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Яке слово ми вживаємо найчастіше? Чому ми його вживаємо? Та й чи для всіх те саме слово 
найуживаніше? На деякі з цих питань дадуть відповідь частотні словники. Це словники, які 
показують, як часто вживається слово у текстах. Цікаві дані про кількісні характеристики 
українського слова знайдемо у двотомному «Частотному словнику сучасної української 
художньої прози» (К. : Наук. думка, 1981). Перегорнімо його сторінки. 

Яке ж слово найуживаніше? Виявляється, що це частка не. За даним словником вона у 
прямій мові вживається найчастіше. В авторській мові частка не входить у п’ятірку 
найуживаніших слів. А в загальному масиві текстів з-поміж усіх слів займає третє місце. 
Спробуймо пояснити, чому вона так поводить себе в мовленні. 

Передусім зауважимо, що пряма мова в художньому творі за багатьма ознаками 
наближається до розмовного стилю. Авторська ж — це різновид писемного мовлення. Через 
те кількісні показники того самого слова у прямій і авторській мові різні. Хоча мову 
персонажів і природний розмовний стиль ототожнювати не варто. Все ж пряма мова в 
художньому тексті, тобто мова персонажів, відбиває істотні особливості усного побутового 
мовлення. Ступінь наближення мови персонажів до розмовного стилю залежить від таланту 
митця. 

Постає питання: чому ми часто використовуємо не і в усному, і в писемному мовленні? 
По-перше, тому, що не — службове слово, а не повнозначне. Воно виконує синтаксичні 
функції. І через те сфера використання його досить широка. По-друге, ця частка 
багатозначна: від власне заперечення, через численні відтінки, аж до ствердження як його 
протилежності. Основна функція її — вираження повного заперечення змісту висловлення. У 
таких випадках частка звичайно стоїть перед присудком: «Я не люблю ходити навпомацки 
або манівцями, нічого не люблю робити навмання» (І. Нечуй-Левицький); «Пишу я дуже 
мало і ніколи не вдовольняюсь своєю працею» (М. Коцюбинський); «Я зовсім іще не 
заповнив золотої анкети життя» (В. Сосюра). Поширена вона також при неповному 
запереченні, напр.: «Понад полем іде, Не покоси кладе, Не покоси кладе — гори» 
(Т. Шевченко). Не може мати стверджувальне значення. Пригадаймо риторичні питальні 
речення, що стилістично увиразнюють ствердження: «Як же тебе не проклинать, Лукавая 
доле?» (Т. Шевченко). Близько стоять до таких конструкцій і розповідні речення, які також 
не мають заперечного значення: «Ще б пак, не пригадати ті ключі-джерельця на березі 
Дніпра» (О. Гончар). Цікавими за будовою є структури з подвійним запереченням. 
Додавання ще однієї частки не в цих реченнях не посилює заперечення, а навпаки — надає 
ще більшої стверджувальної тональності: «Безіменним героям Опору стоять пам’ятники у 
Франції, і не можна не схилити чола перед ними» (М. Рильський) . 

Постає ще одне питання: чому з усіх слів у розмовному стилі найбільш вживане не? 
Прислухайтесь до живих діалогів. Яка експресія, які переливи настрою звучать тут! І як 
часто ми не погоджуємось із співрозмовником. А це означає: заперечуємо. І зразу ж спішить 
мовцеві на допомогу всюдисуща частка не. У розмовному стилі не може стосуватися повного 
заперечення висловленого: «Він не приходив!» Або вказувати на неповне заперечення: «Діти 
саджали не яблуньки». У діалогах інколи заперечення перетворюється на іронічне 
ствердження, пор.: «Він не приходив!» — «Не при-хо-див! Скажеш таке!». Багатозначна 
частка не використовується й за інших обставин. Наприклад, мовцеві потрібно в 
пом’якшеній, ввічливій формі спонукати когось до дії, попрохати тощо: «Чи не передали б 
Ви Петрові цю книжку?», «Не допомогла б мені, Галино, в цій справі?». 

Невелике службове слово — частка не, — а скільки відтінків значення вносить вона в 
нашу мову. 
 


