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Мова публічних виступів В. І. Леніна — неперевершений зразок точності, виразності і 
переконливості у слововживанні та визначенні змісту слів. 

Дбайливо ставлячись до лексики, Володимир Ілліч діалектично розглядає 
відношення слова і поняття, підкреслює багатозначність слова, можливості його 
тлумачення. Він розкриває політичну суть того чи іншого терміна, окреслює його значення 
і характер конкретного використання, гнівно виступає проти навмисної плутанини і 
змішування понять, всіляких спроб «уточнити» деякі марксистські терміни, замінити 
загальноприйняту термінологію. 

Дохідливість мови, її близькість до широких мас є та мета, до якої завжди прагнув 
В. І. Ленін. 

Виступаючи проти вживання іншомовних слів без потреби, у замітці «Про очищення 
російської мови» Ленін вимагав оголосити війну зловживанню іншомовними словами, 
проте ніколи не відмовлявся від використання запозичених слів, якщо це було необхідно, 
доцільно. Вживаючи незрозумілі терміни, Володимир Ілліч тут же пояснював їх, дбаючи 
про те, щоб слухачі правильно сприйняли і усвідомили їх значення. 

Для полегшення сприйняття окремих термінів В. І. Ленін застосовував пряме 
визначення або тлумачення поняття, а також пояснення препозитивного і постпозитивного 
характеру. 

Прийомом безпосереднього визначення або тлумачення незрозумілого слова 
Володимир Ілліч визначає основні політичні поняття: диктатура пролетаріату, соціалізм, 
комунізм, партія робітничого класу та ін. У доповіді на VII Всеросійському з’їзді Рад він 
говорив: «Слова «диктатура пролетаріату» селян відстрашують. В Росії це пугало для селян. 
Вони обертаються проти тих, хто це пугало пускає в хід. Але селяни знають тепер, що 
диктатура пролетаріату, може, і надто мудре латинське слово, але що воно на практиці є та 
Радянська влада, яка передає державний апарат в руки робітників. Таким чином, це — 
найвірніший друг і союзник трудящих і найнещадніший ворог всякої експлуатації»1 (т. 39, с 
386). А в промові на III з’їзді комсомолу В. І. Ленін так пояснив слово комуніст: «Комуніст 
— слово латинське. Комуніс значить — спільний. Комуністичне суспільство значить — все 
спільне: земля, фабрики, спільна праця, — ось що таке комунізм» (т. 41, с. 299). 

При препозитивному роз’ясненні спочатку вживається загальновідоме слово або 
словосполучення, а потім вводиться іншомовний термін. При постпозитивному, навпаки, 
спочатку вживається незрозуміле слово, а слідом за ним — більш відомі, синонімічні слова. 
Наприклад: «Власники капіталу, власники землі, власники фабрик і заводів становили і 
становлять в усіх капіталістичних державах мізерну меншість населення, яка цілком 
розпоряджається всією народною працею і, значить, тримає в своєму розпорядженні, 
гнобленні, експлуатації всю масу трудящих, з яких більшість є пролетарі, наймані робітники, 
що в процесі виробництва дістають засоби до життя тільки від продажу своїх робочих рук, 
робочої сили» (т. 39, с. 66). В цьому реченні відбито два способи пояснення невідомих слів. 
Слово експлуатація пояснюється препозитивним прийомом: перед тим як його вжити, 
включаються слова, що його пояснюють, — розпорядження, гноблення. А трохи згодом 
слово пролетарями роз’яснюється постпозитивно, тобто словами наймані робітники, за 
якими йде більш розгорнута конкретизація. Для пояснення В. І. Ленін використовує не 
тільки відомі синонімічні слова, а й цілі словосполучення у формі прикладки, 
відокремленого звороту, підрядного речення. Наприклад: «Монархія — як влада одного, 
республіка — як відсутність будь-якої невиборної влади; аристократія — як влада невеликої 
порівняно меншості, демократія — як влада народу (демократія буквально в перекладі з 
грецької і означає: влада народу)» (т. 39, с. 69). Слова монархія, республіка, аристократія 
пояснюються прикладкою, а слово демократія — прикладкою у сполученні з тлумаченням 
                                                           
1 Тут і далі цитуємо за виданням: Ленін В. І. Повне зібр. творів. Пер. з 5-го рос. вид. 



значення слова, яке подається в дужках. 
При препозитивному роз’ясненні часто розкривається визначальна ознака того чи 

іншого поняття і лише потім називається саме поняття. Так Володимир Ілліч пояснює термін 
кріпосне право: «Основна ознака кріпосного права та, що селянство (а тоді селяни становили 
більшість, міське населення було дуже слабо розвинене) вважалося прикріпленим до землі, 
— звідси пішло й саме поняття — кріпосне право» (т. 39, с. 70). 

Проте Ленін розуміє, що непідготовленому читачеві чи слухачеві важко з першого 
разу засвоїти і запам’ятати незрозуміле слово, і тому часто повторно роз’яснює його. 

