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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТІВ ПОЛЕМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК 

СКЛАДОВИХ КОМУНІКАТИВНОГО ДИСКУРСУ КІН. XVI – ПЕР. ПОЛ. XVII СТ. 
 

У статті досліджено поняття полемічної літератури як складової комунікативного дискурсу кін. XVI – пер. пол. 

XVII ст., охарактеризовано особливості написання полемічних текстів, визначено основні комунікативні риси 

полемічної літератури кін. XVI – пер. пол. XVII ст., її місце та роль у комунікативному процесі. 
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Постановка проблеми. Полемічна літера-

тура кін. XVI – пер. пол. XVII ст. займає про-

відне місце в історії української писемності та 

літератури. Протистояння унії католицької та 

православних церков породило унікальний 

жанр українського письменства та один із ви-

дів комунікації – полеміку, яка сприяла роз-

витку літературної мови, насиченню її живими 

розмовними виразами, підвищенню риторич-

ної майстерності. Полемічні твори як публі-

цистичні видання вплинули на подальший роз-

виток української літератури і філософської 

думки, а також сприяли формуванню комуні-

кативного дискурсу кін. XVI– пер. пол. 

XVIIст. Вагомий внесок полемічної літератури 

на формування філософської думки України 

складають її здобутки у суспільно-політичній, 

національно-релігійній та етичній проблемати-

ці, що є однією із головних визначальних 

характе-ристик полемічних видань як 

суспільно-культурного явища XVI – XVII ст.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Полемічна література є актуальним об’єктом 

дослідження як зарубіжних так і вітчизняних 

науковців. Відомі дослідники у галузі історіо-

графії, літературознавства, лінгвістики та кому-

нікації розглядають її у своїй науковій діяльно-

сті, серед яких: С. Бабич, Я. Бондарчук, Я. Го-

ловацький, Я. Запаско, А. Зернова, Я. Ісаєвич, 

Л. Квасюк, П. Кралюк, М. Мицько, І. Огієнко, 

Г. Охріменко, І. Пасічник, Н. Поплавська. 

Мета статті полягає у досліджені поняття 

полемічної літератури як складової кому-

нікативного дискурсу кін. XVI – пер. пол. XVII 

ст., характеристиці особливостей напи-сання 

полемічних текстів та визначені основ-них 

комунікативних рис полемічної літера-тури 

кін. XVI – пер. пол. XVII ст., її місця і ролі у 

комунікативному процесі. 

Основні результати дослідження. У 

зв’язку із переходом українських земель під 

владу Речі Посполитої, складним економіч-

ним та соціальним становищем у XVI – XVII 

ст., захист православ’я та української правос-

лавної церкви став одним із головних гасел 

українського народу у національно-визвольній 

боротьбі пер. пол. XVI ст. Саме у цей період 

розпочався розквіт одного із унікальних явищ 

ідеологічної боротьби українського народу 

проти експансії Речі Посполитої – полемічної 

літератури.  

Полемічна літератури, згідно із визначен-

ням поданим у «Енциклопедії Українознавст-

ва» – це літературно-публіцистична творчість 

церковно-релігійного і національно-політично-

го змісту кін. XVI – поч. XVII ст., що виникла 

на українських та білоруських землях в умовах 

віросповідної боротьби [2, с. 2156]. Варто заз-

начити, що джерелами полемічної літератури 

кін. XVI – пер. пол. XVII ст. стали тексти ство-

рені ще за часів запровадження християнства у 

Київській Русі, саме звідси і розпочався процес 

формування полемічної прози. Упродовж фор-

мування процес, за висновками науковців, 

пройшов кілька етапів: від появи творів компі-

лятивного характеру до трактатів із оригіна-

льним авторським викладом думок [10]. 

Полемічна література кін. XVI – пер. пол. 

XVII ст., як основний засіб боротьби за право-

слав’я та православну церкву, перебувала під 

впливом західноєвропейського ренесансу, що 

з’явився на українських землях ще на початку 
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XVI ст. Полемічні видання відзначаються жан-

ровою різноманітністю та змістовою непов-

торністю, тому у цей період виникли такі види 

письмен як: апологія, богословський трактат, 

полемічна проповідь, полемічний епістолярій, 

науково-теологічний трактат, публіцистично-

історичний памфлет, відкритий лист, послан-

ня, диспут [4; 5; 6]. 

Тексти полемічних творів кін. XVI – пер. 

пол. XVII ст., репрезентували виявлення пев-

них конструкцій реальності, представляючи 

інтуїцію життєвого світу автора, його міфоло-

гію. У сучасних гуманітарних науках міф – це 

історична поліфункціональна форма світовід-

ношення, самоопису, самовідтворення особис-

тості, виражає структуру життєвого світу та є 

засобом конструювання людиною певного со-

ціального порядку [3, с.163]. Тобто, міф дозво-

ляє репрезентувати буття у завершеній формі.  

