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Частка ne вважається складовою заперечних конструкцій у французькій мові, але все ж вона збе-
регла деякі архаїчні конструкції свого автономного вживання. Французьке ne має здатність вживатися 
не лише в негативному значенні, але й у позитивному, наприклад, в якості частини лімітуючого запе-
речення ne…que та як особлива форма вираження сумніву в умовних часах ne explétif. Через свою 
позицію в реченні в розмовній мові вона майже припинила своє існування, поступившись місцем за-
перечній частці pas. Вона зазнала подвійних змін: від самостійної заперечної частки – до підсилювача 
заперечення та від складової складного заперечення до зникнення у розмовній мові. 
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Питання статусу категорії заперечення виникло ще за сивої давнини. Воно 

знайшло своє відбиття в різних наукових напрямах, починаючи з філософії і закін-
чуючи психоаналізом. Перш за все за допомогою заперечення вчені намагалися да-
ти відповіді на одвічні питання про погане і хороше; про позитивне і негативне; про 
темряву і світло. Як не дивно, але не всі філософи вважали, що заперечення відно-
ситься виключно до негативної категорії. 

Дане питання стало одним із найважливіших у дослідницькій царині цих наук. 
Заперечення трактується як логічне, метафізичне та граматичне явище, а отже запе-
речення знаходиться у сфері вивчення і представників цих наук. 

Заперечення цікавило вчених тим, що завдяки його використанню мовець міг 
висловити свою думку, повідомивши про існування чи неіснування предмета чи 
явища. 

Перші спроби дати пояснення даній категорії відображено у філософській думці 
Стародавньої Греції та Індії. Відтоді заперечення не перестає цікавити філософів. 
Однак, на думку А. Й. Паславської, найвагоміший внесок у розв'язання теоретич-
них проблем заперечення було здійснено протягом останніх десятиліть. Особливо 
це стосується мовної категорії заперечення. Відомо, що сучасна когнітивна лінгвіс-
тика, перейнявши низку формально-логічних методів дослідження і пристосувавши 
їх до потреб лінгвістичного аналізу, істотно поглибила свої теоретичні можливості. 
Зв'язок логічних та мовних категорій не підлягає сумніву, а заперечення – якраз 
феномен, що яскраво відображає цю взаємодію. Адже саме філософія має найбага-
тший досвід у дослідженні категорії заперечення. Питання про суть заперечення, 
природу заперечних суджень та їхнє відношення до реальної дійсності належить до 
фундаментальних проблем сучасної філософії [Паславська 2006, 14]. 

Заперечення як вираження того, що стверджується чи заперечується стан речей, 
є основоположним елементом семантичної структури висловлювання. Заперечення 
вважається специфікатором і позначається знаком Neg. Отже, твердження особливо 
не позначається в семантичній структурі висловлювання, воно мається на увазі в 
тому випадку, якщо заперечення не відмічено. 
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З онтологічної точки зору категорія заперечення є відносно простою категорією: 
адже певний стан чи його елемент або існує, або ні. 

Незважаючи на вдавану чіткість поняття заперечення, при його визначенні ви-
никають проблеми і суперечки у зв'язку з тим, що будь-яке стверджувальне висло-
влювання може бути інтерпретоване як заперечення чогось іншого. Тому й існують 
різні підходи до вивчення даної категорії. 

Заперечення є однією з найважливіших категорій французької мови, адже воно є 
ремою до вже визначеної частини мовлення, тобто до теми. Як відомо, мова є одні-
єю із найхарактерніших ознак людського суспільства і являє собою певну систему 
мовних знаків та специфічних механізмів їх використання, які, разом узяті, вико-
нують функцію породження і вираження думки. 

Категорія заперечення французької мови вирізняється з-поміж категорій запере-
чень інших романських мов, адже тільки у французькій мові заперечення є склад-
ним або подвійним, тобто вимагає вживання заперечної частки та підсилювача за-
перечення. 

