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Американська фольклорна балада як лірико-драматичний 

різновид поетичного тексту 

Постановка проблеми. Загальний антропоцентричний вектор науки 

ХХІ століття дає можливість осмислення лінгвальних явищ крізь призму 

системного підходу. Особливого звучання набувають проблеми філології у 

світлі лінгвосинергетики, оскільки залучення системного методу до 

дослідження мовленнєвих феноменів сприяє глибокому та усебічному 

вивченню проблемних явищ лінгвістики. Актуальним є комплексний підхід 

до вивчення американського фольклорного тексту, адже фольклор є 

особливим мистецтвом, специфіка якого визначається виходом за межі 

філології та входженням у царини суміжних наук, як-от: етнографія, 

народознавство чи мистецтвознавчі науки – хореографія та музикознавство. 

Про міждисциплінарний зв’язок фольклорної балади свідчать розвідки 

О. О. Потебні, О. М. Веселовського, О. М. Фрейденберг, В. Я. Проппа. 

Трактування образності як певної системи виводить на авансцену нашого 

дослідження цілісний підхід до словесних образів (далі СО) як одиниць 

фольклорного твору. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналітичний огляд наукового доробку 

з проблематики баладного жанру дозволив окреслити основні напрями 

філологічних досліджень англомовного баладного тексту: 

літературознавчий та лінгвопоетологічний. У річищі літературознавчого 

підходу обстоюються принципи жанрової організації баладного твору [4; 7; 

8; 10], які передбачають набір загальних формальних і змістовних 

характеристик баладного жанру та варіанти класифікації балад за 

тематичною ознакою [11; 12; 13; 14; 15; 16].  



 

Актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю 

сучасних лінгвістичних досліджень на системний розгляд особливостей 

репрезентації знань у мові й мовленні, зокрема художньому шляхом 

виявлення прихованих смислів у поетичному тексті. Комплексний аналіз 

системи словесних образів американських фольклорних балад розв'язує 

низку питань, пов'язаних із пошуком ізоморфізму між поетичним мисленням 

та певними структурними особливостями баладного тексту. 

Метою статті є виявлення ліричного та драматичного у структурі 

американської фольклорної балади через концептуальний та інтепретативний 

аналіз словесних образів; визначення ролі концептуальних тропів у 

формуванні образності американських фольклорних балад. 

Матеріалом дослідження слугують американські фольклорні балади, 

представлені у збірці Е. -Е. Гарднер та Ж. Дж. Чікерінг ("Ballads and Songs of 

Southern Michigan", 1939). 

Виклад основного матеріалу. Американська фольклорна балада є 

ліро-драматичним різновидом поетичного тексту та джерелом інформації про 

етапи розвитку художнього мислення. Встановлено, що американська балада 

як жанр характеризується константними ознаками: метрична, синтаксична і 

лексична організація, - та змінними, що постають опозиційними групами: 

епічність – ліричність, драматизм – описовість [9]. Система словесних 

образів американської фольклорної балади потрактовується як складне 

перцептивно-когнітивно-афективне утворенням, що характеризується певним 

набором зв’язків та відношень, виражених у його структурі, та визначається 

особливим способом організації словесних образів [9]. 

Концептуальний аналіз системи СО баладних творів доводить той 

факт, що кожен СО є пов’язаним з іншими СО у межах твору, а система СО 

відповідає наступним параметрам: має рекурентну структуру, володіє певним 

діапазоном концептуальних схем, характеризується ізотипністю [9]. 



Інтерпретативно-контекстуальний аналіз текстів американських 

фольклорних балад дозволив з'ясувати домінантні жанрові ознаки (ліричність 

і драматизм) та лінгвокогнітивні особливості механізмів концептуалізації 

художнього світу, які зумовлюють спосіб організації словесних образів у 

систему в архаїчний та номінативно-нормативний періоди становлення 

художньої свідомості. В архаїчний період – це концептуальна метаморфоза, а 

у канонічний – концептуальна метафора, концептуальна метонімія та 

концептуальний  оксиморон. 

