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Adnotacja. Badanie mowy dialektalnej jest ważnym zadaniem współczesnego językoznawstwa, ponieważ dialekty
zachowują szereg archaicznych cech, które nie są nieodłączne od języka literackiego. Ponadto dialekty odzwierciedlają
transmisję na żywo w warunkach globalizacji. W artykule opisano nazwę komunikacji transportowej w ukraińskich
dialektach Zakarpacia. Głównymi metodami badań są ekspedycyjne, opisowe, porównawczo-historyczne, strukturalne
i językoznawcze. Na podstawie takich metod tradycyjnych dla językoznawstwa zebrano nomeny charakteryzujące
drogę, podjęto próbę analizy tych nazw w aspekcie leksykalno-etymologicznym i słowotwórczym, prześledzono
rozprzestrzenianie się na ukraińskim terytorium dialektalnym i w innych językach. Zebrane nazwy przyczyniają się do
poszerzenia empirycznej podstawy ukraińskiego słownictwa dialektalnego, dają wgląd w zróżnicowanie strukturalne
systemu dialektalnego, pokazują jedność ukraińskiego kontinuum dialektalnego.
Słowa kluczowe: słownictwo ukraińskie, słownictwo dialektalne, grupa leksykalno-semantyczna, fenomen, nazwy
komunikacji transportowej, ścieżki komunikacji, ukraińskie dialekty Zakarpacia.
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Abstract. The study of dialectal speech is an important task of modern linguistics, as dialects retain some archaic
features that are not common in a literary language. In addition, dialects reflect live speech in the context of globalization.
The article describes the name of transport communications in the Ukrainian dialects of Transcarpathia. The main methods
for the research are expeditionary, descriptive, comparative-historical, structural and linguistic-geographical. Based on
such traditional methods for linguistics, nomens characterizing the road were collected. It was made an attempt to analyze
these names in lexical-etymological and word-forming aspects. Their distribution within the Ukrainian dialect area and in
other languages was traced. The collected names contribute to the expansion of the empirical base of the Ukrainian
dialect vocabulary, give an understanding of the structural differentiation of the dialect system, and show the unity
of the Ukrainian dialect continuum.
Key words: Ukrainian vocabulary, dialect vocabulary, lexical-semantic group, nomen, names of transport
communications, ways of communication, Ukrainian subdialects of Transcarpathia.
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Анотація. Дослідження діалектного мовлення є важливим завданням сучасної лінгвістики, позаяк діалекти
зберігають низку архаїчних рис, що не притаманні літературній мові. До того ж діалекти відбивають живе мовлення в умовах глобалізації. У статті описано найменування транспортних комунікацій в українських говорах
Закарпаття. Основними методами для дослідження є експедиційний, описовий, порівняльно-історичний, структурний та лінгвогеографічний. На основі таких традиційних для лінгвістики методів зібрано номени, що харак66
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теризують дорогу, здійснено спробу аналізу цих назв у лексико-етимологічному та словотвірному аспектах, простежено поширення на українській діалектній території та в інших мовах. Зібрані назви сприяють розширенню
емпіричної бази української діалектної лексики, дають розуміння структурної диференціації діалектної системи,
показують єдність українського діалектного континууму.
Ключові слова: українська лексика, діалектна лексика, лексико-семантична група, номен, найменування
транспортних комунікацій, шляхи сполучення, українські говори Закарпаття.

Вступ. Дослідження слов’янських мов базується на вивченні процесу їхнього розвитку, шляхів збагачення, тісних міжмовних зв’язків. Одним із джерел, що активно поповнює літературну мову, є діалект.
У процесі дослідження діалекту як територіального різновиду мови можна простежити тісні зв’язки між
мовними рівнями, явища, спільні для слов’янських мов. Аналіз діалектного мовлення за окремими тематичними і відтак лексико-семантичними групами дає розуміння діалекту як цілісної системи із сукупністю
взаємопов’язаних елементів, які, системно розвиваючись, поповнюють літературну мову.
Тематична група транспортних комунікацій містить лексико-семантичну групу «назв дороги», що
була в полі наукового дослідження З.М. Бичка, С.B. Антонюк, Т.В. Шевченко, С.В. Сірик, С.М. Лутави,
М.В. Никончука, О.М. Никончука та ін., назви шляхів сполучення фрагментарно описані в дослідженнях
географічних апелятивів (зокрема праці Т.В. Громко). Однак зафіксована лексика поки що не охоплює всього
українського діалектного простору. Це зумовлює актуальність регіональних діалектологічних досліджень із
цього питання.
