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У статті аналізується семантика дієслів, які позначають рух, враховуючи наявність
градуальної  семи в її складі. Запропоновано семантичну класифікацію лексичних одиниць, що
позначають переміщення в англійській мові. Інвентаризовано лексико-семантичну групу (ЛСГ)
руху та встановлено типові формули тлумачення.
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1. Вступні зауваження
У статті подані результати дослідження семантики дієслів «руху» з градуальною

семою в англійській мові. Об’єктом постають такі мовні одиниці, як bicker ‘швидко
бігти’ – make a short rapid run (describing pounding of the feet) ‘робити короткі часті
замахи (удари ногами)’; gush ‘хлинути, ринути’– rush in a sudden copious stream
‘хлинути раптовим рясним струмком’ та ін.

Завдяки фундаментальним дослідженням Ю. Д. Апресяна, Л. М. Васильєва,
В Г. Гака, В. В. Виноградова, О. М. Вольф, С. М. Кібардіної, Т. А. Майсак,
Дж. Лакоффа, Дан І. Слобін, Х. Брінкмана та багатьох інших сьогодні існує досить
повне уявлення про семантику дієслів. Проблему семантичної градації поглиблено в
працях російських мовознавців С. М. Колесникової, О. І. Шейгал, Т. В. Подуфалової
та зарубіжних лінгвістів: Е. Сепіра, Д. Болінджера, Д. Льюїса, М. Бірвіша, Я. Якобса,
Я. Расмунсена тощо.

У сучасному українському мовознавстві дослідники торкалися лише часткових
питань категорії градації (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, Н. В. Гуйванюк,
В. І. Кононенко, Т. А. Космеда, М. П. Кочерган, О. І. Нечитайло, І. І. Слинько,
С. О. Соколова, Т. М. Спільник).

Крім того, в лінгвістиці ведеться розробка окремих груп градуальної  лексики:
характеристика іменників (С. М. Колесникова, С. А. Федотова, О. І. Шейгал) [11; 24;
25], прикметників (Г. Г. Галич, Л.І. Коржик, Н. М. Костусяк, Л. Г. Котнюк,
М. І. Мезеніна, І. А. Пасічник) [7; 14; 15; 16; 20; 22], дієслів (І. О. Ісаєва,
С. М. Колесникова, О. І. Шейгал) [9; 12; 25], прислівників (І. В. Назарова) [21],
службових частин мови (О.А. Застровський, Г. В. Кірєєва) [8; 10].

Цікавий огляд досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів щодо цієї проблеми
зроблено М. В. Бондаренко [3]. Автор припускає, що категорія градуальності є
комплексним утворенням, до складу якого входять такі категорії як інтенсивність,
компаративність та конотативний компонент [3]. Л. М. Марчук в своїй роботі
зазначає, що визначення градації як прагматичної категорії диктує її універсальна
здатність задовольняти комунікативні потреби реалізації градаційної ознаки. Автор
стверджує, що градація «є засобом знань про міру, ступінь та інтенсивність різних
феноменів» [19, c. 12].
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Погоджуючись з основною концепцією Е. Сепіра [26] та функціональним
підходом до вивчення мовних одиниць О. В. Бондарка, С.М. Колесникова розуміє
градуальність як лексико-семантичну категорію [4; 13]. Автор зауважує, що
більшість слів може вступати в градаційні відношення й виражати градуювання
значення [26]. Цю думку підтримує О. І. Шейгал, підкреслюючи, що в самому
загальному вигляді розуміє під градацією підпорядкованість за деякою шкалою
[25, c. 3]. Доцільно услід за О. І. Шейгал розглядати градацію «як впорядкування за
деякою шкалою та універсальні типи семантичних відносин в мові, проявом
принципу континуума в структурі мовної системи» [27, c. 83].

Аналіз семантики дієслів з градуальною семою є актуальним, оскільки дає
можливість визначення градуальних ознак ряду характеристик, що утворюють
дієслівне значення, таких як суб’єкт, об’єкт, манера, темп, тривалість, оцінка, засіб,
причина. Питання про статус категорії градуальності як мовної категорії стало
актуальним у зв’язку з тим, що більшість слів сучасної англійської мови виражають
змінювану та вимірювану ознаку.