Широке використання діалогів та «телеграфність» зображуваних подій 

без авторських оцінок і коментарів, ніби автор хоче запропонувати робочий 

ескіз художника з можливістю домислити незавершену частину потенційної 

картини, дозволяє віднести зазначені ознаки драматизм і ліричність до 

константних. Наприклад,  

"How came this blood on your shirt sleeve, 

O dear love, tell me, me, me?" 

"It is the blood of my old gray hound 

That traced the fox for me..." 

"Edward"   (L. Pound, № 9). 

Прикладом переважно ліричного настрою, актуалізованого системою 

словесних образів, виступає балада The Bonny Earl of Murray, де співак, який 

повинен лише повідомити факти слухачам, перебуваючи під емоційним 

впливом від вбивства графа, про яке розповідається у баладі, викрикує:  

Ye hielands and ye lowlands, 

Oh where ha'e ye been? 

They hae slain the Earl of Murray, 

And laid him on the green... 

Саме існування таких «типових» балад, які містять оцінку подій, доводить, 

що драматизм та лаконічне зображення подій поступаються описовості та 

характеристиці персонажів на сучасному етапі розвитку художньої 



свідомості. Підтвердженням цієї тенденції є визначення баладного жанру як 

драматичного з елемантами ліризму [13; 14; 15; 16]. 

Американська фольклорна балада як лірико-драматичний різновид 

поетичного тексту може слугувати джерелом інформації про етапи 

розвитку художнього мислення. Установлено, що американська балада як 

жанр характеризується константними (метрична, синтаксична і лексична 

організація) та змінними ознаками, що постають як опозиції епічність – 

ліричність, драматизм – описовість. Система СО американської фольклорної 

балади потрактовується як складне когнітивно-афективне утворення, що 

характеризується певним набором зв'язків та відношень, виражених у його 

структурі, та визначається особливим способом організації словесних 

образів, який полягає у тому, що вектор системної організації задають 

образи-символи, що виконують роль креативних атракторів у системі СО та 

займають сильні текстові позиції. Американські фольклорні балади повністю 

вписуються в жанр балад, проте мають певні особливості, а саме: лірико-

драматичну спрямованість, що виражається у формуванні системи СО як 

прояву ліричних почуттів через концепти РАДІСТЬ, ТУГА, КОХАННЯ, 

ВІДЧАЙ, та драматичний характер творів, що забезпечується реалізацією у 

системі словесних образів балад архетипної діади Життя – Смерть. 

Інтерпретаційно-контекстуальний аналіз текстів американських 

фольклорних балад дозволив з'ясувати домінантні жанрові ознаки (ліричність 

і драматизм) та лінгвокогнітивні особливості художньої концептуалізації 

світу у досліджуваних текстах, які зумовлюють спосіб організації СО в 

архаїчний та канонічний періоди становлення художньої свідомості. В 

архаїчний період – це концептуальна метаморфоза, а в канонічний – 

концептуальна метафора, концептуальна метонімія та концептуальний 

оксиморон. Дослідження концептуального та вербального вимірів образності 

американських фольклорних балад засвідчило тенденцію до збереження в 

образотворенні відбитків  механізмів поетичного мислення різних епох. 



Концептуальний аналіз системи СО баладного фольклорного тексту 

виявив, що концептуальна метаморфоза – це спосіб синкретичного 

осмислення дійсності, в основі якого лежить ідея перетворення, первтілення, 

зміни [2; 12]. Наприклад, у баладі "Sweet William and Lady Margaret" ("Любий 

Уільям та Леді Маргарет") концептуальна метаморфоза лежить в основі СО, 

який шляхом лінгвокогнітивної операції транзитивності об'єднує у 

концептуальному просторі баладного твору природне й людське:  

Lady Marg'ret was buried under a rose 

Sweet William in under a willow; 

And they both grew tall, and they both grew together, 

And they tied in a true lover's knot.  