Метою нашого дослідження є фіксація діалектних слів на позначення назв дороги в українських говорах Закарпаття, аналіз семантичних, лексико-етимологічних, словотвірних особливостей цих номенів, їхнє
поширення на українській діалектній території.
Основна частина. Основним завданням для аналізу діалектної лексики є її якісний збір, що проводиться
за допомогою експедиційного методу. Тільки запис живого мовлення за допомогою прийому інтерв’ювання
чи фіксації зразків усного мовлення носіїв говірок дає можливість простежити семантичні особливості
тематичної групи лексики. На основі цього методу нам вдалося простежити семантичні відмінності між
назвами дороги в українських говорах Закарпаття та класифікувати види доріг за функцією, матеріалом,
складом, характерними ознаками чи регіональними особливостями. Зважаючи на те, що ми здійснюємо
семантичну, словотвірну характеристику назв доріг на сучасному етапі, за основу ми використовуємо описовий метод. Ми ставимо за завдання простежити поширення назв дороги в інших українських говорах
та слов’янських чи неслов’янських мовах, порівнюючи зміни у семантиці. Для кращого розуміння формування слова використовуємо елементи порівняльно-історичного методу, оскільки залучаємо дані з пам’яток
української мови, реконструюємо первинну форму тощо. Це дає нам можливість краще осмислити процес
утворення назви. Не менш важливим є простеження поширення номена на українській діалектній території,
тому лінгвогеографічний метод дає змогу показати ареал поширення слова. Такий всебічний аналіз дає нам
можливість інтерпретувати лексико-семантичну групу «назви дороги» як структуру, що характеризується
зв’язками між словами, пов’язана з іншими говорами української мови та іншими мовами.
Серед загальних назв дороги визначаємо номени дорóга, дрáга, пут′. Ці слова є гіперонімами до ряду
видових назв. Назва дорóга т.с. є нормою сучасної української літературної мови, пор. дорóга т.с. (Словник
української мови, т. 2, 1971: 378–379). Найменування поширене і в інших слов’янських мовах, пор. рос.
дорóга, біл. дарóга, пол. droga, чес. dráha «вигін; дорога», словац. dráha «дорога», в.луж. dróha, droha,
нижн.луж. droga т.с., болг. дрáга «спуск, спадина, пологість», серб., хорв. дрȁга «вузька затока; долина, ущелина; (ст.) дорога», словен. drága «рівчак, канава; западина, дорога» < псл. *dorga «заглиблення, борозна,
рівчак» (Етимологічний словник української мови, т. 2, 1985: 111–112). Слово дрáга вживається під впливом
словацької мови, про що свідчить його поширення та фонетична будова. Назва пут′, крім закарп. ужан.,
борж. т.с. (Українські закарпатські говірки, 2004: 39, 40 та ін.), верхов. put’ т.с. (Николаев, Толстая, 2001: 156;
Українські закарпатські говірки, 2004: 129), марамор. путь т.с. (Сабадош, 2008: 303), вживається і в інших
говорах укр. мови, наприклад: лемк. пут «дорога, што йіде» (Верхратський, 1902: 459), put′, put «назви для
дороги» (Латта, 1991: № 323), пут′ «назви для асфальтованої або викладеної з каміння дороги» (Ганудель,
2001: № 125), бойк. put′ «дорога» (Rieger, т. 5, 1985: № 254). Слово пут′ утворене від псл. *pǫtь т.с. (Етимологічний словник української мови, т. 4, 2003: 642).
