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Актуальність теми дослідження. Літературознавці давно зауважили, 

що в історії світової літератури є сюжети, образи і мотиви, які виявляють 

позачасову суть, є своєрідною художньою формою універсальної пам'яті, яка 

зберігає і осмислює загальнолюдський досвід. Письменники постійно 

звертаються до цієї скарбниці, але, повторюючись у літературах різних часів 

і народів, ці структури щоразу наповнюються іншим змістом, що відповідає 

новій добі. Дослідники застосовують різні терміни для позначення сюжетів, 

образів і мотивів, що інтенсивно функціонують у літературі: «мандрівні 

сюжети», «світові типи», «вічні типи», «вікові образи», «вічні образи», 

«світові сюжети», «вічні сюжети», «магістральні сюжети», «надсюжети», 

«надтипи» та ін., зрештою, утвердились терміни «традиційні структури» (чи 

«традиційні сюжети і образи»), і їх всебічне дослідження вважається однією 

з найважливіших проблем порівняльного літературознавства. Традиційний 

сюжетно-образний матеріал вивчають у сучасній вітчизняній 

літературознавчій науці насамперед представники т. зв. «чернівецької 

школи» компаративістики (А. Волков, В. Антофійчук, А. Нямцу,

О. Червінська та ін.). Інтерес сучасного літературознавства до проблеми 

традиційних структур залишається досить високим, оскільки переосмислення 

такого сюжету чи образу є складним творчим процесом, і традиційна 

структура постає лише стрижнем, навколо якого нанизуються інші проблеми.

У колі так званих традиційних сюжетів і образів важливе місце посідає 

сюжет про Понтія Пілата. Усі літературно-художні версії даного сюжету 

виникли на основі матеріалу про цього римського прокуратора Юдеї часів
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Ісуса Христа, що міститься в чотирьох канонічних євангельських текстах, в 

апокрифічних текстах і працях римських і юдейських істориків. Вивчення 

сюжету про Понтія Пілата не є цілком новою темою: найчастіше фіксувався 

оригінальний внесок окремого письменника в її розробку. Але, незважаючи 

на значну кількість досліджень, основні тенденції трансформаційних 

процесів у переосмисленні традиційного сюжету про Понтія Пілата у 

світовій літературі кінця XIX -  поч. XXI ст. залишаються нез'ясованими. 

Зокрема, не висвітлювався статус цього персонажу в постканонічних версіях, 

не простежувалися аксіологічна парадигма образу, співвідношення різних 

принципів, прийомів і засобів його художнього зображення. Окрім того, поза 

увагою залишається ціла низка літературно-художніх творів, у яких образ 

Понтія Пілата відіграє ключову роль. Тому порівняльне вивчення цього 

євангельського сюжету у світовій літературі кінця XIX -  початку XXI століть 

надає науковому пошуку Людмили Комарніцької безсумнівної актуальності.

Наукова новизна праці полягає в тому, іцо це -  перше дослідження, 

яке простежує еволюцію переосмислення сюжету про Понтія Пілата на 

основі більше двадцяти художніх творів (переважно великої епічної форми), 

що належать до різних національних літератур. Проаналізовані способи 

переосмислення «Пілатового комплексу» та жанрові форми, у межах яких 

здійснюється трансформація, розкрита здатність образу по-новому 

розкривати свою семантику в нових історичних обставинах. Л. Комарніцька 

не просто розширює перелік творів, обійдених увагою дослідниками, а 

пропонує розглядати інше, ширше коло проблем, порушених авторами, 

акцентує на переосмисленні цього образу та простежує тенденції розвитку 

традиційного сюжету.

Структура дисертації, яка складається зі вступу, трьох розділів, 

поділених на підрозділи, висновків і списку використаних джерел, дала змогу 

дослідниці різноаспектно розкрити мету та розв’язати поставлені завдання.

У «Вступі» Людмила Комарніцька обґрунтовує наукову актуальність 

теми дисертації, її новизну, окреслює предмет і об’єкт дослідження,



методологічні засади, формулює мету й завдання роботи, подає інформацію 

про апробацію її результатів. Автор обирає методи, які відповідають 

предмету дослідження (структурно-функціональний, елементи культурно- 

історичного, контекстуального, герменевтичного, психоаналітичного 

методів). Продуктивним для науковця став системний підхід для визначення 

авторських інтенцій, художніх засобів та прийомів, за допомогою яких 

здійснюється переосмислення традиційного матеріалу.