Об’єктом роботи постають дієслова руху з градуальною семантикою в
англійській мові.

Предметом дослідження обрано семантичні особливості дієслів руху з
градуальнoю семантикою.

Метою дослідження є встановлення особливостей семантичної структури дієслів
з градуальною семою в англійській мові.

2. Характеристика матеріалу
Матеріалом дослідження слугували 533 ЛСВ 403 дієслів «руху» з градуальною

семою, які отримані методом суцільної вибірки з тлумачного словника англійської
мови “The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles” у двох томах за
редакцією Уільяма Трамбла і Ангуса Стівенсона.

Характер проблем, пов’язаних з визначенням дієслів з градуальною семою,
вимагає застосування комплексу методів лінгвістичного аналізу: методу
компонентного аналізу, за допомогою якого встановлюється семантичний обсяг
дієслів з градуальною семою сучасної англійської мови з метою подальшої
інвентаризації ЛСГ дієслів руху з градуальною семою; кількісного аналізу, що
дозволяє виявити типовість семантичних ознак, а також трансформаційного методу,
що використовується під час моделювання формул тлумачення дієслівних значень.

3. Критерії добору мовного матеріалу
3.1. Першим критерієм добору дієслів руху з градуальною семою є наявність в

семантиці компонента «процес переміщення», що виражається  словами-
ідентифікаторами: to move, transfer, come, go, travel, carry, walk, run, fly, jump, etc,
тобто одиницями, денотативна співвіднесеність яких з поняттям руху не викликає
сумнівів.

В результаті аналізу семантичної структури дієслова руху з градуальною семою
було виділено ядерну сему ‘рух’, що слугує джерелом позначення процесу
переміщення. Наприклад, coil ‘обвиватися’– move in a spiral course or in a sinuous
fashion ‘рухатися по спіралі або гнучкою манерою’; hotch ‘переминатися з ноги на
ногу’ – move forward in short leaps ‘рухатися вперед короткими стрибками’.
Диференційні семи конкретизують ознаки об’єктів, за якими об’єкти
розмежовуються усередині одного класу. Наприклад, dismount ‘сходити’– come down
from a height  ‘сходити з вершини’; fall ‘впасти’– drop or come down from a height or
relative height esp. by the force of gravity ‘впустити або впасти з висоти або відносної
висоти особливо від сили тяжіння’. За допомогою диференційної семи рухатися вниз
утворюється підгрупа «рухатися вниз», у якому диференційна сема актуалізується і
зберігає свій статус.

3.2. Другим критерієм добору дієслів руху з градуальною семою стали
градуатори, тобто слова, які вказують на ступінь прояву ознаки (too, such, so, like,
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quickly, sharply та ін.). Наприклад, whip  ‘зганяти докупи’ – move quickly and
violently, or to make something do this ‘рухатися швидко і жорстоко’; charge
‘штурмувати’ – deliberately run or walk somewhere ‘навмисно бігти або йти кудись’;
creep ‘повзати’ – move in a quiet, careful way, especially to avoid attracting attention
creep ‘рухатися тихим, уважним чином, особливо, щоб не привертати увагу
повзанням’.  Тобто, в лексичному значенні одиниці наявний квалітативний
компонент, який створює передумови для градуювання.

4. ЛСГ дієслів руху з градуальною семою
Автори, що вивчають семантичні відносини, визначають  сукупність суб’єктно-

об’єктних зв’язків та відносин визначальним фактором у реалізації значення
дієслівного ядра та подають загальну схему смислових відносин: s-v-o, тобто суб’єкт
(агенс) – дія – об’єкт (адресат) [2; 5; 6; 17; 23]. Однак вивчення матеріалу показало,
що в ЛСГ дієслів «руху» реалізуються частіше відношення суб’єкт-дія. Ми обрали
формульне тлумачення (далі – ФТ), яке дозволило проаналізувати даний матеріал.

