
Як правільна?  Дзе б ні быў ці дзе б не быў?.. 

АБ УЖЫВАННІ ЧАСЦІЦ НЕ І НІ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ 
МОВЕ 

Асноўным сродкам выражэння адмаўлення ў беларускай мове 

з’яўляюцца часціцы не, ні. 

Часціца не мае адмоўнае значэнне, калі знаходзіца пры дхзеяслове-

выказніку або пры любым іншым члене сказа: Не забывай ніколі, дружа, 

сваю зямлю, сваю родны край. (А.Вярцінскі); Гэта не вецер стукае ў 

дзверы. (М.Калачынскі) 

Часціца не можа набываць і сцвярджальнае значэнне, калі: 

а) ужываецца двойчы – пры кожнай частцы састаўнога выказніка: не мог 

не застацца, не мог не прачытаць, не мог не пайсці; 

б) у спалучэннях хто не, дзе не, толькі не, куды не і іншых, якія 

ўжываюца ў рытарычных  ці пытальных сказах: Як не любіць свой родны 

край? (А.Русак); Чаго толькі не перадумаеш ідучы! (Я.Колас); 

в) стаіць перад назоўнікам з прыназоўнікам без: чытаў не без карысці, 

працаваў не без радасці; 

г) стаіць пасля злучніка пакуль, часціц ледзь, чуць:  ішлі, пакуль не 

сцямнела, ішлі ледзь не дзве гадзіны,  размаўлялі ледзь не гадзіну. 

Часціца ні – узмацняльная, а таму яна служыць для ўзмацнення 

адмаўлення або сцвярджэння. 

Для ўзмацнення адмаўлення часціца ні ўжываецца: 

а) у сказах з адмоўем не ці словамі няма, нельга, немагчыма: На вуліцы ні 

душы не было. ( Э.Самуйлёнак); Дзьмуў, ні на хвіліну не сціхаў моцны 

вецер, парывісты вецер. (Б.Сачанка); 

б) у няпоўных сказах, у якіх выказнік з адмоўем не падразумяваецца: У 

вачах ні кроплі радасці (не было ні кроплі); На небе ні хмурынкі (не было ні 

хмурынкі); Навокал ні душы (не было ні душы); 

в) у адмоўных сказах з аднароднымі членамі сказа, у якіх часціца ні 

выконвае ролю злучніка пры пералічэнні; у такіх выпадках яе можна 

замяніць паўторным злучнікам і – і: Я ні ў жыцці, ні ў людзях не 

зняверыўся, людскую ласку дбайна берагу. (П.Панчанка). Параўн.: Я і ў 

жыцці, і ў людзях не зняверыўся, людскую ласку дбайна берагу. Відавочна, 

што адмаўленне ў такім сказе ўжо менш рашучае. 

Значэнне ўзмоцненага сцвярджэння часціца ні перадае тады, калі 

спалучаецца з займеннікамі і прыслоўямі: хто ні, што ні, куды ні, адкуль 

ні,  чаго ні, які ні, колькі ні. У такія звароты можа ўключацца і часціца б: 

хто б ні, што б ні, куды б ні і пад.: Усюды сінь – куды ні глядзіш. 

(А.Вярцінскі); Куды б ні прыйшлося паехаць, пайсці, -- песню бярыце з 

сабою. (Н.Гілевіч) 



Са значэннем няпэўнасці часціца ні ўжываецца ва ўстойлівых зваротах: ні 

рыба ні мяса; ні жывы ні мёртвы; ні прайсці ні праехаць; ні свет ні зара; ні 

ўзяць ні даць; ні з таго ні з сяго; ні куецца ні плешчыцца і інш. 

Патрэбна адрозніваць спалучэнні не раз ‘шмат разоў’ і ні разу ‘ніколі’, не 

адзін ‘шмат, некалькі’ і ні адзін ‘ніхто’: Ні разу не спазніўся на заняткі 

(‘ніколі’); Не адзін дзень ішоў дождж (‘шмат дзён’); Ні адзін не адмовіўся 

прыйсці (‘ніхто’). 

Такім чынам, пры выбары часціц не ці ні трэба  ісці ад значэння сказа; 

устанавіць: выражаецца сцвярджэнне ці адмаўленне. Каб вызначыць 

адмоўны ці сцвярджальны сказ, трэба задаць пытанне па змесце 

адпаведнага сказа. Калі адказ станоўчы, значыць, сказ сцвярджальны і 

трэба пісаць ні, а калі адказ адмоўны, значыць, і сказ адмоўны, таму трэба 

пісаць не. Пры гэтым часціцу ні можна апусціць, асноўны змест сказа без 

яе не зменіцца, знікне толькі ўзмацненне. Куды вокам ні кіну, даспадобы 

мне ціхія нашы мясціны. (П.Броўка) Параўн.: Куды вокам кіну, даспадобы 

мне ціхія нашы мясціны. Часціцу не нельга апусціць, бо без яе сэнс 

змяняецца на адваротны: не пісаў – пісаў. Безумоўна, неабходна ўлічваць і 

інтанацыйнае афармленне сказа. Калі сказы пытальна-рытарычныя, то, як 

правіла, ужываецца часціца не. 

 

 