У першому розділі «Історико-літературні та теоретико- 

методологічні аспекти дослідження» дисертантка простежує основні 

дослідницькі вектори вивчення причин тривалого інтересу до Понтія Пілата і 

шляхи трансформації відповідного історичного та легендарно-міфологічного 

матеріалу в історії світової культури. Наголошено, що євангелісти 

усвідомлювали суперечливість характеру та поведінки Пілата і намагалися 

відтворити його образ за допомогою художніх засобів, спрямованих на 

психологізацію та індивідуалізацію. Авторка зосередилася на працях 

А. Нямцу, В. Антофійчука, О. Корнієнко, І. Алєніна, О. Татаринова, 

Л. Серебрякової та ін., ретельно оглянула еволюцію осмислення образу 

Понтія Пілата під впливом змін загальної культурно-філософської 

парадигми. Інтерес до постаті Понтія Пілата серед митців та науковців 

дослідниця пояснює проміжним місцем цього героя в соціально-історичному 

й культурно-філософському контексті, який формується навколо нього: як 

римлянин зі специфічним ставленням до релігії загалом і юдаїзму зокрема, 

він презентує язичницький світ, а його супротивники, зокрема й Ісус 

Христос, належать до монотеїстичного світу. По-друге, Понтій Пілат є 

типовим для людини римського світосприйняття і менталітету прагматиком і 

раціоналістом, а світ, із яким він стикається, переважно духовний і 

містичний, тому неминуче виникає конфлікт, який особливо продуктивний 

для письменників новітньої доби.

Особливу увагу дослідниця звертає на праці представників 

Чернівецької школи А. Волкова, А. Нямцу, завдяки яким вивчення



закономірностей у переосмисленні традиційних сюжетів, образів та мотивів 

набуло в українському літературознавстві цілісно-системного характеру. 

Авторка дисертації акцентує на тому, що функціональні аспекти діалогу 

культур крізь призму загальнокультурного досвіду проявляються в складній 

системі взаємовпливів, що зумовлюються процесами пошуку в національних 

культурах, з одного боку, свого, а з другого -  схожого, типологічно подібного 

до інших. Тому дисертант акцентує на особливій ролі традиційних сюжетів і 

образів у діалозі літератур, а їх переосмислення у межах тієї чи тієї 

національної культури вважає своєрідним ідейно-естетичним каталізатором, 

що суттєво трансформує первісні взірці, детермінуючись соціально- 

історичними й культурно-естетичними явищами, що найбільш актуальні для 

певного народу в його духовно-культурній еволюції.

У другому розділі «Сюжет про Понтія Пілата в «літературних 

євангеліях» першої половини XX ст.» розглядаються різноспрямовані 

тенденції переосмислення євангельського сюжету. Наголошено на особливій 

ролі в цьому процесі творів Е. Ренана «Життя Ісуса» (1863) та Ф. В. Фаррара 

«Життя Ісуса Христа» (1874). Зазначається, що інтерес до постаті Понтія 

Пілата зростає в ті періоди світової культури, коли спостерігається певна 

криза світоглядних і морально-етичних цінностей. Характеризуючи роман 

Д. Мережковського «Ісус Невідомий», авторка не погоджується з поглядами

А. Нямцу та О. Корнієнко, звертає увагу на деталі в цьому творі, на 

розгортання за допомогою рефлексивно-наративного дискурсу варіантів 

реакцій і можливих дій прокуратора щодо інших учасників Ісусового 

процесу. Низку деталей з тексту Д. Мережковського (мотиви червоного, 

кривавого сонця, важкості в голові, відчуття мерзенності, страх, образа 

величності імператора) дисертантка віднаходить у тексті роману 

М. Булгакова «Майстер і Маргарита» і вказує на типологічні відповідності 

між творами цих письменників.

Специфічну проекцію євангельського сюжету про Пілата на актуальну 

соціально-історичну дійсність виявлено в оповіданнях Л. Андрєєва «Іуда



Іскаріот» і М. Арцибашева «Брати Ариматейські». Виявлені типологічні 

подібності і відмінності трансформації відомих подій у цих творах.