Заперечення пройшло певну еволюцію у французькій мові. Діахронічний аналіз, 
проведений мовознавцями М. Митилино, А. Й. Паславською та ін., дає змогу гово-
рити про етапи і зміни, які відбулися у французькій мові. 

Як відомо, французька мова виробила свою власну граматичну систему, яка зна-
чно відрізняється від першоджерела, тобто латини. В процесі еволюції граматична 
система латинської мови значною мірою видозмінилася. Модифікацій зазнала і ка-
тегорія заперечення. 

У французькій мові ця категорія цікава перш за все тим, що вона представлена 
численними граматичними формами, та тим, що її семантичне трактування не є од-
нозначним. 

У процесі свого розвитку заперечні конструкції поступово еволюціонували, і їх-
ня кількість скоротилася. Ті, що вживалися найчастіше, зберегли своє місце та вжи-
вання в сучасній мові, а ті, які вживалися рідше чи лише за конкретно визначених 
умов, – припинили своє існування. При цьому відбувся процес функціонально-
семантичної диференціації тих лексико-граматичних форм, які використовувалися 
для побудови заперечних конструкцій.  

Значна кількість заперечних слів, які використовувалися у стародавній францу-
зькій мові, або зникли з мовлення (наприклад, nun), або не використовуються як 
заперечні (наприклад, chose); деякі заперечні підсилювачі припинили своє існуван-
ня через те, що вони вживалися виключно в письмовому мовленні (наприклад, 
haud); інші зникли через фонетичні зміни (наприклад, у випадку з nen); певні під-
силювачі стали архаїзмами і теж не використовуються мовцем (наприклад, guère).  

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує частка ne, яка вирізняється з-
поміж інших заперечних підсилювачів своєю здатністю вживатися в окремих ви-
падках самостійно, в сполученні з іншими частками, та змінювати негативне зна-
чення висловлювання на позитивне. Для того, щоб мати змогу говорити про її по-
зицію в сучасній мові, варто простежити за її перетвореннями від латинської мови 
до сьогодення. 
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Латинське ne, яке перейшло у французьку мову, зберегло свою функцію, а саме 
заперечення дієслова, тобто є предикативним запереченням. Ця заперечна частка 
редукувалася від nen і перетворилася на ne. Спочатку даний негативний маркер за-
перечував суб'єктивно, виражаючи акт волі, сумнів, наказ, вимогу, намір, бажання 
мовця. В мовленні ne вживалося з кон'юнктивом та імперативом, що і зумовило йо-
го подальше використання в умовному способі та зміну початкового значення, ін-
акше кажучи, в подальшому використанні в даних реченнях ne втратило заперечну 
властивість і перейшло з негативного вираження емоцій до значно стриманіших 
висловлювань мовця, які часто виражають сумнів чи побоювання.  

Звертаючи увагу на вживання даної заперечної частки, можна додати, що ne 
зливалося із займенником і утворювало nel, nes, nem в залежності від позиції в ре-
ченні [Митилино 1954, 5]. 

Ці злиті форми проіснували до XVI ст. і мали свою сферу використання. Щодо 
синтаксичних конструкцій, вказаний маркер зберіг свою позицію до наших днів: ne 
стоїть перед дієсловом, хоча в інтерпозиції можуть стояти займенники en та y; а 
підсилювачі стоять після дієслова, хоча є й винятки: jamais, personne, rien (їхня по-
зиція в реченні залежить від синтаксичної ролі, яку вони виконують). Наприклад: 
Jamais je ne me suis senti aussi inutile [Céline 2006, 54]. 

Хоча ne й дещо розширило свою функцію (заперечення дієслова), але його сфе-
ра вживання залишилася обмеженою та недостатньою для повнозначного запере-
чення. Ne, як правило, стоїть перед словом, яке воно заперечує. До того ж, ne рідко 
коли вживається самостійно [Митилино 1954, 4–8]. 

