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Викликає інтерес і зіставлення європейських топосів, серед яких слов’янські і 
центральноєвропейські (79 називань), та міжконтинентальних (США, Канада, Ізраїль, 
Туреччина). Окреме місце посідають міста Північної, Південної та Західної Європи (див. 
табл. 2). 
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Вікторія Даценко  
ОБРАЗ ІУДИ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «НА ПОЛІ КРОВІ» ТА ПОВІСТІ  

ЛЕОНІДА АНДРЄЄВА «ІУДА ІСКАРІОТ» 
 

Біблійні мотиви, образи, сюжети по праву займають чільне місце у творах 
письменників та поетів. Ми вважаємо цю тему актуальною, оскільки світова література за 
допомогою біблійних колізій та ідей  наюлижається до окреслення абсолютного імперативу, 
що дозволяє осмислити як конкретно-національні, так і загальнолюдські процеси.  

Мета нашого дослідження – з'ясувати специфіку функціонування образу Іуди у 
художньому світі поеми Лесі Українки "На полі крові" та повісті Л. Андрєєва "Іуда Іскаріот". 

Для реалізації поставленої мети  виконано такі завдання: 
‐ виявлено прикметні особливості, які складають домінанту традиційного образу Іуди; 
‐ окреслено основні тенденції функціонування аналізованого образу у світовій традиції; 
‐ здійснено компаративний аналіз образів Іуди у художніх світах Л. Андрєєва і         

Лесі Українки. 
Біблійні теми постійно "оживають" у світовій літературі. Так, біблійні мотиви, що 

містять ідеали справедливості та рівності людей, слугують  джерелом натхнення для 
літературних праць. Звернення до  Біблії як протосюжету з метою реміфологізації 
традиційних образів в умовах світового літературного процесу кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
позбавлено виняткової регламентованості.  

У протосюжетах часто здійснюється «ідеалізація» морально-психологічних якостей 
персонажів, тому їх особисті, значимі риси набувають для літератури загального значення. 
Через це література намагається десемантизувати канони. 
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Одним із найбільш прецедентних є образ Іуди, що є об`єктом зацікавленості 
вітчизняних та зарубіжних дослідників Біблії і питань релігії у цілому. Усі намагаються  
пояснити причини вчинку Іуди, що змусило його, людину духовну, за 30 срібників продати 
свого Вчителя. 

Сам по собі образ Іуди загадковий і, незважаючи на його роль в драматичних подіях 
Страсного тижня, ми про нього знаємо небагато. Євангелісти повідомляють про Іуду дуже 
стисло, тільки Матвій розповідає про каяття та самогубство Іуди. Щодо мотивації зради Іуди, 
то про них розповідає тільки Іоанн [2, 179]. 

Але все ж таки, чому Іуда зрадив ІсусаХриста? На це питання поки що не існує 
відповіді. У зв`язку з цим вчені-біблеїсти  почали висувати численні версії, побачивши в 
особі Іуди не тільки індивідуальну проблему, але й символ деяких темних сторін людського 
характеру. Усі ці версії дуже різноманітні і суперечливі. У них  Іуда Іскаріот здійснив свій 
вчинок і як людина матеріальної корисності і, як патріот Іудеї, а то і як людина, яка 
опинилася в безвихідному стані, втративши надії в майбутнє царства Божого. 

Ідея образу зрадника, що розвивається авторами, робить Юду прототипною моделлю 
поведінки, яка абсолютизується як прояв однієї зі сторін індивідуального світобачення. 
Багатосторонність трактувань образу Юди світовою літературою підтверджує складність і 
суперечливість євангельської загадки, бо в новозавітних текстах ємко виражено одну з 
основних проблем індивідуального буття, що вступає в антагоністичні відносини з 
загальнолюдським ідеалом. 

Актуалізація образу Юди, включення його семантичного комплексу до реалістично-
побутового контексту здійснюється літературою багатопланово і  в більшості випадків 
спрямовується на життєве "опредмечування", морально-психологічну конкретизацію та його 
людську "заземленність". При цьому орієнтація семантики образу на змістову структуру 
твору відбувається як по лінії використання її аксіологічної символіки, яка вже встановилася 
з метою надання масштабності та все загальності конкретній ситуації, так і уподібнення 
євангельської абстракції конкретній життєвій колізії, поведінковому виявленню 
психологічного типу. 