Особлива увага звертається на поетико-стильові особливості сюжету 

про Понтія Пілата в українській літературі. Зіставлено змістові акценти 

апокрифічного тексту з Франковим поетичним циклом «Легенда про Пілата». 

Проаналізовано оригінальну версію традиційного сюжету в поемі Осипа 

Маковея «Терновий вінок». Зазначено новітній підхід до художньо- 

філософського втілення образу Понтія Пілата у творі Наталени Королеви 

«Quid est veritas? (Що є істина?)». Дисертантка вважає, що ускладнена 

поліфонічна наративна організація твору дала змогу авторці виробити 

оригінальну художню концепцію, що не зводиться до однозначного 

трактування євангельських подій і життєвих доль їх основних фігурантів. 

Типологічна відповідність роману Н. Королеви простежується в оповіданнях 

К. Чапека «Розп'яття», «Пілатова вечеря», «Пілатове кредо», у повісті 

Д. Г. Лоуренса «Людина, яка померла».

Проаналізовано підхід М. Кореллі до інтерпретації образу Пілата в 

романі «Варавва», де, попри художній вимисел та мелодраматизм, не 

деконструювано традиційний сюжет, та висловлено припущення, що на її 

твір істотно вплинув роман американського письменника Л. Воллеса «Бен- 

Гур. Історія Христа» (1880). Акцентовано на типологічних перегуках 

«Варавви» з романом португальського письменника Ж. М. Еси де Кейроша 

«Реліквія» (1887), де образ Понтія Пілата також перебуває на периферії 

сюжету.

У романі Дж. Лондона «Міжзоряний мандрівник» (1915) звернуто 

увагу на вільне трактування євангельського сюжету, долання меж 

пригодницького жанру і перехід у морально-філософську площину.

Зазначено оригінальне художнє втілення постаті римського 

прокуратора в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита», який увібрав у 

себе і творчо трансформував низку історичних, міфологічних, філософських і 

літературних джерел та матеріалів; висвітлено прийом «текст у тексті»,



простежено вплив роману на літературний процес XX ст. Водночас деякі 

твори, у яких є окремі паралелі до «Майстра і Маргарити» («Що є істина?»

Н. Королевої, «Листи Никодима» Я. Добрачинського), інтерпретовано як 

типологічні відповідності, оскільки їхні автори не були ознайомлені з твором 

російського письменника.

У третьому розділі «Пілатів комплекс» у «літературних євангеліях» 

другої половини XX -  початку XXI ст.» розглядаються соціально-історичні 

та морально-етичні проекції образу Понтія Пілата та постмодерністські 

варіації його образу.

У контексті антитоталітарного дискурсу розглянуто оповідання

В. Шаламова «Прокуратор Іудеї», де автор завдяки біблійній і літературній 

ремінісценції переводить конкретно-історичну ситуацію в площину 

універсальної, загальнолюдської проблематики гріха і пам'яті. 

Ю. Домбровський у романі «Факультет непотрібних речей» пов'язує тему 

Пілата з соціально-історичною дійсністю у Радянському Союзі 1930-х років і 

художньо осмислює проблеми віри й істини, зрадництва і страдництва, 

моральності і стоїцизму. Слушною видається думка дослідниці про можливе 

прочитання позиції римського прокуратора в романі в контексті 

екзистенціальної парадигми.

Простежуючи спорідненість і відмінність сюжетних ліній роману 

М. Булгакова «Майстер і Маргарита» та Ч. Айтматова «Плаха», дисертантка 

помічає особливості авторських підходів до новозавітного сюжету, кожен з 

яких по-своєму намагався відповісти на «вічні питання» історії, філософії, 

психології, релігії.

У контексті «історичної реконструкції» євангельської історії 

проаналізовано романи Р. Грейвза «Цар Ісус» (поєднання історії і 

міфології), Я. Добрачинського «Листи Никодима» (суворе дотримання 

євангельських канонів в епістолярній формі), Е. Берджеса «Людина з 

Назарету» (наративна реміфологізація історії), Л. Сухова «Понтій Пілат»



(альтернативна версія історії), у яких по-різному втілено авторське 

художньо-філософське світобачення.

