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Анотація. Стаття фокусує увагу на одній із важливих 
функцій образності – організуючій. Сама образність трак-
тується через поняття системи, що проявляється на обох 
рівнях: концептуальному та вербальному.
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Постановка проблеми. Дослідження образності як спосо-
бу репрезентації світу, як свідомості автора та як засобу форму-
вання, збереження та передачі художньо омисленої інформації 
залишається актуальним і донині, не зважаючи на свою істо-
рію, що сягає часів Арістотеля. Теоретичний огляд літератури з 
проблемного питання дозволяє окреслити основні аспекти до-
слідження образності: семантичний (Є.В. Філіпова), граматич-
ний (Л.А. Зайцева), стилістичний (С.В. Сєргєєва), когнітивний 
(Л.І. Бєлєхова, О.П. Воробйова), семіотичний (Л.І. Шиятая). 
Розрізненість підходів до вивчення образності засвідчує той 
факт, що існуючі теоретичні доробки не дають вичерпної від-
повіді на поставлені дослідниками питання. Тривала зацікав-
леність таким естетичним явищем, як образність визначається 
складністю самого феномену. Можливим вирішенням опису 
складності може бути системний підхід. Системне бачення 
образності дозволяє розглянути її як системне утворення, що 
слугує конструктом у пізнанні світу. На нашу думку, образність 
баладного твору фіксується за допомогою словесних образів, 
які на вербальному рівні активують наївні знання про світ, що 
сформувались у ході філогенезу, та активізують концептуальні 
образ-схеми, які є надбанням онтогенетичного розвитку інди-
відуумів та відбивають індивідуальний досвід пізнання світу, 
а отже, засвідчують компетентність людини як адресата твору. 

Основна мета статті – розглянути образність у світлі 
системного підходу як складне утворення, однією з функцій 
якого є організуюча. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З точки зору 
системності словесний образ (далі – СО) є клітиною твору, 
інформаційним стрижнем, який несе знання в конкретно-чут-
тєвій формі. З позицій творчості як процесу творець мислить 
образами, а не лише відтворює дійсність [7, с. 148; 8; 9]. Отже, 
СО є основними компонентами поетичного тексту, у якому 
вони поєднуються складними послідовними та паралельними 
зв’язками в єдину систему [10, с. 32]. Організуючим началом 
образної системи твору як художнього цілого є емоційний ім-
пульс [7], який надихає творця на відтворення позамовної ху-
дожньо осмисленої дійсності. У процесі пізнання створеного 
світу через образність баладного тексту реципієнт формує ці-
лісне уявлення про художній світ, що оформлюється в складний 
концепт-враження [10, с. 32], що є гештальтним за своєю струк-
турою. Таким чином, у реципієнта виникає певний концепт, що 
актуалізує всю багатозначність та багатомірність образності 

баладного твору. Такий концепт ще називають художньою іде-
єю [11], яка стягує всі СО для найбільш точної передачі суті 
всього твору. Вона збирає твір у художньо виразне, цілісне й 
внутрішньо-доцільне буття, надаючи йому чуттєво сприйма-
них, змістовно та емоційно наповнених форм. 

Спроба анатомізувати образність твору та точно визначити 
роль того чи іншого компонента в складі цілого означає пошук 
такого рішення, яке б максимально розкрило всю складність 
цього явища. Зважаючи на асиметричність концептуального 
та вербального рівнів образності, зокрема на той факт, що еко-
номна кількість словесних засобів актуалізує багатий та різно-
рідний художній світ, доцільним є аналіз образоорганізуючої 
функції образності на концептуальному та вербальному рівнях 
окремо.

Розкриття концептуальної організації образності балад-
них творів можна здійснити шляхом залучення методики ме-
таопису художнього тексту, розробленої О.М. Кагановською. 
[12]. У рамках цієї методики художній текст сприймається як 
осередок певним чином організованих текстових концептів. 
У розумовому плані текстовий концепт – це образ, що утілює 
певні культурно-зумовлені уявлення мовців про навколишній 
світ у тексті певного твору [12]. У мовленнєвому плані тексто-
вий концепт – це реальність, віддзеркалена у свідомості через 
мову [12]. Отже, текстовий концепт – це концептуальна скла-
дова СО, який вербально фіксує певні знання про світ. У своє-
му функціональному зчепленні текстові концепти формують 
зв’язані ланцюжки, які виводять пов’язані між собою образи 
на більш високі рівні абстракції – метаобрази, що у свою чер-
гу в обопільному функціонуванні виходять на мегаобраз, тобто 
той образ, що і є уособленням усього знання твору, є концеп-
том-враженням [10], домінантою [13]. 