У світовій літературі чітко визначилися основні напрями розробки системи 
мотивувань найстрашнішої зради в історії людства. Анатолій Євгенович Нямцу класифікує і 
формулює основні причини зради: 

1) Іуда розчарувався в Месії, в якому він бачив вождя повстання Іудеїв проти римлян. 
Проповіді Ісуса він помилково трактував як демонстрацію його готовності й уміння повести 
народ; 

2) зрада як виявлення ревнощів до Ісуса, який „вкрав” у Іуди Марію Магдалину 
(Г. Данилевський "Марія Магдалина", С. Черкасенко "Ціна крові", М. Барг "Вічний жид"); 

3) вчинок Іуди спровоковано невдячністю Ісуса, котрий не зрозумів, що саме Іскаріот 
є його головним учнем (Л. Андреєв "Іуда Іскаріот"); 

4) орієнтація на постулат сектикаїнітів, які стверджують, що зрада є реалізацією 
бажання Ісуса (Г. Панас "Євангеліє від Іуди", Ю. Нагібін "Улюблений учень", А. Мейлер 
"Євангеліє від Сина Божого"); 

5) Іуда є улюбленим учнем Месії, він як найрозумніший повинен зберегти правду про 
те, що сталося (Г. Панас "Євангеліє від Іуди", А. Мейлер "Євангеліє від Сина Божого"); 
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6) своєю зрадою Іуда намагався спровокувати повстання, змусити учнів активно 
виявити своє справжнє ставлення до Учителя (Н. Головаков "Іскаріот", С. Черкасенко "Ціна 
крові"); 

7) приєднавшись до Месії, Іуда розраховував на владу і багатство у найближчому 
майбутньому (Леся Українка "На полі крові"); 

8) досить поширеним мотивуванням є думка про неминучість та необхідність зради, 
без якої не було б смерті і воскресіння Ісуса, а як наслідок, не було б жертви, яка потрібна 
для спасіння людства [3, 89]. 

Таким чином, у світовій літературі існує багато різноманітних інтерпретацій 
євангельської колізії Іудової зради Христа.  

Своєрідний розвиток простежується в повісті Л. Андрєєва "Іуда Іскаріот" (1907). 
Порівнюючи засоби образо творення, ми помітили, що Л. Андрєєв детально описує 
зовнішність Іуди, його портрет відіграє характеротворчу функцію. Усі характеристики Іуди у 
творі Л. Андрєєва свідчать про його належність до темного, диявольського світу. Автора 
майже не цікавить образи Христа та його учнів. Основним персонажем повісті є                 
Іуда Іскаріот. Письменник також прагне зрозуміти свідомість і навіть підсвідомість Іуди, 
хаотично багатої, але самотньої натури, яка немов складається з двох протилежностей: 
світлого і темного. Внутрішній світ героя автор представляє як картину душі, що увібрала в 
себе найгірші вади людської натури.  

Нагнітання естетики потворного в зовнішньому і внутрішньому персонажа викликає 
цілком ясні сумніви в його однозначності. Варто відзначити абсолютну самотність Юди, яка 
акцентується автором практично у всіх ситуаціях. 

На відміну від Леоніда Андрєєва, Леся Українка так детально не змальовує 
зовнішність персонажа. Юда  Лесі Українки, зовсім не схожий на демонічних, містичних 
особистостей. Її герой звичайна людина, яка випадково на час захопилась ідеями Христа. 

