», 

обговорення якої постає вічним дискурсом віри і сумніву, які неминуче й 

нерозривно пов'язані між собою. 

Нові тенденції трансформації Пілатового комплексу спостерігаються в 

літературі межі ХХ і ХХІ століть. Твори А. Берне, М.О. Сільва, Ж. Сарамаго, 

Е.-Е. Шмітта демонструють як суттєвий відхід від подієвого контенту 

євангельського протосюжету, так і новаторство його концептуального 

наповнення. Автори не лише олюднюють образи Спасителя й Пілата, але й 

наділяють їх нетрадиційними біографіями, наповнюють їх внутрішній світ 

сумнівами й напруженими пошуками істини, і тим самим стверджують 

змістовну значущість дискурсивного взаємозв'язку центральних образів цього 

традиційного сюжету, акцентують за допомогою оригінальних художніх 

засобів закладені в ньому морально-філософські та духовно-ціннісні питання 

добра і зла, правди й істини, віри і сумніву. 

Таким чином, від кінця ХІХ до початку ХХІ ст. сюжет про Понтія Пілата 

ствердився як один із найпродуктивніших феноменів новітньої світової 

літератури. Чинники розмаїтої інтерпретації даного сюжету у творах 

представників різних національних літератур криються, з одного боку, у певній 

початковій невизначеності перипетій даного сюжету в канонічних 

євангельських текстах, а з іншого боку, в потенційному багатстві «людського» 

в характері Понтія Пілата. Загальна змістова й аксіологічна типологія образу за 

століття кардинально не змінилася, продовжуючи «човникувати» між 

полюсами «негативної» і «позитивної» оцінки дій прокуратора щодо Ісуса 

Христа, натомість суттєвої трансформації зазнали художньо-естетичні підходи 

до традиційного матеріалу. У роботі засвідчено широкий спектр сюжетних, 

характерологічних і наративних способів переосмислення «Пілатового 

комплексу»: включення в основний євангельський сюжет, дописування 

біографії персонажа, проекція на певні віддалені історичні події, психологізація 

і поглиблення характеру за рахунок невласне-авторського мовлення, засобів 

«явного» й «прихованого» психологізму, насичення розповіді багатим подієвим 

та предметно-інтер'єрним фактажем, драматизація і поліфонізація наративу, 

використання прийомів передорученої розповіді. Різноманітними є й жанрові 

форми, в межах яких здійснюється трансформація сюжету й образу Понтія 

Пілата: літературний апокриф, фікційна біографія, притча, мемуарно-

сповідальний роман, екзистенційний роман.  
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АНОТАЦІЯ 

Комарніцька Л. М. Особливості художньої трансформації 

євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця 

XIX – початку XXI століть. – Рукопис. 
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У дисертації розглянуто основні тенденції і закономірності художньої 

трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі 

кінця ХІХ – початку ХХІ століть. Досліджено особливості функціонування 

даного сюжету у більш ніж двадцяти художніх творах, що належать до різних 

національних літератур. Виявлено широкий спектр сюжетних, 

характерологічних і наративних способів переосмислення аналізованого 

сюжету: включення в основний євангельський сюжет, дописування біографії 

персонажа, проекція на віддалені історичні події, психологізація і поглиблення 

характеру за рахунок невласне-авторського мовлення, засобів новітнього 

психологізму, насичення розповіді багатим подієвим та предметно-інтер'єрним 

фактажем, драматизація і поліфонізація наративу, використання прийомів 

передорученої розповіді. Проаналізовано різноманітні жанрові форми, в межах 

яких здійснюється трансформація сюжету й образу Понтія Пілата: літературний 

апокриф, фікційна біографія, притча, мемуарно-сповідальний роман, 

екзистенційний роман. 

Ключові слова: традиційний літературний сюжет, «літературні 

євангелія», образ Понтія Пілата, художня трансформація, жанрова 

типологія, поетико-стильові особливості. 

 

АННОТАЦИЯ 

Комарницкая Л. Н. Особенности художественной трансформации 

евангельского сюжета о Понтии Пилате в мировой литературе конца ХIХ – 

начала ХХІ вв. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации рассмотрены основные тенденции и закономерности 

художественной трансформации евангельского сюжета о Понтии Пилате в 

мировой литературе конца XIX - начала XXI вв. Исследованы особенности 

функционирования данного сюжета в более чем двадцати художественных 

произведениях, принадлежащих к разным национальным литературам. Выявлен 

широкий спектр сюжетных, характерологических и нарративных способов 

переосмысления данного сюжета: дописывание биографии персонажа, 

проекция на отдаленные исторические события, психологизация и углубление 

характера за счет несобственно-авторской речи, средств новейшего 

психологизма, насыщение сюжета событийным и предметно-интерьерным 

фактажем, драматизация и полифонизация нарратива, использование приемов 

передоверенного повествоания. Проанализированы разнообразные жанровые 

формы, в пределах которых осуществляется трансформация сюжета и образа 
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Понтия Пилата: литературный апокриф, фиктивная биография, притча, 

мемуарно-исповедальный роман, экзистенциальный роман. 