Таким чином, у концептуальному сенсі образність являє со-
бою ієрархічно організовану сутність, актуалізовану текстови-
ми концептами різного ґатунку: вербалізованими концептами, 
що мають конкретну вербальну об’єктивацію в тексті та мета-
концептами, що актуалізуються у функціональних зчепленнях 
вербалізованих концептів, даючи різну кількість таких мета-
концептів 1, 2, 3...n. Усі ці текстові концепти узагальнюються 
мегаконцептом – художньою ідеєю твору.

У рамках нашого дослідження, спираючись на визначен-
ня текстового концепту як образу, що реалізує певне знання 
про світ, вважаємо доцільним називати всі текстові концепти 
образами різного рівня абстракції. Так, у баладному тексті ре-
ципієнт стикається насамперед із СО, через осмислення яких 
у його свідомості формуються метаобрази, що оформлюються 
в загальний мегаобраз, який актуалізується певним концеп-
том-враженням. Схематично організацію конептуального рівня 
образності можна представити на рис. 1. 
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Pис. 1. Ієрархія образів концептуального рівня образної 
структури

Для прикладу розглянемо баладу Two Rigs of Rye (№ 58):
1 It was between two rigs of rye
Before the sun had pierced the sky
I heard two lovers talking.
2 “Your father of you he takes good care;
Your mother combs down your yellow hair.
Your sisters says they’ll ne’er do more
If you marry me so slender,”
3 He took his kerchief of Holland fine
And wiped the tears that came trinkling down
Saying, “Dry up those tears, love, for you’ll be mine;
I was only for to try you,”
4 “Let father fret and let mother scold,
Of my sisters’ words you need not take hold,
For if they were all lying dead and cold,
Along with you I’d wander.

СО балади знайомлять реципієнта з романтичною бесідою 
двох закоханих проти вночі ранку. Час баладного світу об’єк-
тивується образними модальними референтами the sun had 
pierced the sky, які актуалізують концепт НІЧНИЙ ЧАС ПЕРЕД 
СВІТАНКОМ, а перша мікроситуація передається через вуха 
оповідача історії баладних героїв. Друга мікроситуація через ра-
ціональні метареференти takes good care, combs down your yellow 
hair актуалізує концепт БАТЬКІВСЬКА ЛЮБОВ / ТУРБОТА. 
Третя мікроситуація змальовуює квазіреальність, у якій геро-
їня одружується з коханим і, як результат, втрачає батьківську 
любов. Раціональні метареференти, задіяні до об’єктивації ква-
зіреальності за допомогою підрядного умовного речення they’ll 
ne’er do more / If you marry me so slender, актуалізують концепти 
НЕБАЖАНЕ ОДРУЖЕННЯ та ВТРАТА БАТЬКІВСЬКОЇ ТУР-
БОТИ. У четвертій мікроситуації герой балади співпереживає 
коханій дівчині. Концепти СПІВЧУТТЯ та КОХАННЯ актуалі-
зується образними модальними референтами Dry up those tears; 
чуттєвими метареферентами love; you’ll be mine; I was only for 
to try you,” та раціональними метареферентами took his kerchief, 
wiped the tears. Четверта мікроситуація об’єктивує ще одну ква-
зіреальність за допомогою складнопідрядного речення з підряд-
ним нереальної умови if they were all lying dead and cold, / Along 
with you I’d wander. У квазіреальному світі герой малює картину 
смерті рідних і, як результат, можливість безперешкодно гуляти 
з дівчиною досхочу. Концепти СМЕРТЬ та ЛЮБОВ чітко прочи-
туються за вербальних оформленням мікроситуації.

Усі СО балади об’єднуються в ланцюжки двома метаобра-
зами ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, що актуалізують концептуальні 
метафори ЖИТТЯ Є КОХАННЯ та СМЕРТЬ Є ЗАПОРУКА 
ПРОДОВЖЕННЯ КОХАННЯ. У результаті переосмислен-
ня образної системи баладного твору виникає мегаобраз ПЕ-
ЧАЛЬ, який вміщує концептуальні метафори ЖИТТЯ ОДНИХ 
Є СМЕРТЬ ІНШИХ, ЖИТТЯ Є КОЛОВОРОТ.

