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THE ACCENT OF PARTICIPLES FORMED FROM -АТИ, -Е/-Є VERBS 

Stress of participles in Ukrainian literary heritage of XVI — XVIII centuries, which are 
compared with stresses in contemporary modern literary language are investigated in the 
article.
The cases of divergence in stresses of participles are analyzed in details investigating evi-
dences of the ancient Ukrainian literary heritage, dialectological works and Ukrainian dic-
tionaries.
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ÃÓ‚Ì‡ ÏÓÁ‡øÍ‡
Про що річ, якщо вжито СИРІЧ ? 

У газетній періодиці натрапляємо на незвичне, маловідоме для багатьох чита-
чів слово сиріч. Із контексту зрозуміло, що його вживають зі значенням пояс-
нювальних (ототожнювальних) сполучників тобто, або та ін., пор.: На ґанку 
гурт журналістів, яких запросив на день відкритих дверей, сиріч на екскурсію, 
секретаріат Президента (“Україна молода, 13 червня 2007); А потім, куди ж їх 
“тикати” ті натовські бази – усі найкращі місця вже зайняті військовими базами 
Росії, сиріч Чорноморським флотом  (Україна молода, 14 лютого 2008).

Що це за сполучник і коли його доречно вживати? З історичних джерел дізна-
ємося, що сиріч – сполучник церковнослов’янського походження, утворений із 
си рhчь, тобто “це слово”. У тлумачному Словнику української мови його подано 
як пояснювальний, застарілий, із стилістичною позначкою іронічний (див. Т. ІХ, 
с. 199). Очевидно, саме тому його почали вживати в іронічних контекстах  за-
мість нейтральних пояснювальних сполучників тобто, або та ін.

Отже, пояснювальний (ототожнювальний) сполучник сиріч в українській мові 
доречно використовувати лише тоді, коли поясненню потрібно надати іронічного 
забарвлення. 
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