При зіставленні образів було помічено, що доля персонажів зовсім не схожа. Юда 
Лесі Українки до зустрічі з Ісусом був заможним селянином, єдиним сином у родині. Але 
неспроможний опертися чарам, заздрячи убогим, нещасним людям, які знайдуть дорогу до 
раю, Юда зрікається своїх статків, насправді прагнучи лише влади над людьми, Юда 
опинився в гурті обранців, але переоцінив глибочінь і радикальність свого пориву, і – 
збанкротував. У Леоніда Андрєєва Юда – бідна людина, яка не мала нічого, окрім дружини, 
але і її він покинув заради абсурдних скитань по світу. Сам герой не раз промовляє: "Мій 
батько – не диявол, а козел" 

У товаристві Ісуса обидва персонажі були скарбничими. Але є певна суттєва різниця 
між героями. Іуду з твору Лесі Українки ця роль принижувала, а у творі Л. Андрєєва герой 
охоче користувався своїми можливостями та крав гроші. 

Аналізуючи мотиви зради у обраних творах, ми звернули увагу на те, що вони схожі. 
Але у Л. Андрєєва зраду Іуди можна розцінювати як експеримент. Це відбулось через кілька 
причин.  

‐ Бунтівливість, бунтарство Іуди, невгамовне прагнення розгадати загадку людини 
(дізнатися ціну "іншим"), що взагалі властиво героям Л. Андрєєва. Ці якості андріївських 
героїв, значною мірою, є проекцією душі самого письменника – максималіста і бунтаря.  

‐ Самотність, покинутість Юди. Його зневажали, і Ісус був до нього байдужим. Лише 
на короткий час отримав визнання Юда – коли переміг сильного Петра у метанні каменів, 
але потім знову вийшло так, що всі пішли вперед, а Юда знову плентався позаду, забутий 
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усіма: "Усі хвалили Іуду, усі погоджувались, що він переможець, усі дружелюбно розмовляли 
з ним, але Ісус і на цей раз не похвалив Іуду. Мовчки він йшов попереду, кусаючи зірвану 
травинку, і потроху переставали сміятися учні й переходили до Ісуса. Дуже скоро знову 
вийшло так, що усі йшли гуртом, а Іуда – Іуда-переможець – Іуда-сильний – один йшов 
позаду, ковтаючи пил" [1, 297]. Ця байдужість Ісуса, а також суперечки про те, хто ближче 
до Ісуса, хто більше любить його, стали, як сказав би психолог, провокуючим фактором для 
рішення Іуди. 

‐ Образа, заздрість, безмежнагордість, прагнення довести, що саме він найбільше 
любить Ісуса, також властиві андріївському Юді. На питання, задане Юді, хто буде в Царстві 
Небесному першим біля Ісуса – Петро чи Іван, слідувала відповідь, що вразила усіх: "перший 
буде Юда!" Всі кажуть, що люблять Ісуса,  але як вони поведуть себе в годину випробувань – 
перевірити це і прагне Юда. Може виявитися, що люблять Ісуса "інші" тільки на словах, і 
тоді запанує Юда. Вчинок зрадника – це прагнення перевірити любов інших до Вчителя і 
довести свою любов. 

У драмі "На полі крові" Лесі Українки можна вважати основною причиною зради 
розчарування в особі Учителя, в його ідеалах, у способі їх здійснення, в житті його обранців 
та обділення увагою, недооцінення Іуди у товаристві Вчителя і учнів. Цю зраду можна 
розцінити, як мотив купівлі-продажу. Таким чином Юда хотів повернути усе те, чого він 
лишився після зустрічі з Христом. Сам момент зради подано в реалістичному трактуванні: ні 
заплутаної складної внутрішньої боротьби, ні довгих вагань і опору. Просто змальовано 
подію в репліках Юди, навіть умисно спрощено, щоб надати справі практично-ділового 
характеру. 

Ми зауважили, що подальша доля персонажів після моменту зради різниться. У     
Лесі Українки Юда відрізняється від канонічного образу та від Іуди Андрєєва, який покінчив 
життя самогубством тим, що продовжує без жалю працювати на кам'янистому клаптику 
землі, який є матеріальною вигодою, придбаною за гроші. 

В обох творах провідною є ідея таврування відступництва і зради, ницості і підлості, 
які завжди випливають з егоцентризму, користолюбства, пристосуванства. І цьому всьому 
протиставляється жертовність і альтруїзм, чесність і великодушність, любов і милосердя, 
носієм яких був зраджений Іудою Христос. 
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