
ІРИНА БРАГА 
ЛАПКИ ЯК ОДИНИЦЯ ЕКСПРЕСИВНОЇ ГРАФІКИ 

 
Роль писемної мови у житті сучасного суспільства визначає тенденцію до встановлення 
безпосередніх зв’язків між графічним (зоровим) образом писемного знака і його значенням. 

У газетному тексті, основним каналом сприйняття якого є зір, особливого значення 
набуває кожен друкований знак і графіка взагалі. Журналісти намагаються 
якнайпродуктивніше використати можливості графіки та розширити межі її функціонування, 
щоб реалізувати «принцип максимального ефекту», тобто не тільки передати інформацію, а й 
максимально забезпечити її розуміння, вплинути на читача. Цій меті слугують різноманітні 
графічні прийоми: шрифтові виділення, вид набору, пунктуація тощо. 

Щоб проілюструвати, як для актуалізації міри, ступеня вияву ознаки використовуються 
розділові знаки, згадаймо шахову літературу, де для коментування шахової партії, оцінки 
сили шахових ходів застосовуються знак оклику і знак питання в дужках: один знак питання 
оцінює хід як невдалий, два знаки питання — дуже невдалий, знак оклику — сильний хід, 
два знаки оклику — дуже сильний хід. 

Авторські, або факультативні (необов’язкові), розділові знаки (наприклад, знак оклику, 
крапки, двокрапки, крапка з комою), виконуючи експресивно-емоційну функцію, можуть 
привносити в текст стилістичне забарвлення. Особливе місце серед таких пунктуаційних 
знаків займають необов’язкові лапки, на відміну від обов’язкових лапок, що не виділяють 
чужі слова, а виконують функції стилістичні і семантичні. 

У сучасних газетних текстах такі лапки вживаються дуже активно. Так, коли 
з’являється нове явище, відбувається помітна подія у політичному, економічному чи 
культурному житті суспільства, виникає потреба вдало її назвати. Нова номінація 
з’являється спочатку в розмовній мові, а потім переноситься у письмову: «канівська 
четвірка» (про кандидатів у президенти); «партія влади», «бюджетна ніч», «ніч 
податкова». 

Здебільшого такі нові номінації можна пояснити. Мотиваційною основою для них 
виступає, наприклад, ознака партійності депутатів парламенту. Словом «прогресисти» 
називаємо членів Соціалістичної прогресивної партії України. Так само «селяни» — це 
члени Селянської партії України (пор., «партійні селяни»). У назві «червоні» депутати 
відзначена прихильність до комуністичних ідей. За розташуванням політичних сил у 
парламенті маємо: «більшовики», радівські «більшовики», парламентські «меншовики», 
«ліві» супротивники. Нерідко при цьому враховується часова ознака: «нові українці», 
«старі» українці, «нові аграрії» або локальний показник: «афганці», «чорнобильцю. Таким 
чином, у відомих слів з’являється нове значення, на якому і акцентують увагу лапки. 

Лапки можуть підкреслювати переносне, метафоричне значення слова / 
словосполучення: «попіл» структурних реформ; «жезл» парламентської влади (про 
парламент); політичні «трупи» (про кандидатів у депутати); зміна «обличчя» Верховної 
Ради (про обрання нового спікера); ефект політичної «бомби»; політичні «атавізми»; 
«рецепт» виходу з політичної кризи; іноземні фінансові «донори»; «реанімація» СРСР; 
«консиліум» місіонерів (про представників МВФ); операція па чиновницькому «серці» (про 
адміністративну реформу); «коридори влади»; «розбір польотів» цін, «одружити» 
перехідність із стабільністю; «пограти» на настроях; «осідлати посаду» (про 
чиновників); «чорні діри» в бюджеті  

За допомогою лапок в словах актуалізується презирливе, іронічне значення: 
«засідання», прем’єрський «трон», «гріхи» парламенту, нинішній склад ВР «відзначився»; 
«чортова дюжина» (про кандидатів у президенти); «державне жебракування» (про 
економіку); «совкові обивателі», «вічно вчорашні» (про комуністів); «ігри в демократію» 
(про політиків). 

Для виявлення іронічного ставлення лапками може виділятися і частина фразеологізму: 
наставити «на шлях істини» (про адміністративний апарат); захищати «честь мундира» 



(про чиновників); вхопитися за процедурну «соломинку» (про спікера); твердо лежати «на 
лопатках» (про село), залишитися біля «розбитих ночов» (про пенсіонерів). У останніх 
трьох прикладах лапки вказують і на пряме значення компонентів фразеологізму. 

Як відомо, іронічне слововживання відіграє важливу роль у виникненні емоційно-
оцінної енантіосемії, коли в семантиці слова відбувається зміна оцінки на протилежну (як 
правило, «+» змінюється на «—»). У цих випадках лапки стають графічним сигналом 
енантіосемії: «конгресмени» — не конгресмени, «реформування» економіки — занепад 
економіки, «міністри-реформатори» — не реформатори; «мудрі» — недалекоглядні, 
обмежені (про політиків); «знедолені» — забезпечені, «жебрацька зарплата» — висока 
заробітна плата, «друзі» селянського люду — недруги, «борці за народне щастя» — не борці 
(про депутатів); законодавчі «шедеври» - не шедеври, «найдемократичніша» сталінська 
конституція — найдемократичніша лише формально, на папері. 