Дорогу без покриття у говорах Закарпаття йменують пол′овá пут′, ґрунтóвана пут′, ґрунтóвий пут′,
грунтовá пут′, грунтовá дорóга, ґрунтовá дорóга, ґрунтóўка, грунт′íўка, земл′анá дорóга, земл′áнка, р′ін′ôва
дорóга, р′ін′óўка, ýлиц′а (ýл′іц′а), вýлиц′и, войéн:a дорóга, войéнка, мáпова дорóга. Цю семему представляють
ряд складених назв, мотивованих загальновживаними назвами пóле, ґрунт, земл′á, р′ін′. Визначаємо й ряд
універбів, наприклад: ґрунтóўка, грунт′íўка, земл′áнка, р′ін′óўка, войéнка. Прагнення коротше висловити
свою думку спричинило появу таких утворень, оскільки «засіб економії передачі інформації допомагає її
швидкому сприйманню і запам’ятовуванню» (Думчак, 1998: 7). Номен ýлиц′а (ýл′іц′а, вýлиц′и) із загальноприйнятим значенням, крім закарп. верхов. úlic’a «улица» (Николаев, Толстая, 2001: 193), поширений
і в інших говорах, зокрема марамор. ýлиц′а «вулиця» (Горбач, 1997: 316), лемк. улúця т.с. (Пиртей, 2004: 312),
бойк. ýлиця т.с. (Онишкевич, т. 2, 1984: 317), гуц. ýлиц′и т.с. (Піпаш, Галас, 2005: 201). Слово вживається
унаслідок розширення значення загальновживаного вýлиця «обмежений двома рядами будинків простір для
їзди та ходіння» (Словник української мови, т. 1, 1970: 785–786), ýлиця т.с. (Словник української мови, т. 10,
1979: 430); див. також оулица у пам’ятках укр. мови (XIV–XV, Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.,
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т. 2, 1978: 475), вулица (XVI–XVII, Історичний словник українського язика, 1930: 355). Первісно ýлиц′а <
псл. *ulica, демінутива від *ula «порожнина» (Етимологічний словник української мови, т. 1, 1982: 439). Зважаючи на те, що ýлиц′а – полісемантичне слово, визначаємо такі значення: «дорога без покриття», «стежка»,
«простір надворі, куди можна вийти», «простір, на якому розміщені будинки» та ін. Двокомпонентне найменування войéн:a дорóга містить означення, похідне від в’ійнá, атрибутив войéн:a вживається внаслідок вторинної номінації; слово мáпова – від мáпа.
Семема «дорога у лісі, горах» представлена назвами зак’íп (закÿ́п), серпет′íна, вóлок, звóрина, л′ісовúй
пут′, ф’íрштак, барон′úнка. Більшість цих назв утворена внаслідок афіксального словотворення (серпет′íна –
від серпантúн < франц. serpentin (від serpent «змія» < лат. serpēns «той, що повзає») (Етимологічний словник
української мови, т. 5, 2006: 221); звóрина – від звóра; ф’íрштак – від ф’íра «тип воза») та усічення основи
(зак’íп (закÿ́п) – від закопáти; вóлок – від волоктú (волочúти) < псл. *velkti «волокти, тягти» (Етимологічний
словник української мови, т. 1, 1982: 420)). Атрибутив у складеній назві л′ісовúй пут′ – від л′іс через місце
пролягання дороги. Гадаємо, що назва барон′úнка – універб, мотивований іменником барáн, зважаючи на
територію поширення номена у гірській місцевості, пор. ще гуц. бароня́нка (барон'úнка) «лісова стежка»
(Грицак, 2017: 123).
Дорогу, що пролягає через важкопрохідну місцевість, часто нерозчищену, завалену хмизом, гіллям, йменують хашчовúй пут′, хашчовá пут′, хашчовá дорóга, хашчовá, йордáнка, кóпанка, залóмлена дорóга, к'úшка,
пýшч′и. Серед зазначених номенів активно вживаються складені назви, мотивовані словом хáща, хáщі «густий, непрохідний ліс, чагарник» (Словник української мови, т. 11, 1980: 32). Номен хашчовá утворений
унаслідок субстантивації прикметника. Лексема йордáнка – універб, ймовірно, мотивований назвою свята
Водохрестя. Слово кóпанка, крім закарп. марамор. кóпанка «дорога-просіка в лісі» (Дзендзелівський, 1960:
№ 211), вживається і в інших говорах української мови, пор. лемк. кóпанка «расчищеннное под посев место
в лесу, которое еще нельзя пахать, можно лишь конать» (Словарь української мови, т. 2, 1908: 280), бойк.