Комунікативна ситуація руху включає наступні елементи: 1) суб’єкт руху, яким є
сам предмет чи істота, що рухається (Si – Subject independent); 2) об’єкт руху, тобто
предмет чи істота, у напрямку до якого здійснюється переміщення (Od – Object
dependent). Треба зауважити, що об’єкт руху, як елемент ситуації руху, не є
обов’язковим; 3) характер або спосіб пересування, тобто рух певної якості (Mm –
Manner of Movement); 4) напрямок руху, що фіксує просторово-локальні
характеристики руху (в тому числі і векторні) з урахуванням місця, до якого
здійснюється) рух (Dm – Direction of Movement); 5) ставлення мовця до процесу руху,
тобто характеристика руху з боку учасників комунікації (Em – Evaluation of
Movement) (за О.Г. Остапенком). Кількісна характеристика мовного матеріалу
представлені у табл.1.

Таблиця 1 – Кількісна характеристика ЛСГ дієслів руху
з градуальною семою в англійській мові

Підгрупа Формула тлумачення Кількість
ЛСВ

%

Рухатися інтенсивно Суб’єкт видаляється з вихідної точки певним
способом (SiVMm)

186 35 %

Рухатися пішки Суб’єкт рушає з вихідної точки в певному
напрямку ходою (SiVDmMm)

146 27 %

Рухатися повільно Суб’єкт видаляється з вихідної точки певним
способом (SiVMm)

69 13 %

Переміщувати (-ся) на
певну віддаль від кого-,
чого-небудь

Суб’єкт віддаляється від об’єкту  на певну
відстань (SiVOdDm)

27 5 %

Рухатися в рідині Суб’єкт перебуває в русі в рідині (SiVDm) 19 3,5 %
Рухатися стрибками Суб’єкт пересувається певним чином –

стрибками (SiVMm)
19 3,5 %

Рухатися донизу Суб’єкт пересувається (-є об’єкт)  в певному
напрямку – донизу (SiV(Od)Dm)

18 3,5 %

Рухатися в різних
напрямках

Суб’єкт переміщує об’єкт в певних напрямках
(SiVOdDm)

15 3 %

Рухатися нагору Суб’єкт пересувається  (-є об’єкт)  в певному
напрямку – нагору (SiV(Od)Dm)

15 3 %

Рухатися повзком Суб’єкт пересувається певним чином – поповзом
(SiVMm)

8 1,5 %

Рухатися у повітрі Суб’єкт ліквідує контакт  з місцем знаходження
та переміщується   у повітрі на певну відстань
(SiVDm)

6 1 %

Переміщуватися на
ближчу віддаль до кого-,
чого-небудь.

Суб’єкт наближається (-є об’єкт) до певного
місця (SiV(Od)Dm)

5 1 %

Разом 533 100 %
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4.1. Підгрупа дієслів з семою «рухатися інтенсивно»
Як засвідчує табл.1, найбільш репрезентативні в кількісному відношенні є

дієслова руху з семою «рухатися інтенсивно», які становлять 186 ЛСВ одиниць з
градуальною семою. Їх значення може бути описано за допомогою ФТ ‘суб’єкт
видаляється з вихідної точки певним способом’ (SiVMm).

4.1.1. Зважаючи на те, що джерелом дієслівного значення є комунікативна
ситуація [17, c. 36], розглянемо деякі з них. В ситуації може бути декілька учасників
– об’єкт та суб’єкт, а також різні аспекти ситуації. Наприклад, дієслово brustle
‘мешкати, поcпішати’ – go hastily, bustle ‘йти поспіхом, поспішати’ змальовує не
повну ситуацію, в якій акцент падає лише на суб’єкт (Si), що рухається, та манеру
пересування (Mm) hastily. Таку ситуацію можна назвати градаційною, оскільки
градуатор високого ступеня hastily ‘наскоро, поспіхом’ відображає якісний аспект
градації. Значення таких типів дієслів має наступну семантичну схему:

Схема 1. Семантична сітка дієслова brustle.
суб’єкт                                                           ХАРАКТЕРИЗУЄ
ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ                                     МАНЕРУ
(йде) (поспіхом, швидко)

4.1.2. Більш розширену ситуацію представляють такі дієслова, як boom, glance,
rocket та ін., але в ній присутні не всі актанти, тільки суб’єкт, та мають місце два
аспекти: манера та напрямок руху. Наприклад, boom ‘швидко йти’ – rush violently
along ‘поспішати дуже повз чого-небудь’ також представляє не повну градаційну
ситуацію, де акцент падає на Si, манеру руху (Mm), яка представлена градуатором
високого ступеня violently, а також на напрямок переміщення along (Dm). Лексема
violently об’єктивує градуальну сему та посилює значення дієслова boom, тим самим
визначає місце ЛО на градуальній шкалі. Семантична схема виглядає наступним
чином:

Схема 2. Семантична сітка дієслова boom.
суб’єкт ХАРАКТЕРІЗУЄ                      ХАРАКТЕРИЗУЄ
ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ       МАНЕРУ  НАПРЯМОК РУХУ
(рушити)                         (дуже швидко)                          (вздовж)

4.1.3. Менш типова ситуація для цієї підгрупи представлена дієсловами bucket,
rattle, rustle, spank та ін., в якій приймають участь суб’єкт та об’єкт, але присутній
лише один аспект: манера руху. Наприклад, дієслово bucket ‘мчати’ – ride (a horse)
hard ‘їхати на коні наполегливо’; drive or move (a vehicle) jerkily or bumpily ‘їхати або
рухатися (на транспортному засобі) ривками або з трудом’ змальовує ситуацію, де
суб’єкт каузує пересуватися об’єкт певною манерою hard, jerkily, bumpily.
Градуатори вказують на якісний аспект градації та відносяться до достатнього
ступеня. Треба зазначити, що другий лексичний варіант лексеми демонструє, що
об’єктом може бути як істота – перший ЛСВ (a horse), так і неістота – другий ЛСВ (a
vehicle).

Схема 3. Семантична сітка дієслова bucket.
суб’єкт                              об’єкт                                       ХАРАКТЕРИЗУЄ
КАУЗУЄ ПЕРЕСУВАЄТЬСЯ                 МАНЕРУ
РУХАТИСЯ                             (наполегливо,
 (їхати)                                                                                  ривками)

Таким чином, підгрупа дієслів зі значенням «рухатися інтенсивно» не репрезентує
повної градаційної ситуації руху, в яку входять всі актанти та представлені всі
аспекти одночасно: манера, напрямок та ставлення мовця до ситуації. Виникає
зміщення на користь одних учасників за рахунок інших і на рахунок одних аспектів
ситуації на шкоду другим.
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4.2. Підгрупа дієслів з семою «рухатися пішки».
Менш продуктивними виявились дієслова з семою «рухатися пішки», що склали

146 дієслів з градуальною семою, але більш різноманітними за ситуаціями
тлумачення. Їх значення може бути описано за допомогою ФТ ‘суб’єкт рушає з
вихідної точки в певному напрямку ходою (SiVDmMm)’.

4.2.1. ЛСВ дієслів brustle, hike, coonjine та ін. мають найтиповішу семантичну
схему та становлять 116 ЛСВ у цій підгрупі.

Схема 4. Семантична сітка дієслова hike.
суб’єкт         ХАРАКТЕРИЗУЄ
ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ                             МАНЕРУ
(йде, прогулюється)                            (енергійно чи копітко)

Суб’єкт рухається за допомогою ніг певною манерою: hastily, vigorously, in a wadding
shuffling manner та інші градуатори високого ступеня, що об’єктивує наявність
градуальної семи.

4.2.2. Попередня семантична сітка ускладнюється новим елементом ситуації,
напрямком руху, що формує інше тлумачення дієслів з градуальною семою.

Схема 5. Семантична сітка дієслова stroll.
суб’єкт                              ХАРАКТЕРИЗУЄ                        ХАРАКТЕРИЗУЄ
ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ МАНЕРУ                                     НАПРЯМОК РУХУ
(рухатися)   (повільно)    (вздовж чи на стезі)

Наприклад, stroll ‘прогулюватися’ – walk in a leisurely fashion along (a path) or
about (a place) ‘гуляти не поспішаючи по стезі чи навколо чогось’. Наведений
приклад демонструє інформацію про суб’єкт (істота), що рухається не поспішаючи
(Mm) до зазначеного місця (Dm), а градуатор достатнього ступеня leisurely
об’єктивує градуальну сему.

4.2.3. Менш типовішими є дієслова, семантична сітка яких виглядає наступним
чином.