ПЕЧАЛЬ

ЖИТТЯ - СМЕРТЬ 

НІЧ; СВІТАНОК; ТУРБОТА / БАТЬКІВСЬКА 
ЛЮБОВ; НЕБАЖАНЕ ОДРУЖЕННЯ; 
ВТРАТА БАТЬКІВСЬКОЇ ТУРБОТИ; 

СПІВЧУТТЯ; КОХАННЯ; СМЕРТЬ; ЛЮБОВ 

Рис. 2. Модель концептуальної ієрархії образності балади 
«Two Rigs of Rye»

У такому розумінні внутрішньої концептуальної організації 
образності СО the sun had pierced the sky є символічним, оскіль-
ки, активуючи архетипи СМЕРТЬ з імплікаціями темний, ніч-
ний, неясний та ЖИТТЯ з імплікаціями світлий, ранковий, 
активізуються концептуальні метафори НІЧ Є ПЕЧАЛЬ, СВІ-
ТАНОК Є ЖИТТЯ ЗАКОХАНИХ РАЗОМ. Оскільки герої ще 
не зустріли разом світанок, а перебувають у пітьмі ночі, то цей 
час є символом печалі. Таким чином, образна структура чут-
тєвого, образного, зовнішньо-орієнтованого, статичного виду 
актуалізує концепт-враження ПЕЧАЛЬ.

Якщо звести всі моделі концептуальної організації образ-
ності до найбільш загальної, то отримаємо таку модель (рис. 3):

ЖИТТЯ 
Є ПОЧУТТЯ

СМЕРТЬ Є БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ; 
ЖИТТЯ Є ДІЯ

ЗРАДА; КОХАННЯ

Рис. 3. Загальна модель концептуальної  
організації баладних творів

Таким чином, образоорганізуюча функція образності на 
концептуальному рівні полягає в тому, що всі компоненти ста-
ють взаємопов’язаними та створюють єдинообразність, ціліс-
ність, яка виникає від узгодженості всіх властивостей образ-
ності через поєднання образно-структурних компонентів та 
їхнього функціонального призначення. 

Зважаючи на невеликий розмір баладних фольклорних 
творів, орієнтацію на усне запам’ятовування та їхню жанрову 
особливість зображувати художню дійсність у техніці нари-
су, тобто, не зупиняючись на конкретних деталях, важливим 
стає питання вербальних засобів фіксації баладного знання. 
Оскільки самі СО образи є «найкращим вікном у світ знань» 
[11], то вони мають бути такого характеру, який дозволив би 
легко реконструювати згорнену в словесну оболонку смислову 
інформацію. Одним із різновидів СО є образ-символ. Символи 
зазвичай слугують для вираження особливо важливих понять 
та ідей [14, с. 77]. Вони вирізняються серед інших образів ви-
соким ступенем смислової концентрації [15, с. 182]. Символ 
є «образ, узятий в аспекті своєї знаковості, і знак, наділений 
усією обмеженістю та невичерпною багатозначністю образу»  
[16, с. 607]. Отже, символ має безмежну інтепретативну глибину 
[15, с. 183], широкий смисловий потенціал та мінімальне словес-
не оформлення, що робить його ефективним засобом у створен-
ні образності, призначеної для усного сприйняття та передачі. 
З когнітивної точки зору словесний образ-символ – це лінгво-
когнітивний конструкт, що інкорпорує передконцептуальну, кон-
цептуальну та вербальну іпостасі [17]. Він є точкою перетину 
різних типів знань: архетипного, конвенційного (стереотипного) 
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й індивідуального [17]. Аналіз СО балад доводить той факт, що 
саме образи-символи є основним засобом формування та фікса-
ції знань про художній світ творів. Повна таблиця образів-симво-
лів містить 566 одиниць із посиланнями на словники, за допомо-
гою яких можна розкрити можливі смисли, закріплені за ними. 
Більша частина образів-символів повторюються від балади до 
балади, тому загальна кількість СО символьного виду більш ніж 
утричі перевищую зазначену кількість.

У своїй інтегративній співдії образи-символи в межах пев-
ного баладного твору є технікою ущільнення змісту творів і ви-
конують декілька функцій.