«дорога, зроблена вручну» (Матіїв, 2013: 232), гуц. «гірська копана дорога» (Гуцульські говірки, 1997: 100),
«прокопана лісова, польова стежка» (Піпаш, Галас, 2005: 83). Назва кóпанка утворена внаслідок універбації
кóпана пут', виражає семантику результату дії. Атрибутив у складеній назві залóмлена дорóга мотивований
дієсловом залóмл'увати, що характеризує зміну напрямку руху дорогою через неможливість обійти залишки
гілля. Слово к'úшка, ймовірно, утворилося внаслідок вторинної номінації, пов’язаної з диференційною ознакою «вузьке місце для проходу». Назва пýшч′и вживається внаслідок перенесення значення за суміжністю:
зарослі, ліс – дорога, що пролягає через цю територію. Із первинним значенням див. ще гуц. пýщ'и «пустиня; лісові зарослі» (Піпаш, Галас, 2005: 160), укр. літ. пýща «хащі» (Словник української мови, т. 8, 1977:
412–413), а також рос. пýща, біл. пýшча «пустинне місце; лісові зарості, ліс», пол. puszcza «дике місце,
пустиня; великий ліс», чес. poušt’ «пустеля, глушина», словац. púst’ «пустеля», болг. пущинáк «пустище;
пустир», словен. púščа «дика місцевість, пустка» < псл. *pustja (від *pust «дикий, пустий») (Етимологічний
словник української мови, т. 4, 2003: 646).
Номенами заб’íй, плай називають дорогу, що веде у гори або на полонину. Назва заб’íй у сучасній українській літературній мові вживається зі спеціалізованим значенням, пор. забíй «кінець гірничого виробітку,
місце роботи шахтаря, яке постійно пересувається» (Словник української мови, т. 3, 1972: 22–23). Це утворення від забивáти шляхом усічення основи та суфіксації, характеризує штучно створений тип транспортної
комунікації, зокрема прокладеної через гори. Слово плай, крім закарп. плай «гірська стежка; дорога в горах»
(Українські закарпатські говірки, 2004: 382), поширене в інших говорах, пор. бойк. płaj «ścieżka w lesie, na
połoninie, droga w górach» (Rieger, т. 5, 1985: № 246), плай «рівна місцевість у горах» (Матіїв, 2013: 352), гуц.
«горная тропинка» (Словарь української мови, т. 3, 1909: 191), «гірська стежка; дорога в горах» (Гуцульські
говірки, 1997: 150), «широка гірська стежка, якою худоба йде на полонину» (Ястремська, 2008: 321). Номен
поширений і в інших слов’янських мовах, пор. пол. płaj, словац. plaj «стежка» та ін.; запозичено від рум. plai
«полонина, плоскогір’я» (Етимологічний словник української мови, т. 4, 2003: 423). Має місце перенесення
первісного значення запозиченого слова за суміжністю: полонина – дорога, що веде на полонину.
Семему «дорога без покриття, якою їздять вози» представляють назви дорóга, воўковы́на, возовá дорóга,
возóва дорóга, возóвий пут′, возóва пут′, возовá пут′, возовá, возóўка, возýўка, возóвина, возовúц′а, фýрманец′,
к’íн:а дорóга, кýн′с′кий пут′, грав’ійóва пут′, штрéґа, штрúка. Лексема воўковы́на утворена, очевидно, внаслідок суфіксації воўковы́й, пор. укр. діал. вовковúна «волчья яма» (Словарь української мови, т. 1, 1907:
245). Атрибутиви возовá, возóва, возóвий мотивовані словом в’із. Номен возовá – наслідок субстантивації прикметника. Дериват возóўка (возýўка) утворений від возовá дорóга внаслідок універбації. Найменування возовúц′а, крім закарп. марамор. возовúця «дорога, якою їздять возами» (Сабадош, 2008: 40), в інших
говорах української мови вживається зі значенням часу або процесу перевезення снопів із поля, пор. бойк.
возовúцє (Онишкевич, т. 1, 1984: 140), гуц. возовúці (Гуцульські говірки, 1997: 40), возовиц′и (Піпаш, Галас,
2005: 29), наддністр. возовúця (Шило, 2008: 79), наддніпр. возовúця (Словарь української мови, т. 1, 1907:
248), також укр. літ. возовúця т.с. (Словник української мови, т. 1, 1970: 725), а ще частини воза, пор. зах.