Розглядаючи крізь призму сюжету про Понтія Пілата проблеми віри й 

істини, дисертантка особливу увагу звертає на оповідання Ф. Дюрренматта 

«Пілат», у якому автор, переписуючи сюжет, торкається глибинних смислів 

«Пілатового комплексу» та відкрив нові наративні стратегії в художніх 

трансформаціях євангельських подій. Роман «Варавва» П. Лаґерквіста 

цікавить Л. Комарніцьку насамперед як новітня притча про дуалізм людської 

природи, де в образі Пілата, стверджує вона, універсалізується сутність 

«земної» влади, її протилежність владі «небесній» і байдужість до долі 

окремої людини. Художня інтерпретація образу прокуратора в романі Роже 

Кайюа «Понтій Пілат», на думку дослідниці, відкриває нові варіанти 

альтернативного психологічного прочитання традиційного образу світової 

літератури.

Своєрідність авторської інтерпретації євангельської історії розглянуто 

на прикладі романів «Життя Ісуса» Франсуа Моріака та «І став той камінь 

Христом» М. Отеро Сільви. Авторка з'ясовує, що об'єднує й відрізняє позиції 

різних за ідеологічними деклараціями авторів, проводить паралелі в 

трактуванні та художніх засобах утілення образу Понтія Пілата.

Інтроспективна версія євангельської історії простежується в романі 

А. Берне «Спогади Понтія Пілата», де прокуратор є автором спогадів і 

проходить важкий шлях до пізнання Істини.

У романі Е.-Е. Шмітта «Євангеліє від Пілата» зауважено особливості 

першоособової трансформації євангельського наративу: подано два погляди 

на події у подвійному, дискурсивному наративі, від імені обох центральних 

персонажів сюжету. Листи Понтія Пілата до брата Тіта про розслідування 

ним справи зникнення тіла «чаклуна з Назарету» авторка дисертації вважає 

подібними до тексту, приписуваного Ісусу Христу, де порушені морально- 

філософські та духовно-ціннісні питання добра і зла, правди й істини, віри і 

сумніву.



Роман Ж. Сарамаґо «Євангеліє від Ісуса Христа» Л. Комарніцька 

вважає деконструкцією євангельського сюжету: Пілат у ньому -  виконавець 

волі Ісуса. Образ Понтія Пілата у письменника принципово відрізняється не 

тільки від традиційного зображення в Євангеліях, а й від образу прокуратора 

у так званих «літературних євангеліях». Дисертантка особливо акцентує на 

художньо-естетичному значенні в ідейній концепції твору епізоду суду, 

наголошує на амбівалентності спроби Ісуса-Людини обстояти свою Людську 

сутність.

Л.Комарніцька, кваліфіковано оперуючи текстами, переконливо 

показує, що, маючи багато об'єднуючого, типологічно схожого, сюжет про 

Понтія Пілата в кожного автора свій, особливий. Говорячи про 

трансформацію сюжету, його динаміку, спостерігаючи над поетикою і 

стилістикою творів, авторка демонструє не лише глибоке розуміння об'єкта 

дослідження, а й вказує на психологічну мотивацію звернення до світового 

сюжетно-образного матеріалу, уміє бачити нові функції світових образів при 

входженні в іншу літературу, з ’ясовувати зміну їхніх значень у часовому та 

національному вимірах. Простежуючи трансформації традиційних структур, 

Л. Комарніцька прагне проникати в глибші закономірності літературного 

процесу.

Висновки дисертації «Особливості художньої трансформації 

євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX -  

початку XXI століть» містять основні результати дослідження, що 

відображають його новизну та актуальність.