По-перше, взаємодія СО-символів веде до «розпушування» 
семантики слів [15], коли на перший план виходить ширше за 
конценційне значення, що фіксується в словниках. Проаналі-
зуймо уривок з балади As I Sat on the Sunny Bank (№ 152): 

As I sat on the sunny bank,
As I sat on the sunny bank,
As I sat on the sunny bank,
On Christmas day in the morning.
З першого погляду номінативна одиниця sunny уживається 

в прямому значенні, проте в контексті образності всього балад-
ного твору та в співдії з іншими СО, наприклад біблійною алю-
зією різдвяний ранок, очевидним стає символічність поняття 
сонце. Сонце – це символ народження життя. Концептуальною 
основою словесного образу-символу стає метафора СОНЦЕ Є 
ЖИТТЯ, що виникає на основі архетипу СВІТЛО з його іплі-
катурами життя, народження, сподівання на краще. Тобто на 
перший план виходять ті ознаки, що коливаються, за виразом 
Ю.М. Тинянова. 

По-друге, у результаті взаємодії образів-символів виника-
ють контексти нестандартної сполучуваності слів, коли смис-
ли поєднаних слів не підпорядковуються, створюється таким 
чином прийом катахрези. Так, наприклад, в уривку з балади 
Kellyburnbraes (№ 155) зустрічаємо словосполучення a wife, the 
plague of his life: 

There was an old man in Kellyburnbraes,
Tadal tadal t-alddal dal day;
He married a wife, the plague of his life,
To me rantam allegan t-alddal dal day.
Прикладка чума мого життя, яка має призначення розши-

рити інформацію про дружину, актуалізує концептуальні схеми 
ЛЮДИНА Є ХВОРОБА, ЖИТТЯ МАЄ ВАДИ, ЛЮДИНА Є 
ВАДА ЖИТТЯ. Суміщення номінативних одиниць, що логічно 
є несумісними, приводить до створення концепту НЕЩАСТЯ В 
СІМЕЙНОМУ ЖИТТІ у результаті парадоксального мапуван-
ня та процедури накладання концептуальних імплікацій фізич-
ної сфери відчуттів людини чума є хвороба, що змушує людину 
страждати фізично на сферу духовних відчуттів створюють 
імплікації відношення дружини до чоловіка змушують його 
дуже страждати душевно. Отже, СО чума життя є симво-
лом людини-руйнівника життя іншої людини.

По-третє, уживання СО-символів веде до примноження 
смислу завдяки інтертекстуальним зв’язкам, різного роду алю-
зій та псевдоалюзій. Так, для баладних творів є характерним 
використання біблійних алюзій, які викликають безмежну кіль-
кість інтерпретацій, як у баладі An Account of a Little Girl Who 
Was Burnt for Her Religion (№ 149):

And when she was in prison these torments to endure,
Her hopes in Christ her Saviour, in Him is firm and sure;
She feared not their alluring, nor yet the fiery flames;
She hoped in Christ her Saviour to have immortal fame.

Увесь уривок пронизаний алюзіями на біблійні сюжети, що 
актуалізуються образами-символами Christ her Saviour, Him, 
fiery flames, immortal fame, які додають яскравості образності 
та підсилюють страждання ув’язненої жінки. Плеонізм the fiery 
flames актуалізує сюжет про нестерпні муки в пеклі, які про-
ектується на відчуття людини від перебування в тюрмі, акту-
алізуючи концептуальну модель ТЮРМА Є ПЕКЛО за допо-
могою лінгвокогнітивної операції аналогового атрибутивного 
мапування та процедури розширення концептуальних імплі-
катур царини мети. Таким чином концептуально передається 
відчуття нестерпності тюремних тортур. Водночас жінка, яка 
страждає від ув’язнення, покладає надію на Спасителя, тобто 
на Бога, який за біблійними уявленнями може урятувати її, за-
бравши її душу, а отже, беззсмертям have immortal fame. Тоб-
то актуалізується концептуальна метафора СМЕРТЬ Є НОВЕ 
ЖИТТЯ. Таким чином, символ Спасителя об’єктивує значення 
безсмертності душі, продовження життя після смерті.