Схема 6. Семантична сітка дієслова shamble.
суб’єкт  об’єкт                                   ХАРАКТЕРИЗУЄ
КАУЗУЄ                              ПЕРЕСУВАЄТЬСЯ             МАНЕРУ
РУХАТИСЯ  (незграбно)
 (їхати)

Наприклад, shamble ‘волочити ноги’ – make (one's way) or move (one's feet)
shamblingly ‘блукати чи рухати чиїмось ногами шаркаючи’. Подібних ЛСВ дієслів
було виявлено лише 5.

4.3. Підгрупа дієслів з семою «рухатися повільно»
Сема повільного руху актуалізується у 69 ЛСВ, що також засвідчує

продуктивність цих дієслів з градуальною семою. Їх значення може бути описано за
допомогою ФТ ‘cуб’єкт видаляється з вихідної точки певним способом (SiVMm)’.

4.3.1. Найбільш репрезентативними є дієслова з градуальною семою (58 ЛСВ), в
семантиці яких наявні два компонента: суб’єкт (Si) та манера (Mm), з якою він
рухається. Наприклад, blunder ‘рухатися наосліп’ – move blindly ‘рухатися наосліп’;
trickle ‘проникати’ – come or go slowly or gradually ‘приходити чи йти повільно та
поступово’. В обох наведених прикладах суб’єкт рухається повільним темпом
(blindly, slowly, gradually), що зумовлено градуаторами низького ступеня.

4.3.2. Менш продуктивними дієсловами виявились ЛО, які мають в семантиці такі
елементи, як суб’єкт (Si) та напрямок (Dm), в якому він рухається. Наприклад,
ambulate ‘блукати’ – walk, move about ‘прогулюватися, рухатися навколо’.
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Схема 7. Семантична сітка дієслова ambulate.
суб’єкт ХАРАКТЕРИЗУЄ
ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ                               НАПРЯМОК РУХУ
(блукати) (вздовж)

До цієї підгрупи увійшли також дієслова з градуальною семою, що репрезентують
ситуацію, в якій суб’єкт (Si) (істота, неістота) рухається у певному напрямку (Dm)
особливою манерою (Mm). Наприклад, slither ‘повзти’ – move along with an irregular
slipping motion; (of a reptile) creep, crawl, glide ‘рухатися вздовж нерівномірними
м’якими рухами (про рептилії, повзти)’.

4.4. Підгрупи дієслів з семами «переміщувати (-ся) на певну віддаль від кого-,
чого-небудь», «рухатися в рідині», «рухатися стрибками», «рухатися донизу»,
«рухатися в різних напрямках», «рухатися нагору», «рухатися повзком»,
«рухатися у повітрі», «переміщуватися на ближчу віддаль до кого-, чого-небудь»

Підгрупи, що перелічені вище, незначні в кількісному аспекті, але представлені
різноманітними семантичними компонентами. Найбільш продуктивними виявились
дієслова, що мають наступні семантичні складові: суб’єкт (Si) та характеристика
манери руху (Mm); суб’єкт (Si), характеристика манери руху (Mm) та напрямок в
якому переміщується суб’єкт (Dm), а також семантична структура, де суб’єкт (Si)
переміщується з початкового місця і тим самим видаляється з поверхні місця та
прямує до іншого місця (Dm) певним чином (Mm). Наприклад, scuddle ‘рятуватися
бігством’ – run away hastily, scuttle ‘втікати несамовито швидко’; mosey ‘швидко йти
геть’– go away quickly or promptly ‘йти геть швидко’; move in a leisurely or aimless
manner ‘рухатися неквапливим чином або безцільно’; stagger ‘качатися’ – Of a ship:
move unsteadily and with difficulty ‘про корабель: рухатися незграбно та із
затрудненням’; lapse ‘плавати’ – of a person or vassel: float, glide gently over water
‘пливти, ковзати м’яко над водою’; аlight ‘приземлитися’ – spring lightly down,
dismount from a horse ‘пригнути ледь донизу, злізти з коня’ та ін..