Схвалюючи багато цікавих і точних спостережень, репрезентованих у 

дослідженні Людмили Миколаївни Комарніцької, висловимо певні 

зауваження:

У дисертації стверджується: «Традиційні сюжети, образи та мотиви 

стали предметом ретельного вивчення у літературознавстві з середини XX 

ст.» (с. 41). Але варто поглянути глибше: теорія традиційних літературних 

сюжетів існує вже півтора століття і є невід'ємною частиною



компаративістики. Ще в XIX ст. над цією проблемою працювало багато 

вчених (Я. Ґрімм, Г. Парі, Ф. Бопп, Е. Браун, А. Фарінеллі, О. Веселовський,

С. Варшер, В. Перетц, М. Драгоманов, І. Франко, М. Дашкевич, 

А. Кримський, І. Стешенко, А. Ніковський, у 20-х роках XX ст. -  

П. Филипович, М. Драй-Хмара, Є. Ненадкевич, Б. Якубський та ін.) -  у всіх 

цих літературознавців є праці, де розглянуто конкретний т. зв. світовий 

сюжет, мотив чи образ. О. Веселовський, зокрема, зазначав, що рецепція 

сюжету ніколи не буває випадковою, а завжди зумовлена «зустрічними 

течіями», готовністю середовища, яке сприймає. А погляди українських 

учених вкладаються в концепцію бачення української літератури, як такої, 

що наповнена класичними ідеалами та традиційними універсальними 

цінностями і здатна трансформувати їх залежно від потреб і духу часу.

Авторка охопила і проаналізувала значну кількість творів, але варто 

хоча б згадати роман Н. Казандзакіса «Остання спокуса» (1955), поему 

Георгія Петровського «Пілат» (1894) та драму Костянтина Романова «Цар 

Іудейський» (1914). Два останні твори, як вважають літературознавці 

(Б. Соколов, С. Крапивін), були, зокрема, відомі М. Булгакову і використані 

ним у романі «Майстер і Маргарита». Варто було б скористатися статтею 

«Пилат» в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», 

«Булгаковскою энциклопедиею» Б. Соколова та ін. -  список булгакознавчих 

праць у дисертації дуже короткий.

Аналізуючи роман Н. Королевої, варто було б зважити на те, що 

письменниця виправдовує Пилата, очевидно, і тому, що кордобський рід 

Медіна-селі за лінією її матері-іспанки був пов'язаний з таррагонським родом 

Пилатів, як згадує сама письменниця у «Слові від автора» і на чому 

акцентують сучасні дослідники, зокрема, Ю. Ковалів у статті «Екзистенційна 

версія істини в інтерпретації Наталени Королевої» («Обрії наукового пошуку. 

Збірник на пошану Івана Мегели». К., 2011. С. 102-112).

На с. 44 зазначено: «Потрапляючи в новий культурно-історичний 

контекст, міфологічні сюжети й образи насамперед зазнають осучаснення,



підлягають такому варіанту переробки, який найбільше відповідає 

національно-культурним і етно-психологічним характеристикам народу- 

реципієнта». Хотілося б розвинути цю думку щодо творів української 

літератури з сюжетом про Понтія Пілата (це виокремлено лише в поетичному 

циклі «Легенда про Пілата» І. Франка).

Однак усі ці зауваження не знижують високої оцінки представленої до 

захисту дисертації. Вона є завершеним, самостійним, оригінальним і 

ґрунтовним дослідженням, і, без сумніву, матиме широке практичне 

застосування. її текст свідчить про ерудованість, глибоке знання дисертантом 

не лише предмету дослідження, а й широкого історико-культурного 

контексту.

Кандидатська дисертація, автореферат і публікації відповідають 

вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від

30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), а її автор Комарніцька Людмила 

Миколаївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.01.05. -  порівняльне

літературознавство.

Офіційний опонент
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник 
старший науковий співробітник Інституту філології 
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П і д п и с  з А С  в і $ $ і р на
В ч е н и й  с е ш  .....
Караульна Щ 
44 .

і ВХІД. 
вір "„221

Відділ діловодства та архіву 
V національного універсиїеіу і

ім е ні Тараса Шевченка ]



1

ВІДГУК 
офіційного опонента 

Бугрій Анастасії Сергіївни 
на дисертацію Комарніцької Людмили Миколаївни 

«ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО СЮЖЕТУ ПРО ПОНТІЯ ПІЛАТА У СВІТОВІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ XIX -  ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.01.05 -  порівняльне літературознавство

У центрі уваги Л. Комарніцької -  проблеми вивчення поетичної 

наступності в розробці традиційного євангельського сюжету про Понтія Пілата, 

який часто ставав архетипічною основою художніх творів, пронизаних 

релігійною тематикою. їх прочитання потребує відтворення широкого історико- 

культурного контексту, в якому взаємодіють численні структурно-семіотичні 

поля.