По-четверте, «формульність» баладного тексту, коли на-
явні смислові розриви між висловлюваннями, усередині сло-
восполучень і навіть слів [15], заповнюється через залучення 
образів-символів. Дискретні смисли перетворюються в конти-
нуальні [15], коли реципієнт, беручи активну участь у відтво-
ренні художнього світу, добудовує завдяки своїм знанням про 
значення символів та уяві те, що ємно представлено за допомо-
гою символьної образності. Балада Ben Fisher (117) насичена 
образами-символами:

My humble home has light within
Mrs. Bell’s gold could not buy,
Six healthy children and a merry heart,
And a husband’s love-lit eye.
Значення образів-символів легко інтерпретуються завдяки 

тому, що в основі лежать культурні та психологічні архети-
пи й водночас стереотипи. Вони відтворюють стійкі уявлен-
ня людей про предмети або ситуації, зумовлені національ-
но-культурною специфікою з передбачуваними напрямами 
асоціацій. Так, СО простого дому, проте такого бажаного, 
оскільки наповненого світлом реалізується через номінативні 
одиниці humble home has light within, уживання яких активує 
архетип ЖИТТЯ з концептуальними імплікатурами світло, 
радість, продовження роду. Образ-символ дім, наповнений 
світлом розширює своє значення щаслива родина додатко-
вим концептуальним наповненням через інші символи. СО 
Six healthy children (шестеро здорових дітей) символізує про-
довження роду, базуючись також на архетипі ЖИТТЯ та кон-
цептуальній схемі ДІТИ Є ПРОДОВЖЕННЯ РОДУ. Кількісні 
та якісні характеристики, що доповнюють значення СО, Six 
healthy додають концептуальну імплікатуру родинного благо-
получчя. СО a merry heart символізує турботу членів родини 
про один одного. Сама номінативна одиниця heart активує 
базову концептуальну метафору КОНТЕЙНЕР, тобто СЕР-
ЦЕ Є ВМІСТИЛИЩЕ ПОЧУТТІВ. Чуттєвий метареферент, 
представлений епітетом merry, розширює концептуальне на-
повнення символу серце імплікатурами добре ставитись, 
розважати, співпереживати, турбуватись. Таким чином, 
концептуальна метафора, що лежить в основі образу-симво-
лу, є ВЕСЕЛЕ СЕРЦЕ Є ТУРБОТА. Ще один символ любов 
має функцію розширити концептуальні межі образу-символу 
дім, наповнений світлом. Символ любові об’єктивується СО a 
husband’s love-lit eye, який активує архетип ЖИТТЯ з імпліка-
турою народження в коханні. В основі створення метоніміч-
ного образу-символу лежить семіотичний принцип індексаль-
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ності, коли вказується словесним образом-символом певна 
смислова перспектива, що виникає від суміжності вихідного 
та референційного значення, у нашому прикладі за якісною 
характеристикою. Так, очі є символ душі, яка за уявленнями 
людей знаходиться в серці. Якщо око палає любовним вогнем, 
то серце є сповненим кохання. Отже, запалене коханням око 
символізує любов. Таким чином, символічне значення обра-
зу-символу дім, наповнений світлом реалізується у взаємодії 
інших образів-символів, функціональна сув’язь яких розкри-
вається через концептуальну схему ЩАСЛИВА РОДИНА Є 
ПРОДОВЖЕННЯ РОДУ, ТУРБОТА І КОХАННЯ. Вагомість 
зазначених СО смислу сімейного благополуччя в очах балад-
ного героя підсилюється ще одним – символом матеріальних 
цінностей, вербалізованим номінативною одиницею gold. 
Золото як один із дорогоцінних металів символізую високе 
номінальне значення грошових монет, виготовлених із нього. 
В основі виникнення словесного-образу символу золото як 
вимір матеріального забезпечення лежить метонімічний пере-
нос, коли вихідне значення та похідний референційний смисл 
зближуються за суміжністю концептуальних імплікатур. 
Щодо баладного символу дім, наповнений світлом реалізу-
ється концептуальна схема РОДИННЕ ЩАСТЯ НЕ МОЖНА 
КУПИТИ ЗА ГРОШІ, тобто РОДИННЕ ЩАСТЯ Є БЕЗЦІН-
НЕ. Завдяки широкій практиці уживання зазначених символів 
інтерпретація їхнього значення є автоматичним, тому баладні 
твори, насичені стереотипними образами-символами, легко 
запам’ятовуються та є живими протягом століть.

