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Останнім часом у газетних матеріалах невиправдано часто беруться в лапки метафорично 
вжиті слова. Особливо це помітно в хронікальній інформації. Журналісти ніби страхують себе, 
побоюючись, що незвичайне слововживання буде сприйняте за неправильне. Скажімо, у 
повідомленні про суд над контрабандистами, засудженими за торгівлю наркотиками в країнах 
Азії, пишеться: «Всі вони — дрібненькі рибки, що попалися через недосвідченість чи їх видали 
поліції, аби відвести біду од великих «акул» підпільного бізнесу» (Молодь України). Хай не 
дуже оригінальна, але розгорнена і від того виразніша метафора повинна була посилити текст. 
Та на заваді стали лапки: якщо в лапках, то, певно, не такі й страшні акули, ті ділки. Отже, 
замість посилення, явне зниження експресивності. В іншому матеріалі про реконструкцію 
збіднілих земель читаємо: «І поволі поверталися до життя «хворі» ділянки, відступала грізна 
сила ерозії». Але повертаються до життя, видужуючи, справді хворі! Якщо ж ділянки були 
«хворі», то вони і не прощалися з життям, щоб тепер повертатися до нього. Крім усього 
іншого, лапки, як відомо, можуть передавати на письмі заперечну інтонацію, а значення їх 
дорівнює тоді значенню заперечної частки не. Цього не слід забувати, інакше може виникати 
двозначність: «Всі шістнадцятеро фіналістів у цьому виді зброї наче дібрані — високі, 
атлетично збудовані, грунтовно «вдягнені» в техніку» (Спорт, газ.). Тут лапки цілком 
дозволяють сприйняти слово «вдягнені» у значенні «роздягнені». 

Засилля лапок на газетних сторінках стало таким, що мало не всі оказіональні, свіжі 
метафори з’являються там тільки в їхньому обрамленні: «Шуби» для ферм (Рад. Донеччина); 
«Взуття» для тракторів (Рад Україна); «Фундамент» для ялини (Сільські вісті) — ужиті в цих 
заголовках метафоричні знахідки не стільки зацікавлюють читача, скільки висловлюють 
невіру в те, що він зрозуміє значення переносно вжитого слова, якщо це слово не взяти в 
лапки. Але при оригінальній метафорі лапки не можуть бути виправдані як показник 
незвичайності слововжитку. «Український правопис» (К., 1960, с. 168) передбачає лапки при 
словах, ужитих уперше. Чим же керуються ті, хто пише чорне «золото», біле «золото»? 
Писати так немає підстав. Метафоричне значення тут давно стало звичайним, воно 
зафіксоване словниками, і якщо писати чорне «золото», то не менше підстав брати в лапки 
ніжку стола чи вушко голки... 

Однак це не означає, що будь-яку метафору слід писати без лапок. Якщо нетрадиційна 
метафора утворена не самим журналістом, а тим, на кого він посилається, тобто є цитованою, 
то її, як і всяку цитату, слід виділити: «Снують полями «бізони» — так у Польщі називають 
ці комбайни» (Рад. Україна); «Деякі буржуазні теоретики визнають існування хронічних «зон 
бідності»... проте спішать оголосити їх «неминучими», так само як і наявність категорії 
бідаків — «аутсайдерів» суспільства, які, мовляв, самі не бажають боротися за поліпшення 
умов свого існування» (Рад. Україна). 

Як своєрідні цитати можна розглядати також метафори, запозичені з інших стилів. 
Особливо важливо виділяти іностильові метафори в тих випадках, коли вузький контекст 
інформаційних матеріалів формально допускає реалізацію як метафоричного, так і прямого 
нормативного значення слова. З подібним зустрічаємося, наприклад, у такому реченні з 
футбольного звіту: «Матч розпочався жорсткою боротьбою, але два «гірчичники», показані 
представникам гостей і господарів, подіяли заспокійливо» (Спорт, газ.). Щоправда, читачеві, 
який не знайомий з професійним мовленням спортсменів, у даному випадку лапки навряд чи 
допоможуть зрозуміти метафоричне значення слова гірчичник в повному обсязі — «картка 
попередження» (обов’язково жовтого кольору). 

Лапки при лексичних метафорах доречні за умов цитації, а також коли метафора 
запозичена з іншого стилю або метафоричне значення протилежне прямому, напр.: 
«Соціальна справедливість закладена в самій основі радянського ладу. І в цьому полягає його 
величезна сила, запорука якісної переваги над капіталізмом і «цінностями» буржуазного 
способу життя» (Рад. Україна). 
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