Метою роботи стало з ’ясування характеру змін євангельського сюжету на 

подієвому та композиційному рівнях в контексті української та європейської 

художньо-філософської літератури. Художня проза займає в роботі центральну 

позицію. Значний масив опрацьованих текстів (більше двадцяти художніх 

творів світової літератури, частина яких раніше не розглядалася в цьому 

контексті), дозволяє авторці проаналізувати розходження з канонічним 

трактуванням образу Понтія Пілата та оригінальне авторське ідейне і 

психологічне наповнення біблійного персонажу у кожному романі.

Вивчення художніх текстів про євангельські події проводиться в 

контексті проблеми «література і релігія» -  одного з найзатребуваніших 

проектів сучасних гуманітарних наук, оскільки питання неоміфологізму, 

деміфологізації, трансформації архетипічних сюжетів і нових кодів сприйняття 

активно вирішуються в сучасному літературознавстві, зацікавленому у 

вивченні креативного прочитання класичних і сакральних історій як актуальних

історій наших днів.    . ■ ...т̂ ------
tip ' , 0Л 20*ур,

Відділ діловодства та архіву 
/  «сохого національного університету 

імочі Тараса Шевченка
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Теоретично послідовним і виваженим є шлях, яким дослідниця йде до 

реалізації поставленої мети. Вона визначає місце сюжету про Понтія Пілата в 

літературі кінця XIX -  початку XXI ст., показуючи, що форми людської 

релігійності пов’язані з конкретною історико-культурною ситуацією; виявляє 

продуктивні формотворчі та поетико-стильові особливості образу Понтія 

Пілата, аналізуючи не лише оповідні моделі «євангельської прози», а й 

уявлення про особистість та смисл поведінки Ісуса Христа і Понтія Пілата, 

видимо чи імпліцитно присутніх у творах авторів від Е. Ренана до Ж. Сарамаго. 

Важливою у такому масштабному синтезі є проблема методології, яка дозволяє 

побудувати цілісну, логічну пов’язану інтерпретацію творів різних країн та 

епох з різних точок зору. Л. Комарніцька залучає методи порівняльно- 

типологічного аналізу для зіставлення текстів, що походять від єдиного 

сюжетного першоджерела, але належать до різних жанрів, історичних епох та 

літературних стилів; методи сучасної літературної критики, які актуалізують 

сприйняття художніх текстів про євангельські події в контексті проблеми 

«релігія та література»; методи класичного та постмодерністського аналізу 

художніх текстів, які дозволяють розглядати літературні «євангелія» як різні 

моделі літературно-історичного становлення євангельського сюжету.

Структура роботи досить чітка, логічна і добре відображає авторський 

підхід. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів та списку використаних 

джерел.

У вступі, як прийнято, визначені предмет і об'єкт дослідження, його мета 

і завдання, актуальність і новизна виконаної роботи. Не викликає сумніву 

оцінка автором теоретичної і практичної значимості своєї праці. Висновки 

рецензованої роботи безумовно знайдуть своє застосування в порівняльному 

літературознавстві.

У першому розділі, спираючись на розвідки авторитетних науковців, 

Л. Комарніцька викладає факти, пов’язані з концепціями досліджень художніх 

версій сюжету про Понтія Пілата, інтерес до фігури якого виник на межі XIX і
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XX ст. і пояснюється його «проміжним місцем у соціально-історичному та 

культурно-філософському контексті» (с. 40). Біблійний персонаж постає як 

архетипізована історична постать, що інтерпретується передусім як позачасова 

універсальна модель колективної свідомості, що за нових умов виявляє 

здатність до відтворення.