Незважаючи на це, все ж збереглися деякі архаїчні конструкції вживання одного 
ne. Наведемо кілька прикладів вживання ne, яке зберігає своє заперечне значення і 
не потребує підсилення: 

● в деяких виразах, що збереглися з давніх часів: n'avoir cure, n'avoir garde, 
n'empêche, n'importe, qu'à cela ne tienne, à Dieu ne plaise [Brunot 1922, 497]; 

● з дієсловами: cesser de, oser: Il ne cesse de parler; Je n'ose le dire. Проте дуже 
часто можна зустріти ці дієслова разом із pas: Pauvre Éveline! Je ne cessai pourtant 
pas de l'aimer [Brunot 1922, 498]; 

● з дієсловом savoir у значенні могти, а також коли воно виражає невпевне-
ність (в деяких виразах): je ne sais qui, je ne sais quoi, un je ne sais quoi de, Je ne sais 
si je dois le faire. Але в значенні знати та вміти вживається подвійне заперечення: 
Je ne sais pas la réponse; Il ne sait pas mentir [Serban, Djonat 1934, 441]; 

● в архаїчних виразах: ne dire, ne souffler mot: Je ne disais mot [Serban, Djonat 
1934, 441]; 

● у реченнях обставини часу, які починаються з depuis que: Oui, j'ai eu des jours 
bien durs, depuis que je ne t'ai vu [Brunot 1922, 498]; 

● у реченнях, введених з qui або que au Subjonctif, які залежать від питального 
чи заперечного головного речення: Il n'est point de religion qui n'ait eu ses fanatiques 
[Brunot 1922, 498]; 

● після si в архаїчних виразах: si ce n'est, si je ne me trompe: ô ciel! Si ce n'est pour 
faire aimer le divin qui fut en eux [Serban, Djonat 1934, 443]; 
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● перед дієсловом pouvoir: Je ne puis vous exprimer la joie que je ressens [Brunot 
1922, 497]. 

Однак, з давніх часів збереглися також й архаїчні конструкції вживання одного 
заперечного слова ne, які дещо не відповідають його первинному значенню (ці 
конструкції за своїм характером не є заперечними, але їх важко назвати стверджу-
вальними), наприклад: ne explétif (Il est parti avant que nous n'ayons mangé); ne + об-
межуюче que (La paix n'est pour l'armée qu'une période de désoeuvrement turbulent 
entre deux combats) [Vocabulaire des philosophes 2000, 183]. 

Ne explétif не можна вважати повноцінним запереченням, адже, як правило, воно 
вживається там, де за логікою заперечення не є необхідним: Elle a peur qu'il ne 
revienne. Деякі граматики вважають вживання ne explétif довільним і не виділяють 
правил його використання: Ils quittèrent les lieux avant que les policiers (n') arrivent 
[Céline 2006, 32]. 

Ne explétif використовується в реченнях, які не є заперечними та які не вимага-
ють синтаксично заперечних часток. Це пояснюється тим, що в латинській мові во-
но вживалося з кон'юнктивом та імперативом. У даному випадку таке використання 
частки ne зумовлюється нюансами та намірами висловлювання самого мовця. При 
цьому необхідно розрізняти два значення ne explétif: негативне та позитивне. На-
приклад: Pierre craint que Lucie ne revienne à la charge і Pierre craint que Lucie ne 
revienne pas à la charge [www. cce-unmontreal. ca/observations/ne. htm, 1]. 

У першому випадку мовець спирається на негативну конотацію дієслова 
craindre і міг використати висловлювання без заперечної частки: Pierre craint que 
Lucie revienne à la charge. 

У другому прикладі чітко зрозуміло, що допоміжне речення є заперечним. З то-
чки зору намірів мовця, то речення другого прикладу не можна замінити на інше, 
яке б виражало почуття мовця, тоді як перше можна навіть трактувати як: Pierre 
souhaite que Lucie ne revienne pas à la charge. 

Отже, саме від мовця залежить прихований прагматичний підтекст висловлю-
вання, він вирішує, чи використати речення з ne explétif, або ж вжити просте ствер-
джувальне речення. Що стосується заперечення, то у випадку процесів, які відбу-
ваються в комунікативному контексті, який визначає "закритість", мовець обере 
повнозначне заперечення, але якщо мовна комунікація передбачає існування у сві-
домості співрозмовника певних змістів, з якими пов'язані його інтенції, то мовець 
може обрати як літоту, так і ne explétif. 

