
26
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 ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.
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МАРТИРОЛОГ – ЖАНР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Дослідження трагічних сторінок історії української літератури є актуальним 
питанням для незалежної та демократичної України. Вивчення історії служитиме 
засторогою суспільству в дотриманні демократичних норм співжиття, уроком, 
застереженням того, щоб подібні трагедії ніколи більше не могли повторитись у 
майбутньому.

Мета даного дослідження полягає у визначенні мартирологу як жанру 
сучасної української літератури, присвяченого поіменному опису чи реєстру жертв, 
що зазнали утисків, терору, були заслані або фізично знищені правлячим режимом 
країни на одному з етапів її історичного періоду.

З огляду на історію України (спершу після входження українських земель до 
складу російської імперії, а з XX століття – до СРСР) українська література творилась 
в край несприятливих умовах утисків, заборон, переслідувань і репресій щодо 
письменників як і до всіх, не згодних з більшовицькою ідеологією. Кожен історичний 
період розвитку української літератури засвідчує її боротьбу за виживання, пов’язану 
з утисками та переслідуваннями. Однак чи не найбільш масового терору зазнала вона 
в часи комуно-більшовицького режиму, коли було репресовано чи фізично знищено 
– розстріляно сотні майстрів слова, а разом з ними й інших митців, діячів культури, 
мислителів [1, c. 254]. На десятки років імена талановитих українських письменників 
були вилучені з літературного процесу, з історії його розвитку. Для об’єктивного ж 
висвітлення історії української літератури настала начальна потреба повернути до 
неї з небуття імена репресованих митців, розкрити трагічні сторінки її історії [2, c. 
20].

Зачинателем досліджень, присвячених жертвам більшовицького терору, 
спрямованого проти українських письменників, стали діаспорні вчені, бо імена 
репресованих в радянську епоху не можна було навіть згадувати [3, c. 7]. Лише 
після проголошення державної незалежності України імена репресованих майстрів 
слова поступово стали повертатися в літературу. В 1955 році з’являються книги Яра 
Славутича “Розстріляна муза” та Богдана Кравціва “Обірвані струни”, а в 1959-му – 
“Розстріляне відродження” Юрія Лавріненка. 

Звичайно, всі ці праці творилися в часи, коли дістати потрібні матеріали з 
СРСР було досить складно чи майже неможливо. Укладачі мартирологів користувались 
здебільшого лише джерелами, що встигли потрапити на Захід, а в радянській імперії 
вони або знищувались, або були під забороною. Тому в цих дослідженнях траплялись 
і неточності, і неперевірені чи й просто помилкові твердження. Однак це ніскільки 
не зменшує їх значимості. Ці дослідження стали з одного боку першими книгами, 
що розкрили страшні злочини радянської тоталітарної системи проти духовності 
українського народу, та одночасно сприяли утвердженню мартирологу як жанру [2, 
c. 15]. 

Останнім часом до складання мартирологу долучаються нові дослідники. 
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І тут не можна не згадати про нещодавно видану у Львові книгу Юрія Винничука 
“Розіп’ята муза” в двох томах, що вийшла у львівському видавництві “Піраміда” в 
2011 році. Це мартиролог – антологія, в якій описана трагічна доля 322 українських 
письменників, що загинули в роки воєнного лихоліття першої та другої світових 
воєн, стали жертвами комуністичного терору, гинули в радянських тюрмах і таборах 
політв’язнів [4, с. 4, 9]. Твір охоплює 55-літній період, в який жили і творили його 
репрезентанти – 1905 – 1959-ті роки. За словами Тараса Салиги “Розіп’ята муза” 
Ю. Винничука - “це промовистий мартиролог інтелекту нації, яка окрім трьох 
голодоморів зазнала таких жахливих спустошень, які, мабуть, не наснились жодній 
іншій нації світу” [5, c. 4].

Огляд творів, написаних в період від 60-х років XX століття до сьогодення і 
які за їх спільними ознаками можна віднести до історико-літературного мартиролога 
дає право говорити про те, що цей жанр вже утвердився в літературній практиці. 
Він існує, розвивається і вдосконалюється, ним оперують нині літературознавці і 
дослідники літературного процесу, посилаючись при цьому на наявні зразки таких 
творів від “Розстріляної музи” Я. Славутича до “Розіп’ятої музи” Ю. Винничука. А поява 
нових подібних видань такого типу сприятиме як їх подальшим літературознавчим 
дослідженням, так і розширеним теоретичних суджень про мартиролог як оновлений 
жанр сучасної літератури.
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