Але мають місце  і такі ФТ дієслів з градуальною семою: суб’єкт ліквідує контакт
з попереднім місцем знаходження та каузує контакт з наступним пунктом
призначення (Si – істота чи неістота: аbsquatulate ‘втікати’ – depart, decamp ‘поїхати,
втекти’); суб’єкт віддаляється в певному напрямку (agitate ‘від’їзджати’ – drive away
‘від’їзджати’). Зустрічаються поодинокі ЛСВ, семантичну структуру яких можна
представити наступним чином:

Схема 8. Семантична сітка дієслова flee, leap, scram.
суб’єкт  ХАРАКТЕРИЗУЄ ХАРАКТЕРИЗУЄ
ПЕРЕМІЩУЄ(-ТЬСЯ)  НАПРЯМОК РУХУ СВОЄ СТАВЛЕННЯ
(втікати)  (геть)  (наче від небезпеки)

                ОБ’ЄКТ                       ХАРАКТЕРИЗУЄ МАНЕРУ
                ЗМІНЮЄ МІСЦЕ       (швиденько)
                ЗНАХОДЖЕННЯ

         (каузується суб’єктом переміщуватися)

Наприклад, flee ‘тікати’– run away from or as from danger ‘втікати від або як від
небезпеки’; scram ‘зникнути з очей’ – to leave quickly, especially to avoid apprehension
‘покинути швидко особливо, щоб уникнути арешт’; skedaddle ‘втікати’ – depart
quickly, run away; spec. (of a regiment, troop of soldiers, etc.) retreat hurriedly, suddenly,
or in a disorderly manner. Also, (of an animal) run off, stampede; leap ‘стрибати’ – rise
with both ( or all) feet suddenly from a standing-place, alighting in some other position
‘раптово підняти обидві ноги з місця та опустивши на інше’; work  ‘йти, рухатися,
призвести до руху’ – arrive gradually at a specified state or position as a result of
constant or continual movement ‘поступово дійти до особливого стану чи позиції як
результат постійного чи неустанного руху’.
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5. Висновки
Висновки, отримані в результаті дослідження семантичних особливостей корпусу

мовного матеріалу, можуть бути узагальнені в таких положеннях:
5.1. Градаційне значення розглядається у зв’язку із глибинно-семантичною

репрезентацією навколишнього світу. Тому було виділено та репрезентовано
дієслова з градуальною семою, що мають значення «рух», а також підгрупи цієї ЛСГ.
Аналіз семантики дієслів руху з градуальною семою довів, що 12 підгруп різняться за
кількістю ЛСВ, що входять до складу ЛСГ. Були виявлені підгрупи з семами
«рухатися інтенсивно», «рухатися пішки», «рухатися повільно», «переміщувати (-ся)
на певну віддаль від кого-, чого-небудь», «рухатися в рідині», «рухатися стрибками»,
«рухатися донизу», «рухатися в різних напрямках», «рухатися нагору», «рухатися
повзком», «рухатися у повітрі», «переміщуватися на ближчу віддаль до кого-, чого-
небудь». Кількісний аналіз показав, що найбільш продуктивною мікрогрупою дієслів
з градуальною семою виявилась група дієслів руху з семою «рухатися інтенсивно»
(186 ЛСВ, 33%) в англійській мові. Для англійських дієслів руху з градуальною
семою найбільш характерна неповна комунікативна ситуація, в якій акцент ставиться
на суб’єкті та манері руху (355 ЛCВ, 66 %).

5.2. Аналіз словникових дефініцій дієслів з градуальною семантикою, які
належать до ЛСГ руху, засвідчує, що значення 30 % дієслів з градуальною семою є
стилістично маркованими, про що свідчать помітки у словниковій статті: slang.,
colloq., dial., joc., poet., lit., fig.,chiefly Austral., Scot.&N.English, local. Це засвідчує
зв’язок градуальної семантики з емоційними або стилістичними компонентами,
наприклад: absquatulate 1 – depart, decamp. jocular; shuttle 1а – move (a thing) quickly
back and forth like a shuttle. obsolete exc. dial.; skate B1d – leave quickly. colloq..

5.3. Перспективним можна вважати дослідження ЛСГ дієслів РУХУ / MOTION з
градуальною семою в зіставлені з українською мовою, результати дослідження якого
дозволять виявити закономірні відмінності реалізації лексичних одиниць з
градуальною семою в мовах, що вивчаються. А також для найбільш повної смислової
характеристики слова необхідно приймати до уваги особливості його лексичної
сполучуваності в синтагматичному ланцюжку, оскільки «в синтагматиці реалізується
лише те, що відстоялося в парадигматиці» [23, с.77].
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