Згідно із французькими граматистами ne explétif вживається в підрядних речен-
нях після суб'єктивних дієслів (Je crains qu'il n'intervienne publiquement) та зворотів 
à moins que (J'irai à votre rencontre, à moins qu'il ne pleuve), avant que, (Je le ferai 
avant que vous me l'ordonniez), plutôt que (On le craint plutôt qu'on ne le respecte) 
[www. cce-unmontreal. ca/observations/ne. htm, 1]. Слід також зазначити, що після ne 
explétif вживається особливий час le Subjonctif, який сам по собі виражає умовність, 
нереальність чи бажаність дії. 

На противагу ne explétif зворот ne + обмежуюче que вживається у всіх видах ре-
чень і не має чіткого визначення заборони чи окремих правил для його вживання. 
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Граматики називають конструкцію ne…que лімітуючим або обмежуючим запере-
ченням. Його можна виділити як окремий вид заперечення, посилаючись на істо-
ричні витоки виразу ne…que. Ne…que перейшло у французьку мову з латинського 
non…quam і означало "нічого крім". Ne…que може вважатися еквівалентом si ce 
n'est, sauf [Паславська 2006, 8–10]. 

Проте ne…que не можна інтерпретувати як "чисте" заперечення, адже воно лише 
обмежує, а не заперечує; особливо цей ефект відчутний при перекладі даної конс-
трукції. Наприклад: Force et Justice n'était qu'un instrument bien accordé entre les 
mains des Muses [Delerm 2001, 182]. 

Якщо проаналізувати звичайний приклад вживання ne…que, одразу видно пози-
тивне значення висловлювання, наприклад: Pierre n'aime que Marie може трактува-
тися як: Pierre aime seulement Marie.  

Ще одним аргументом на підтвердження того, що ne…que не має права вважати-
ся повноцінним запереченням, вчені пропонують розглянути факт вживання 
ne…que разом із заперечною часткою pas в одному реченні, де роль абсолютного 
заперечення відіграє саме pas: On marchait de concert et d'un bon pas, dehors il faisait 
froid, on se réjouissait déjà d'échapper au vent glacial, on ne se parlait plus qu'à 
intervalles, entre deux nuages d'haleine et deux frissons, mains dans les poches [Delerm 
2001, 181–183]. 

Хоча й збереглися архаїчні конструкції із вживанням одного ne у сучасній фран-
цузькій мові, проте вони є швидше винятком, ніж правилом. Наприклад, як зазна-
чає М. Митилино, ще у старофранцузькій мові заперечна частка ne почала приєд-
нувати до себе додаткові елементи для підсилення чи пом'якшення заперечного 
значення висловленого. Тому сьогодні ми маємо велику кількість заперечних під-
силювачів, які коригують та доповнюють зміст висловлювання: Je ne mange pas 
toujours ici; Il ne veut nullement venir; Je ne te manque aucunement?; Nous ne 
voyageons presque jamais; Il n'y a guère de monde [Попова 2007, 318]. 

Варто зазначити, що норма сучасної французької мови вимагає використання 
подвійного або складного заперечення, тому ne втратило свою здатність самостійно 
вживатися в заперечних реченнях. Якщо ж воно зустрічається в автономному вжи-
ванні, то воно швидше виражає позитивне висловлювання, ніж негативне. В літера-
турному реченні заперечення виражається за допомогою ne + будь-який підсилю-
вач (прислівник, займенник…). Наприклад: Ne…pas/plus/jamais вимагає вживання 
дієслова в простій формі в будь-якому часі: Je ne te vois plus; Je ne vous en parle pas, 
Je ne te dirai jamais. Проте якщо заперечення – в головному реченні після дієслів, 
які виражають думку мовця, то в підрядному реченні вживається час le Subjonctif: 
Je ne pense pas qu'il soit malade. Даний приклад можна також інтерпретувати як: Je 
doute fort qu'il est malade [www. cce-unmontreal. ca/observations/ne. htm, 1]. Такий 
вибір часів зумовлений витоками заперечних часток: підсилення чи пом'якшення 
висловлювання.  