Письменники створювали тексти полеміч-

ної літератури кін. XVI – пер. пол. XVII ст., у 

рамках визначеної християнської традиції, яка 

була репрезентована не лише текстами Свято-

го Письма, а й церковними переказами, апо-

крифічною літературою, релігійно-фольклор-

ними жанрами. До того ж, полемічні твори бу-

ли перенасичені образами – символами, тобто, 

кожна істота, предмет, постать, ситуація, вико-

ристана у ньому, має свій символічний зміст. 

Широко застосовувались у полемічних текстах 

образи Бога-Отця, Церкви-Матері, вовка, вір-

ного стада, єдиного пастиря, диявола, слуги 

Церкви Божої, єретиків, що надали можливість 

полемістам впливати на емоції реципієнтів та 

переконувати у власних поглядах. 

З огляду на жанрову специфіку, особливіс-

тю текстів полемічних видань кін. XVI – пер. 

пол. XVII ст. є використання реального опо-

нента, якого полеміст закладає у сам текст тво-

ру. Опонентом, у такому випадку, може бути 

як конкретна особа – І. Потій, В.-К. Острозь-

кий, Х. Філалет і т.д., так і група осіб – шляхта, 

католицькі священики, українські віровідступ-

ники. Через протиставлення опонента до наве-

дених аргументів, полеміст намагається пере-

конати читача у істинності і правдивості влас-

них поглядів. Ефективним методом для цього 

є використання часопросторових уявлень в 

основі яких лежить протиставлення ідеального 

минулого і марнотратного теперішнього [7, с. 

296]. З ідеальним минулим ототожнювалась 

віросповідна релігійна традиція автора, яка у 

полемічному творі набувала характеристик 

автентичності, святості і правдивості.  

Характеризуючи композиційну структуру 

написання полемічних текстів, їх змістову та 

семантичну наповненість, прийоми ведення 

суперечки та наведення аргументів, можна з 

упевненістю стверджувати, що автори текстів 

були вправними ораторами того часу. Поле-

місти вміло використовували мета-теорію діа-

логічного доведення власних поглядів, засто-

совували топічну логіку обґрунтування мірку-

вань [7, c. 297]. Діалогічність полемічного тек-

сту характеризує його спрямованість на офі-

ційного адресата, у якому адресант намагаєть-

ся переконати опонента. Наприклад, «Отпи-

си…» полеміста Клірика Острозького адресо-

вані конкретному опонентові уніату І. Потію, 

«Палінодія» З. Копистенського була відповід-

дю на трактат «Оборона єдності церковної» 

уніатського полеміста Лева Кревзи, «Апокри-

сис» (Відповідь) Х. Філалета – на твір П. Скар-

ги «Собор Брестський і його оборона». 

Основним прийомом аргументації, що ви-

користовують письменники полемічних ви-

дань був класичний схоластичний прийом – 

посилання на авторитетні джерела. У тракта-

тах звичним було використання цитувань та 

посилань різні документи авторів Давнього 

Сходу, Єгипту, Візантії, Європи, історичні тво-

ри та висловлювання Йосифа Флавія, Мартіна 

Кромера, Матвія Стрийковського, Ієроніма 

Празького, Іоахима Флоровського, Бернарда 

Клервоського, Себастьяна Монстера та інших 

авторів [8, c. 23].  

У полемічних трактатах автори уміло засто-

совували настанови риторики, які сприяли 

концентрації аудиторії та покращували сприй-

няття аргументів і тверджень. Так, для переко-

нання читачів, полемісти вдало використову-

вали різноманітні засоби красномовства, яки-

ми послуговувались ще у античні часи. Широ-

кої популярності набули фігури антифори, 

ексекрації, прозопопеї, гомеотелевтону, асин-

детону, полісиндетону, градації, антитетону, 

плеоназму, метатези поліптотону, ґемінації, 

ампліфікації, ізоколону тощо [10]. 

Через використання троп, прислів’їв, крила-

тих висловів, пейоративної лексики та інших 

композиційно-стилістичних засобів автори на-

давали полемічним трактатам емоційності та 

експресивності. Найбільш вживаними тропами 

у полемічних виданнях – метафора, метонімія, 
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гіпербола, антономазія, алегорії, дотеп, іронія, 

сарказм, порівняння, епітет, синекдоха тощо. 

Характерною рисою полемічної літерату-ри 

кін. XV – пер. пол. XVI ст. стало використання 

відмінностей догматично-обрядових традицій 

Східної та Західної церков. До того ж, 

застосовані категорії наділялись у текстах 

персвазійними властивостями, тобто, 

полемісти використо-вували мовні прийоми, 

покликані вплинути на думку читача [1, с. 13]. 

Базовими персвазійними прийомами 

полемічної літератури кін. XVI – пер. пол. 

XVII ст. стало використання риторичної 

фігури персоніфікації та прийом ламентації 

(скарга, нарікання, жалоба), які дозволяти по-

лемістам впливати на емоції та почуття чита-

чів. Для прикладу такі прийоми використані у 

полемічних трактатах І. Потія «Оборона Фло-

рентійського собору восьмого», М. Смотр-

ицького «Тренос», «Пересторога» анонімного 

автора, П. Скарги «Про єдність церкви Божої», 

Г. Смотрицького «Ключ царства небесного», 

В. Суразького «О единой істинной вере» та ін.  