Особливо важливим є виділення лапками слова, якщо його протилежні оцінні значення 
віддалені одне від одного хронологічно: раніше був «+», а зараз «—» або навпаки. Це 
здебільшого стосується ідеологем. Для прикладу розгляньмо лексему багатоверстатник. У 
радянські часи вона була позитивно забарвленою (людина, що обслуговує одразу декілька 
станків). Зараз багатоверстатниками називають депутатів, які голосують не тільки за себе, 
а й за відсутніх у залі. Отже, у структурі лексичного значення первинна сема 
трансформувалася на «використовувати одразу декілька, багато карток для голосування», а 
конотація змінилася з позитивної на негативну. Наприклад: «28 голосувань товаришу 
Ткаченку вдалося «проштовхнути» — нерідко саме завдяки карткам «багатоверстатників» 
з лівого крила» (з газ.). У наведеному прикладі помітний також зв’язок з іронічним висловом 
«за себе й за того хлопця». Недаремно в багатьох газетних текстах він вживається поряд із 
словом багатоверстатник: «Формально спікерові немає чого заперечити, адже навіть 
Конституційний суд забороняє депутатам бути «багатоверстатниками» і голосувати за 
себе й за того хлопця. Але чому тоді досі не проводилося подібних перевірок?» 

Уживаючи лапки для стилістичної оцінки слова чи словосполучення, автори найчастіше 
вказують на розмовність слова: «зрівнялівка», депутатські «мерси», політична «драчка», 
політичне «примазування», «дрючки влади»; «прокол» у проекті закону; готовий 
«вчепитися» (про депутата); «виторгувати» в голови держави, «проштовхнути» 
законопроект (про спікера); «штовхати» полум’яні промови (про політика); «протиснути» 
прийняття пакета законопроектів (про Кабмін); «прокручувати» державні гроші (про 
бізнесменів-державних службовців); «залягти», «спливти» (про пакет податкових 
законопроектів). Іноді стилістична виразність досягається завдяки використанню 
переносного значення слова: «космічні» податки; «відстрілятися» (про Верховну Раду); 
«завалити» кандидатуру (про депутатів); хапатися за те, що сьогодні «горить» (про 
діяльність уряду); починати «перегорати» (про меншість у Верховній Раді). 

У публіцистичному тексті лапками виділяються слова чи вирази, що не властиві 
літературній мові. Більшість таких слів узяті з жаргону чи сленгу: ініціювати «наїзд», 
«круті» українці, відкрито «кидати» президентську кандидатуру, «кинути» кого завгодно 
(про політиків) або з просторіччя: «корочка» кандидатів у майбутні президенти. 

Лапки вживаються для письмової передачі нелітературної вимови — головним чином, 
щоб привернути увагу до порушення норм у мові державних діячів: «дохтур», «мікрохвони». 
Російські слова передаються засобами української графіки, що дає змогу посилити негативну 
оцінність: «совєти», старі «совєцькі» ідеї, емансипація «по-совєцьки», «совєтизація» 
держави, «гомо совєтікус», «бєловезьке» дитя. 

У лапки беруться і так звані стилістичні оказіоналізми, утворені для позначення і 
оцінки певної реалії. Таке слово може функціонувати як оцінний синонім до вже існуючого: 
«прихватизація» — приватизація, «приватизувати» — приватизувати; «одобрямс» — рос. 
одобрять. 

Основні випадки використання факультативних лапок регулює правопис: «У лапки 
беруться: 2. Слова, ... що наводяться з відтінком презирливого чи іронічного ставлення до 



чужого вислову, а також слова, вжиті вперше або, навпаки, застарілі та незвичайні». Проте 
журналісти часто зловживають цим пунктуаційним знаком. Так, нерідко немотивованим є 
вживання лапок, які виділяють компоненти фразеологізмів, наприклад: покласти «під сукно» 
(про спікера). Не зрозуміло також, чому в газеті трапляється «грати» в одну дуду (про 
політиків) замість грати в одну «дуду», коли можна пояснити вживання лапок бажанням 
підкреслити джерело переносу. 

Типовою помилкою є використання необов’язкових лапок у порівняно невеликих 
газетних контекстах, причому адекватне сприйняття тексту може ускладнюватися 
використанням обов’язкових (цитатних) лапок поруч з необов’язковими: «Одного разу після 
чергових теледебатів один із нових «ідеологів», притиснутий аргументами про провал 
теперішнього курсу псевдореформ, про катастрофічне падіння рівня життя і вимирання 
населення України, знайшов-таки «контраргумент»: «Пророк Мойсей 40 років водив народ 
ізраїльський по пустелі. За цей час вимерло ціле покоління ізраїльтян. Одначе досі народ 
ізраїльський славить Пророка Мойсея» ... Ось так, народе український. Є над чим 
замислитися? Думай, куди тебе ведуть новоявлені «пророки». Не вміючи і не бажаючи 
зробити нічого доброго для свого народу, «зрадники» зосередили зусилля на звинуваченні всіх, 
хто думає інакше, хто має власну точку зору» (Голос України). 

Отже, факультативні лапки в сучасному газетному тексті — знак «оцінний». 
Послуговуватися цим знаком треба обережно, пам’ятаючи про доцільність, міру 
використання додаткових стилістичних ефектів. 
 