Оскільки нормою літературної мови залишається подвійне заперечення, не слід 
стверджувати, що розмовна мова теж послуговується цим граматичним правилом. 
Заперечна частка ne втрачає свої позиції на користь іншого підсилювача pas, що 
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обумовлено тим, що останній є кінцевою складовою ритмічної групи, а тому голов-
ним у висловлюванні. Відтак ne приглушується через свою позицію у висловлю-
ванні, а отже, рідко використовується в повсякденній мові.  

Таке вживання частки pas у ролі повнозначного заперечного слова обумовлене 
не лише тісним зв'язком розмовної та літературної мов чи бажанням мовця спрос-
тити власне висловлювання, але й своїм історичним походженням. В іпостасі єди-
ної заперечної частки воно вживається і в неповних реченнях літературної мови ще 
з XVII ст. Наприклад: Dirait-on pas des yeux qui nous observent [Brunot 1922, 498]. 
Сучасна французька мова теж користується цим заперечним маркером: Pas de 
problèmes pour les repas (що є скороченою формою від il n'y a pas de problèmes pour 
les repas). Дана частка часом може вживатися і в повних реченнях літературної мо-
ви. Наприклад: Les autres paient cher des pièces petites, pas chauffées. Як бачимо, во-
на використовується і для заперечення прикметників [Попова 2007, 318]. Запере-
чення pas є ще й елементом складного неозначеного займенника pas un. Очевидно, 
що роль pas отримує більшого поширення у функції автономного заперечного слова. 

Зважаючи на всі тонкощі вживання заперечної частки ne, вважаємо, що катего-
рія заперечення, пройшовши видозміни, заслуговує на детальніший розгляд. Хоча 
частка ne і вважається заперечною, але все ж вона зберегла деякі архаїчні констру-
кції свого автономного вживання. В таких конструкціях (ne explétif та ne…que) вона 
втратила своє негативне значення і виражає сумнів чи прихований підтекст вислов-
лювання мовця. Проте у зв'язку із тенденцією до спрощення елементи розмовної 
мови проникли в літературну, тому зараз ne майже не вживається в розмовній мові.  

Отже, даний маркер характеризується подвійними видозмінами у сучасній фра-
нцузькій мові: від заперечної частки з негативним забарвленням до архаїчної конс-
трукції з позитивним значенням та від складової складного заперечення літератур-
ної мови до повного зникнення в розмовній. 

 
Частица ne считается составляющей отрицательных конструкций во французском языке, но всё же 

она сохранила некоторые архаичные конструкции своего автономного употребления. Французское ne 
имеет способность употребляться не только в негативном значении, но и в позитивном, например, в 
качестве части лимитирующего отрицания ne…que, но как особенная форма выражения сомнения в 
условных временах ne explétif. Из-за своей позиции в предложении в разговорной речи она почти 
прекратила свое существование, уступив место отрицательной частице pas. Она испытала двойные 
изменения: от самостоятельной отрицательной частицы – к усилителю отрицания и от составляющей 
сложного отрицания к исчезновению в разговорном языке. 

Ключевые слова: отрицательная частица, лимитирующее отрицание, отрицательный специфика-
тор, отрицательный маркер. 

 
The particle ne is used as negative in French, but it has preserved some of archaic constructions of its 

autonomous application. The French ne is characterized by its ability to be used in negative and positive 
senses as for example in a limiting negation ne…que and as a special form of doubt in subjunctive and 
conditional moods. It has almost disappeared in colloquial language due to its place in the phrase. It has cedes 
its place to another negative particle pas. So we are able to affirm that this particle has perceived a double 
change: from an independent negative particle to an amplifier of the negative constructions and from a part of 
a complex negation to its disappearance in colloquial language.  

Key words: negative particle, limiting negation, negative specified particle, negative marker. 
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