Ефективним способом ведення полеміки у 

період поберестейських суперечок став пошук 

компромату на опонента та поширення як реа-

льних, так і не завжди правдивих відомостей 

для його дискредитації. Саме тому з метою 

уникнення обмов щодо своєї особи та спряму-

вання полеміки у необхідне русло часто поле-

місти не зазначали свого справжнього імені, а 

використовували псевдоніми (Петро Федоро-

вич, Клірик Острозький, Христофор Філалет, 

Євсевій Памфіл) чи анонімно видавали 

полемічні тексти. 

Для досягнення інтеракції із читачами, а та-

кож посилення емоційної виразності мовлення 

полемісти у текстах використовували значну 

кількість риторичних звертань та запитань, ок-

ликів та вигуків, нагромаджували синонімічні 

лексеми та однотипні синтаксичні конструкції. 

Мова полемістів насичена фразеологізмами, 

які стали складовими персвазійними компо-

нентами полемічного трактату. 

Перенасиченість посиланнями на біблійні 

та патристичні джерела, використання специ-

фічної церковно-догматичної лексики у текс-

тах полемічної літератури не сприяло ефектив-

ному розумінню та сприйняттю думок і погля-

дів полемістів. Тому важливим завданням для 

авторів стало зробити полемічний трактат лег-

ким для сприйняття та переконливим у аргу-

ментах для свого читача, з метою утвердження 

істинності та правдивості власної позиції. 

Ефективним інструментом для виконання пос-

тавленого завдання стало використання емо-

ційного пафосу у текстах полемічних видань. І 

хоча висловлювання не характеризуються ви-

шуканістю із позиції сучасної публіцистики, їх 

застосування  підтверджує продуманість та ло-

гічність побудови композиційної структури 

полемічних текстів. 

На думку української дослідниці риторики 

полемічної літератури кін. XVI – поч. XVII ст. 

Н. Поплавської, полемічна література репре-

зентує оригінальну жанрову систему тогочас-

ного вітчизняного письменства, з усією повно-

тою відображає інтелектуальний рівень сус-

пільства XVI і XVII ст., світогляд авторів і чи-

тачів [9, с. 79]. Саме полемічна література пе-

ребирає на себе певною мірою функції як 

ораторського проповідництва так і історичних 

літописів.  

Полемічні тексти мали значний вплив на 

формування та становлення національної 

самосвідомості українців і розгортання націо-

нально-визвольної боротьби за духовну та ку-

льтурну ідентичність. Твори стали визначним 

явищем в українській літературі, так званою 

культурною і письменницькою революцією, та 

посідають гідне місце серед європейських 

літератур. 

Висновки та пропозиції. Отже, полемічна 

література кін. XVI – пер. пол. XVII ст. була 

унікальним соціокультурним явищем, підґрун-

тям для формування національно-релігійної 

самосвідомості українського народу та вихо-

вання патріотичних почуттів. Полемічному 

текстові характерний високий патріотичний 

пафос, наявність багатства мови та художніх 

засобів, вдале поєднання науково-логічного та 

образного типу мислення. Поява полемічних 

творів стала однією з вагомих причин виник-

нення окремого складного зі світоглядного та 

науково-дослідницього погляду комунікатив-

ного дискурсу, в якому творили майже всі про-

відні національні письменники, філософи, ду-

ховні й громадські діячі ХVІ – ХVІІ ст. Пер-

спективами подальших досліджень є розробка 

методично обґрунтованого підходу щодо трак-

тування, вивчення та аналізу полемічних 

текстів кін. XVI – пер. пол. XVII ст., який 

враховуватиме специфіку написання твору та 

його інформаційно-комунікативну складову. 
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Парфенюк Н.В. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТОВ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩИХ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ДИСКУРСА КОН. XVI – ПЕР. ПОЛ. XVII В. 

В статье исследовано понятье полемической литературы как составляющей коммуникативного дискурса кон. XVI 

– пер. пол. XVII в., охарактеризованы особенности написания полемических текстов, определены основные 

коммуникативные черты полемической литературы кон. XVI – пер. пол. XVII в., ее место и роль в 

коммуникативном процессе. 

Ключевые слова: полемика, полемическая литература, коммуникация, коммуникативный процесс, 

коммуникативный дискурс. 

 

Parfeniuk N. 

GENERAL CHARACTERISTICS OF TEXTS OF POLEMICAL LITERATURE AS COMPONENTS OF 

COMMUNICATIVE DISCOURSE OF THE END OF XVI – BEGINNING OF XVII CENTURIES 

The article is examined concept of polemical literature as component of communicative discourse of the end of XVI – 

beginning of XVII centuries, is characterized features of polemical texts creation, is determined the basic communicative 

peculiarities of polemical literature of the end of XVI – beginning of XVII centuries, place and role of polemical literature in 

communicative process. 

Key words: polemics, polemical literature, communication, communicative process, communicative discourse. 

 

 

 

 

 

 

 

 