поліс. возовúця «нижня дошка у возі» (Аркушин, т. 1, 2000: 69). Назви возóвина, возовúц′а – суфіксальні
утворення від возовúй. Слово фýрманец′ – суфіксальне утворення від фýрман «візник». Атрибутиви к’íн:а,
кýн′с′кий – від к’ін′ (кун′); грав’ійóва – від укр. літ. грáвій «обкатані водою уламки гірських порід, що використовуються як будівельний матеріал» (Словник української мови, т. 2, 1971: 152), називає дорогу за складом. Назви штрéґа, штрúка (див. ще закарп. штрéка «залізниця» (Українські закарпатські говірки, 2004:
68
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386)) вживаються внаслідок переосмислення нім. Strecke «відстань; ділянка залізниці, дистанція, траса»
(ймовірно, через пол. sztreka «залізничне полотно», streka «дорога», чес., словац. (розм.) štreka т.с.) (Етимологічний словник української мови, т. 6, 2012: 481).
Дорогу зі штучним покриттям називають пут′, ц′ісáр′ка, ц′íсар′с′ка пут′, áсфал′т, грáц′ка, чинéник,
кóцка, коцковá пут′, брукóвана дорóга, брукóвана пут′, кам’íн:а дорóга, кам’íн:а пут′, орсáґ(к) (горсáґ(к)),
флóстерна дорóга, флóстер, плúтаўка, áсфал′тна дорóга, машчéний пут′, машчéнка, бутóвана дорóга,
дринажóвана дорóга. У більшості обстежених говірок спостерігаємо утворення опозиції дорóга «дорога без
покриття» – пут′ «дорога зі штучним покриттям». Номеном ц′ісáр′ка та словосполученням ц′íсар′с′ка пут′
називають переважно центральну дорогу в місцевості, пор. лемк. цісáрка, цісáр′с′ка дрáга т.с. (Ганудель,
2001: № 125), цисáрка «шосе; битий шлях державного значення» (Пиртей, 2004: 334), гуц. цісáрка, цíсарска
дорóга «гостинець, головний шлях» (Гуцульські говірки, 1997: 207). Атрибутив ц′íсар′с′ка – від ц′íсар′ < псл.
*cĕsarъ – від лат. Caesar (первісно власного імені, згодом – титулу) (Етимологічний словник української
мови, т. 6, 2012: 260–261), ц′ісáр′ка – універб на основі семної ознаки «головний». Назва áсфал′т (див. ще
закарп. áсфал′т т.с. (Дзендзелівський, 1960: № 212), áсфалт (асфáл′т) т.с. (Грицак, 2017: 72)) є акцентним варіантом українського літературного слова асфáльт т.с. (Словник української мови, т. 1, 1970: 69).
Номен áсфал′т (пор. похідний атрибутив у складеній назві áсфал′тна дорóга) – від франц. asphalte т.с.
< лат. asphaltus «гірська смола, асфальт» через нім. Asphált «асфальт» чи слов’янські мови (Етимологічний словник української мови, т. 1, 1982: 94–95). Ареал номена грáц′ка (див. також закарп. ужан. грáц′ка
(грáц′кôв) т.с. (Дзендзелівський, 1960: № 212)) поширюється у лемк. гов., пор. грáц′ка, hracka, hra[i]c’ka
т.с. (Латта, 1991: № 324; Ганудель, 2001: № 125), hrac,ka «бита дорога, гостинець» (Leška, Šišková, Mušinka,
1998: 315). Це запозичення від словац. hradská «вибудована дорога», чес. діал. hradská «дорога, що веде до
замку» (Муличак, 1977: 178). У західнослов’янських мовах слово грáц′ка утворилося внаслідок універбації,
оскільки словац. hradská cesta «cesta ot hradu k hradu» > hradská (Дзендзелівський, 1969: 151), до закарпатського говору слово запозичено вже після цього процесу. Назва чинéник (див. ще закарп. чинéнник «столбовая
дорога» (Словарь української мови, т. 4, 1909: 462), борж. чинéник т.с., «менша, вужча вимощена дорога від
села до села», «менш важлива дорога, яку утримувало село» (Дзендзелівський, 1960: № 212)) поширена ще
у гуц. гов., пор. чинéник «спеціально відведена земля, розпайована на багатьох власників; стовпова дорога,
головний шлях» (Піпаш, Галас, 2005: 220). Це суфіксальне утворення від дієприкметника чинéний – від
укр. літ. чинúти «робити що-небудь, займатися чим-небудь, здійснювати щось» (Словник української мови,
т. 11, 1980: 325–326). Лексема кóцка і похідний атрибутив коцковá характеризують дорогу за матеріалом,
із якого вона побудована, на основі метонімії. Такий тип дороги викладений бруківкою квадратної форми,
пор. закарп. марамор. кóцка «шестигранник з цукру, каменю, дерева і т.д.» (Сабадош, 2008: 152), гуц. кóцка
«шматок цукру» (Піпаш, Галас, 2005: 85). Первісно кóцка – від угор. kocka «кубик, клітка; жереб» чи словац.