Залишаючи релігійно-міфологічний простір та підкорюючись законам 

літературної оповіді, образ Понтія Пілата зазнає трансформації, яка, на думку 

дисертантки, полягає у драматизації усталених змістових стереотипів, 

психологізації загальновідомих схем, ускладненні наративних і поетико- 

стильових особливостей творів та насиченні їх філософсько-екзистенціальною 

проблематикою. Звернення до закономірностей функціонування традиційного 

образно-сюжетного матеріалу в синхронному та діахронному планах дозволяє 

Л. Комарніцькій не лише аналізувати контактно-генетичні зв’язки та 

типологічні подібності у різних національних культурах у контексті провідних 

тенденцій літературного процесу нової доби, але й «реконструювати» 

зближення і «зрощення» національних образів світу, демонструючи їхню 

поліфункціональність та відкритість.

У другому розділі дисертації увага сконцентрована на сюжеті про Понтія 

Пілата в творах кінця XIX -  початку XX ст., універсальною тенденцією яких 

стало «олюднення» і психологізація персонажів Євангелія, дописування та 

переакцентування окремих епізодів історії. Л. Комарніцька переконливо 

доводить, що сама ідея «переписаного Євангелія», опису євангельських подій 

очима безпосереднього «учасника» або «дослідника» набуває актуальності в 

європейській літературі разом із поширенням в історії релігії концепції 

«історичного Ісуса» (Е. Ренан), що вплинула на подальший розвиток 

літературно-художніх версій євангельських подій.

Подальше дослідження художньо-образного розгортання євангельських 

сюжетів, в яких позбавлені авторського втручання новітні погляди на 

християнську історію вводилися у текст через персонажів, дозволяє



4

дисертантці наголосити на типологічних відповідностях між зображеннями 

образу Понтія Пілата у творах А. Франса, Д. Мережковського, М. Арцибашева,

Л. Андрєєва, багатогранність якого досягається новітніми засобами 

психологізму та нелінійністю сюжету.

Українські письменники не тільки розвивають змодельоване 

західноєвропейськими авторами, але й розширюють змістовий діапазон 

інтерпретацій образу римського прокуратора, ім’я якого починає сприйматися в 

якості специфічного світобачення. У процесі літературного функціонування у 

творах І. Франка, О. Маковея, Н. Королевої образ Понтія Пілата поступово 

втрачає свою канонічну однозначність, а його функція стає суперечливою.

Літературні трактування поведінки Понтія Пілата в англійській та 

американській літературах здебільшого орієнтуються на осмислення проблеми 

свободи, істини, зради і гріха (М. Кореллі) або життя в Єрусалимі у перехідну 

добу (Дж. Лондон).

Розглядаючи складний та драматичний персонаж Понтія Пілата у романі у

М. Булгакова, авторка акцентує на його пластичності та яскравій деталізації у 

поєднанні із глибокою психологічною й філософською розробкою цього 

характеру.

Подібні різновекторні тенденції розгортання сюжету у творах 

західноєвропейських і українських авторів, відзначає Л. Комарніцька, надають 

постаті Пілата амбівалентності, спричиненої національно-культурною та 

соціально-політичною мотивацією поведінки.

Третій розділ дисертації побудований на основі спостережень за 

поведінковими та морально-психологічними домінантами, які визначають 

сюжетний розвиток творів другої половини XX -  початку XXI ст., формуючи 

трагічний підтекст новозавітних оповідей. Це передусім комплекс ідей, 

пов’язаний з образами Понтія Пілата, Ісуса Христа та його оточення. Художні 

моделі письменників поєднують найактуальніші для кожної окремої людини і
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нації онтологічні проблеми, що набувають принципового звучання в різні 

культурно-історичні періоди буття.

Принциповою своєрідністю трансформації євангельського сюжетно- 

образного матеріалу в радянській літературі цього періоду, підсумовує 

Л. Комарніцька, є виражена екзистенційність, яка переводить конкретно- 

історичну ситуацію в площину універсальної проблематики «пілатства як знаку 

часу» (с. 141), що полягає у  відмові від пам’яті (В. Шаламов), оцінці поведінки 

людини в екстремальних ситуаціях (Ю. Домбровський), викривленні змісту 

вчення Христа (Ч. Айтматов).

Серед надзвичайно різноманітного матеріалу авторка виділяє домінантні 

напрямки його трансформації. Насамперед, це історична реконструкція як 

важлива складова образу Пілата, коли історична дійсність поєднується з 

міфологічною концепцією (Р. Грейвз), а також свідома сповідальність 

епістолярного жанру (Я. Добрачинський), реміфологізація (Е. Берджес) та 

створення фікційної біографії (Л. Сухов).