По-п’яте, ущільнення смислу відбувається самою органі-
зацією поетичної вербальної тканини, її ритмом, фонетични-
ми асоціаціями, які зближують і підсилюють значення різних 
СО. Так, у баладі King John and the Bishop (157) маємо символ 
могутності, вербалізований номінативними одиницями great 
might:

I’ll tell you a story, a story unknown,
Of a noble prince, and his name was King John;
For he was a prince and a prince of great might,
He held up great wrongs, and he put down great right,
To me down, down, diddy-i-down. 
В основі СО могутності лежать концепти ПЕРЕМОГА, 

ПІДКОРЕННЯ, ПРИРУЧЕННЯ, а також базова концептуальна 
метафора УГОРУ. Тобто концептуальна схема МОГУТНІСТЬ Є 
УГОРУ, реалізована у формуванні символу, підсилюється ужи-
ванням та повтором прислівника down з протилежним значен-
ням униз. У тексті балади словосполучення put down означає 
підкорити, а повтор прислівника down у наступному рядку ра-
зом із неіснуючим словом diddy-i-down привертає увагу створе-
ною алітерацією та призводить до семантичного розпушування 
смислу. Додається значення більшої могутності та величі героя.

СО баладних творів завдяки своїй символічності додають 
до властивостей образності, оскільки можуть бути не лише 
особливим видом осмислення художньої дійсності, лінгвоког-
нітивним інструментом об’єктивації знань, типом художньої 
свідомості, а й джерелом пізнання, порівняймо в О.О. Потебні: 
«Слово – це засіб перетворення враження для створення нової 
думки» [11. c. 222]. Образність як система характеризується 
цілісністю та зв’язністю СО. Образна зв’язність – когезія – за-
безпечується наскрізними образами-символами через мовні 
засоби. Образи зберігають цілісність і ракурс сприймання, з 
ними можна здійснювати мисленнєві операції. О.О. Потебня 
[9, с. 517] зазначав, що фольклорний текст піддається стиску-
ванню. Текст скорочується в пам’яті носіїв культури до де-

кількох яскравих образів, потім – до цитат, а потім – до назви  
[15, с. 10]. Образи розчиняються в семіотичному просторі куль-
тури, концентруючись навколо найбільш стійких символів, які 
зберігають свою автентичність завдяки великій кількості пов-
торення механізму згорнення та розгортання смислу, прихова-
ного за образами-символами.

Вважаємо, що словесні образи-символи існують не розсія-
но в баладному жанрі, а утворюють певну систему, яка є части-
ною культурної системи, що виступає глобальною символь-
ною матрицею (рис. 4). Образи зберігають цілісність і ракурс 
сприймання, з ними можна здійснювати мисленнєві операції. 
Пропозиційні структури – це ланцюжки образів-символів, що 
відповідають символам природної мови, їх можна вербалі-
зувати, вони відображають художній світ більш абстрактно. 
Ментальна модель – це високий ступінь узагальнення в уяві 
того, хто сприймає, це структурні аналоги художнього світу 
свідомості творця. Ці структури знань розташовані ієрархічно, 
опозиційні одна щодо одної, але взаємодіють, забезпечуючи 
когнітивну природу мови. Вони є когнітивною основою тексто-
творення, його стрижнем.

Рис. 4. Глобальна символьна матриця культури

Висновки. Таким чином, образи-символи є культурними 
одиницями, що входять не лише до окремо узятого баладного 
твору, а й до семіотичного простору фольклорних балад і ши-
рше до символічного простору американської культури, яка є 
частиною глобальної культури. Враховуючи той факт, що аме-
риканська фольклорна балада має європейське походження, 
теза про важливість дослідження образів-символів як джерела 
знань є безсумнівною, оскільки мова йде про культурні домі-
нанти, розсіяні в баладних творах. Отже, образність американ-
ських фольклорних творів орієнтована на символьний код, тлу-
мачення якого прирівнюється до пригадування міфологічного 
знання, згорненого до образу-символу.
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Суворова Т. Н. Организующая функция образности 
в американских фольклорных балладах.

Аннотация. Статья предлагает рассмотреть одну 
из важных функций образности – организующую. При 
этом образность трактуется как сложная система, кото-
рая проявляется и на вербальном, и на концептуальном 
уровнях.
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система.

Suvorova T. Organizing function of imagery in ameri-
can folklore ballads

Summary. The article shows the peculiarity of one of 
the main functions of imagery that is organizing. Imagery is 
viewed as a complex system which reveals itself on conceptual 
and verbal levels.

Key words: imagery, word image, system.