kocka (від kostka) «куб; кістка (гральна)» (Етимологічний словник української мови, т. 3, 1989: 64). Складені
назви брукóвана дорóга, брукóвана пут′ називають дорогу, вимощену камінням; поширені також у лемк.
говірках, наприклад: бруковáна дрáга т.с. (Ганудель, 2001: № 125). Атрибутив брукóвана – від брукувáти (від
брук – через пол. bruk «міст» від нім. Brugge т.с. (Антонюк, 2009: 75)). Двокомпонентні сполуки кам’íн:а
дорóга, кам’íн:а пут′ мотивовані словом кáм’ін′. Назва орсáґ(к) (див. ще закарп. орсáґ, оросáґ, арсáґ, горсáґ,
гарсáґ «брукована, вимощена чи шосейна дорога» (Українські закарпатські говірки, 2004: 382), частк. ужан.,
борж., верхов. orság т.с. (Николаев, Толстая, 2001: 136), марамор., гуц. орсág (оросág) т.с. (Дзендзелівський,
1960: № 212)) відома ще у гуцульському говорі, пор. орсáґ «шосейна дорога», «державна дорога» (Піпаш,
Галас, 2005: 128). Номен горсáґ(к) (див. ще закарп. марамор. горсág (гарсág) т.с. (Дзендзелівський, 1960:
№ 212; Сабадош, 2008: 51)) з’явився за допомогою протези [г]. Слова орсáґ(к), горсáґ(к)) – від угор. országút
«велика дорога», «стовпова дорога» (Дзендзелівський, 1960: № 212). Лексема флóстер (і похідний атрибутив у складеній назві флóстерна дорóга) (див. ще закарп. верхов. флóстер т.с. (Дзендзелівський, 1960:
№ 212)) – від нім. Pflaster «бруківка» на основі метонімії. Номен плúтаўка – суфіксальне утворення від
плитá. Дієприкметник машчéний у складі двокомпонентного йменування машчéний пут′ – від мастúти,
ймовірно, через характеристику змащування шарів асфальту при укладанні. Універб машчéнка утворений
від атрибутивного словосполучення машчéний пут′. Подібно характеризують дорогу за специфікою її створення і складені назви бутóвана дорóга, дринажóвана дорóга; означення бутóвана характеризує матеріал
(пор. укр. літ. бут «будівельний камінь, що використовується головно для фундаменту» (Словник української мови, т. 1: 264)), дринажóвана – спосіб підготовки ґрунту перед укладанням дороги (пор. укр. літ.
дренáж «осушування ґрунту за допомогою системи траншей, підземних труб, канав і каналів» (Словник
української мови, т. 2, 1971: 411)).
Висновки. Лексико-семантична група «назви дороги» динамічно розвивається, поповнюється новими
номенами, має словотвірні можливості для розвитку. Про це свідчить велика кількість похідних слів, утворених на основі назв праслов’янського походження та запозичень від інших мов, внаслідок семантичних
модифікацій. Активно використовуються слова-універби. Також важливим є те, що носії, відчуваючи брак
слів у номінації назв перенесення вантажів, створюють велику кількість складених назв із метою точніше
описати реалію, показати її диференційні ознаки, зокрема атрибутиви мотивовані ознаками (пол′овá пут′,
ґрунтóвана пут′, земл′анá дорóга), функціями (возовá дорóга), матеріалом комунікацій (р′ін′ôва дорóга,
грав’ійóва пут′, брукóвана дорóга, флóстерна дорóга), їх характерними відмінностями (ц′íсар′с′ка пут′,
кр′іжóва дрáга, хрестóва пут′) тощо.
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