На базі відношення перетворення одна царина деформується під дією 

причини та набуває якостей іншої царини. Словесні образи наведеної балади 

формуються шляхом еквівалентного мапування, концептуальні ознаки однієї 

царини (джерела) повністю привласнюються іншою цариною (мети), 

викликаючи асоціації  з одної царини про іншу. Це пояснюється тим, що 

архаїчний світогляд базується на тотожності природного і людського, 

макрокосму і мікрокосму [2; 5; 12], що дозволяє уважати концептуальну 

метаморфозу раннім тропом. Саме цей факт відкриває можливість 

перенесення якостей та функцій людини на природні об'єкти і явища. В 

аналізованій баладі зображено переродження чоловіка та жінки після смерті 

у рослини (троянду та вербу), які воз'єднуються у своєму коханні в 

рослинному світі. Це є не просто переродження, коли одна сутність перестає 

існувати і уоформлюється іншою сутністю, а розширення обох 

концептуальних просторів природного і людського у результаті 

неможливості воз'єднатись у коханні у світі ЛЮДИНИ. Референтами 

займенника they є одночасно образи Леді Маргарет (Lady Marg'ret) (Леді 

Маргарет) і любого Уільяма (Sweet William) та троянди (a rose)  і верби (a 

willow), що свідчить про те, що в основі структури цих СО лежить 

концептуальна метаморфоза ЛЮДИ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ НА ПРИРОДНІ 



ЯВИЩА, А ПРИРОДНІ ЯВИЩА НАБУВАЮТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЛЮДИНИ. Саме тому троянда та верба спроможні кохати одне одного, як 

люди (And they tied in a true lover's knot). Потенція реінкарнації людей у 

рослини виходить із властивості міфічного предка мати нетлінну сутність [6, 

с. 171].  

Висновки. Системна організація словесних образів визначається 

домінантними жанровими ознаками баладного тексту і лінгвокогнітивними 

механізмами творення образів, переважна частка яких є образами-символами, 

що володіють кумулятивним потенціалом кристалізувати конгеніальний, 

тобто багатовимірний образ, завдяки дії принципів синергетичності та 

емерджентності. Центральною для системи словесних образів американських 

фольклорних балад як художнього цілого  є естетична функція словесних 

образів, яка зумовлює поліфонію поетичного твору, що реалізується через 

принцип контрапункту, тобто синхронну взаємодію та переплетення різних 

вимірів образності твору, що втілюють різноаспектну естетичну  інформацію.  
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Суворова Т. М. Американська фольклорна балада як лірико-

драматичний різновид поетичного тексту 

Анотація. Стаття має за мету дослідити ліро-драматичну специфіку 

американських фольклорних балад через основи художнього мислення та 

образотворення. У процесі реконструкції концептуальних моделей словесних 

образів виявлено особливий спосіб концептуалізації баладного світу – це 

концептуальна метаморфоза.   

Ключові слова: образність, концептуальна метаморфоза, ліро-драматичний 

текст. 

 

Cуворова Т. Н. Американская фольклорная баллада как лиро-

драмматическая разновидность поэтического текста 

Аннотация. Статья направлена на исследование лиро-драмматической 

особенности американских фольклорных баллад через основы 

художественного мышления и образного творчества. В процессе 

реконструкции концептуальных моделей словесных образов выявлен особый 

способ концептуализации балладного мира – концептуальная метаморфоза.  

Ключевые слова: образность, концептуальная метаморфоза, лиро-

драмматический текст. 

 

Suvorova T. American Folklore Ballads as Lyrical and Dramatic Variety of a 

Poetic Text 

Summary. Tha article is aimed at investigation lyrical and dramatic peculiarities 

of American folklore ballads on the bases for cretive thinking and imagery 

formation. In the process of the recontruction of the verbal images conceptual 

models it appered that the conceptual metamorphosis is a specific way to 

reconstruct the  world characteristic of  American folklore balladry.  

Key words: imagery, conceptual metamorphosis, lyrical and dramatic text. 



 

 