Ключевые слова: традиционный литературный сюжет, «литературные 

евангелия», образ Понтия Пилата, художественная трансформация, 

жанровая типология, поэтико-стилевые особенности. 

 

SUMMARY 

Komarnitska L. M. The peculiarities of the fictional transformation of the 

plot about Pontius Pilate in world literature from the end of the XIXth to the 

beginning of the XXIst centuries. – Manuscript. 

The thesis for obtaining a scholarly degree of Candidate of Philological 

Sciences in speciality 10.01.05 – Comparative literature. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2018. 

The dissertation presents a study of the main tendencies and patterns of the 

fictional transformation of the canonical gospel plot about Pontius Pilate in the world 

literature from the end of the XIXth to the beginning of the XXIst centuries. The 

peculiarities of the functioning of this plot in more than twenty literary works, 

belonging to different national literatures, are analyzed.  

The plot about Pontius Pilate fell into the field of fictional works from the end 

of the ХІХth century. The main universal tendencies, which will remain significant 

throughout the ХХth century, are the «humanization» and the psychologization of the 

character, the addition and re-accentuation of some episodes of the Gospels, the 

saturation of the plot with various elements of imagery. 

The authors of the first fictional stories about Pontius Pilate (A. France, 

L. Wallace, M. Corelli, J. M. Eça de Queiroz, J. London, L. Andreev, 

M. Artsybashev, etc.) have relied on the artistic depiction of evangelical plots, 

deprived of author's interference and direct voice. These authors have continued not 

as much the E. Renan's «historical» conception, but have developed latent 

psychological places of evangelical stories. They not only have «populated» the 

central characters of gospel history, such as Jesus Christ, Judas Iscariot and Pontius 

Pilate, but have created their multifaceted images using the latest means of 

psychology, nonlinear plot, complicated methods of narrative.  

In modern fiction the character of Pontius Pilate was determined by such 

elements as psychological contradictions, national-cultural and socio-political 

motivation of behavior. In the axiological plan, two vectors, «positive» and 

«negative», remain relevant, however, the tendency to complicate the Roman 

procurator's position towards Jesus was gradually dominant up to the understanding 

and acceptance of his ideas. At the same time, Pilate's adherence to Jesus was 

accompanied by fear about political career and subsequent reproaches of conscience, 

or even perpetuation of Christianity, as in the N. Koroleva's novel «What is Truth?». 
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New trends in the transformation of the Pilate's Complex have been observed 

in the literature of the borders of the XXth and XXIst centuries. Works by A. Bernet, 

M.O. Silva, J. Saramago, E.-E. Schmitt shows a significant departure from the 

content of the Gospel original source, as well as the innovation of its conceptual 

meanings. The authors humiliate the characters of the Savior and Pilate and try to 

bring them as close as possible to the modern man. The writers detail and at the same 

time symbolize evangelical story, give non-canonical biographies to canonical 

characters, fill their inner world with doubts and strained searches of truth. Thus, they 

maintain the meaningful significance of the discursive interconnection between the 

central characters of this traditional plot, emphasize the moral and philosophical 

questions of Good and Evil, Truth and Hope, Faith and Doubt. The genre forms 

within which the plot of Pontius Pilate is transformed are: literary apocrypha, 

fictitious biography, parable, memoirs and confessional novel, existential novel. 

Key words: traditional literary plot, «Literary Gospels», Pontius Pilate's 

character, fictional transformation, genre typology, poetic and style peculiarities. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 8.01.2019. Формат 60х90/16. 

Папір офісний. Друк різографічний. Гарнітура Times New Roman.  

Обл.-вид. арк. 0,9. Наклад 120 прим. Зам. № 848. 

      

 

 

Надруковано в Кам’янець-Подільському  

національному університеті імені Івана Огієнка, 

вул. Огієнка, 61. Кам’янець-Подільський, 32300. 

Свідоцтво про внесення до державного реєстру  

суб'єктів видавничої справи серії ДК № 3382 від 05.02.2009 р. 
 

 

 

 

 