Провідною, вважає дисертантка, стає розробка подієвого плану та 

створення осучасненої системи поведінкових і морально-психологічних 

мотивувань, що проглядають крізь призму підкресленої відповідальності 

кожної людини за те, що відбувалося в світі (Ф. Дюрренматт), віддзеркалення 

повоєнних настроїв європейської інтелігенції (П. Лагерквіст), створення 

альтернативного варіанту розгортання світової історії (Р. Кайюа), концепту 

сумніву (А. Лернет-Холенья).

Переосмислюючи євангельські події і значення художнього образу 

Понтія Пілата в постмодерністській інтерпретації, дослідниця наголошує на 

відмінності авторської позиції щодо оцінки його ролі в євангельській історії 

(Ф. Моріак та М.О. Сільва) та архітектоніці романів (А. Берне, Е.Е. Шмітт, 

Ж. Сарамаго).

Відсутність будь-яких натяжок у висвітленні кожного із трьох розділів, а 

також логіка викладу добре структурованої роботи зумовили чіткі та послідовні
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висновки, що демонструють підкреслене або завуальоване осучаснення 

домінантного трактування образу Понтія Пілат, обумовлене універсальністю і 

загальновідомістю євангельського сюжету та прагненням осмислити 

конкретно-національне з погляду всечасовості. Авторка завдяки 

компаративному підходу вияскравлює ті індивідуальні риси творчості 

письменників, які до сьогодні не були предметом цілісного дослідження або 

взагалі не привертали уваги літературознавців.

Водночас широкий контекст дослідження і подібна постановка проблеми 

увиразнили деякі зауваження та побажання.

1. Мапа творів, представлених у дисертації, вражає -  Україна, Англія, 

Польща, Росія, Швейцарія, Швеція, Франція, Австрія, Венесуела, Португалія. 

Чи можемо ми говорити про вплив географічних кордонів на трансформацію 

сюжетно-образного матеріалу?

2. Серед завдань, поданих у вступі, зустрічаємо «аналіз жанрової 

своєрідності творів, у яких фігурує Понтій Пілат» (с. 23). Хотілося, щоб авторка 

пояснила, у чому полягає зв'язок жанрово-стильової специфіки творів із 

особливостями втілення образу Понтія Пілата?

3. У підрозділах 3.1.1. і 3.2.1. детально проаналізована спорідненість 

та відмінність сюжетних ліній у романах Ч. Айтматова і М. Булгакова, 

Ф. Моріака та М.О. Сільва. Було б добре, якби авторка в усьому тексті чіткіше 

акцентувала на типологічних подібностях та відмінностях векторів 

переосмислення традиційного сюжету.

4. В українській літературі помітно вирізняються твори, в яких 

змодельовані версії образів Понтія Пілата, що зберігають свою вихідну 

генеалогію, виключають обговорення їхніх літературних трактувань у контексті 

ідеї Бога. Чи простежується щось подібне у романах зарубіжних письменників?

Зазначені зауваження та побажання не применшують загальної позитивної 

оцінки дослідження. Поставлені в роботі теоретичні та практичні завдання
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вирішені, висновки мають достатню доказовість та достовірність. Основні 

наукові положення дисертації відбито у 21 науковій публікації та оприлюднено 

на ряді наукових конференцій.

Дисертація Комарніцької Людмили Миколаївни «Особливості художньої 

трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі 

кінця XIX -  початку XIX століть» відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого КМУ № 567 від 

24.07.2013 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від

19.08.2015 року, № 1159 від 30.12.2015 року та № 567 від 27.07.2016 року), а її 

авторка заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.01.05 -  порівняльне літературознавство.

вхід. №
Від " . -? /

Відділ діловодства та архіву 
^івського національного університету 

імен» Тараса Шевченка

Кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри германської філології 

Інституту філології Київського університету 

імені Бориса Грінченка К И ЇЙ Ш М д а іІВ Е Р С И Т Е Т  
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

І д е н т и ф і к а ц і й н и й  код 02136554

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС 
Г . _  ЗАСВІДЧУЮ

/  / /(ПІБ)

УКР ДІЙ