Розглянуті способи введення незрозумілих термінів розвивають пізнавальні 
можливості слухачів, сприяють подоланню обмеженості чуттєвого сприйняття, виховують 
навички логічного мислення, дають можливість глибоко усвідомлювати суть того чи іншого 
положення. Завдяки публічним виступам багато політичних, філософських та економічних 
термінів увійшло в ужиток широких мас трудящих. 

Однією з визначних особливостей мови Леніна є своєрідне, неповторне сполучення 
слів у реченні, що виразно виявляється, зокрема, в доборі і особливому сполученні слів в 
однорідних лексичних рядах. Саме специфічне розташування слів у лексичному ряді, 
синтаксична однорідність цих слів надають висловлюванням смислової місткості, особливої 
ритмічності, підвищують їх емоційність. Лексичні ряди в публічних виступах Леніна 
виражені різними частинами мови і, як правило, будуються на дієсловах, багатих своїми 
зображувальними і виразовими якостями. Наприклад: «Чи може праця бути спільною, коли 
кожний веде своє господарство на окремій ділянці? Відразу спільної праці не створиш. 
Цього бути не може. Це з неба не падає. Це треба заробити, вистраждати, створити»2. 
Закінчується уривок реченням, в яке входить дійовий, емоційно насичений тричленний 
лексичний ряд. Тут не тільки сила думки, а й гранична доступність і стислість вираження, 
динамічність і емоційна напруженість мовної форми, які хвилюють слухачів, впливають на 
їх почуття. 

Часто жвавість, енергійність, динамічність руху ленінської думки завдяки дієслівним 
лексичним рядам досягає кульмінаційної емоційної напруженості: «Тільки цей клас 
[пролетаріат. — П. Ф.] може допомогти трудящим масам об’єднатися, згуртуватися і 
остаточно відстояти, остаточно закріпити комуністичне суспільство, остаточно його 
побудувати» (т. 41, с. 295). У дієслівному лексичному ряду, що складається з двох частин: 
об’єднатися, згуртуватися і «остаточно відстояти, остаточно закріпити... остаточно його 
побудувати», динамічність думки підсилюється цілеспрямованим повторенням прислівника 
остаточно. 

Засобом якісної характеристики дії, вираженої дієсловами, служать у мові Леніна 
прислівники, на основі яких будуються лексичні ряди: «І ми вправі пишатися тим, що 
провели цю чистку далеко рішучіше, швидше, сміливіше, успішніше, ширше і глибше з 
точки зору впливу на маси народу, на товщу його, ніж велика французька революція понад 
125 років тому» (т. 44, с. 136). Матеріалом для однорідних лексичних рядів також служать й 
іменники. Наприклад: «Ви бачите, що тут не можна добитися розв’язання так само легко, як 
прогнати царя, поміщиків і капіталістів» (т. 41, с. 296). 

Найбільш повно зображують предмети, явища, події лексичні ряди з прикметниками. 
Наприклад: «Коли комуніст здумав би хвастатись комунізмом на підставі набутих ним 
готових висновків, не роблячи найсерйознішої, найважчої, великої роботи, не 
розібравшись у фактах, до яких він повинен критично поставитись, такий комуніст був би 
вельми прикрий» (т. 41, с. 291). 

У своїх виступах Володимир Ілліч широко вживає двочленні, тричленні, 
чотиричленні та багаточленні лексичні ряди. Зокрема, в промові на III з’їзді комсомолу 
переважають тричленні лексичні ряди, в лекції «Про державу» — двочленні. Проте 
В. І. Ленін віддає перевагу тричленній побудові лексичного ряду: «Тут треба, щоб 
пролетаріат перевиховав, перевчив частину селян, перетягнув тих, які є селянами 
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трудящими, щоб знищити опір тих селян, які є багатіями і наживаються на нужді інших» 
(т. 41, с. 296). 

Найбільшої виразності, емоційності набуває мова Леніна, коли тричленні лексичні 
ряди, виражені будь-якою частиною мови, будуються за принципом градації, тобто коли 
слова розташовані в напрямі підвищення їх смислового або емоційного навантаження: «Рік 
у рік, незважаючи на страшенні, нечувані, іноді нелюдські труднощі громадянської 
війни, рік у рік продовольча політика давала результати для всіх наочні і очевидні, що 
кращали і підвищувалися значно швидше, ніж можна було це довести на практичних 
підсумках якої завгодно іншої галузі радянської роботи» (т. 43, с. 325). 

Майстерна побудова і вміле вживання тричленних лексичних рядів надавали 
ленінській мові своєрідного ритму, своєрідного інтонаційного забарвлення. Користуючись 
своїм улюбленим прийомом, вживаючи одне за одним близькі за значенням слова, Ленін цим 
не тільки відкривав і визначав різні аспекти розглядуваних проблем, але й майже завжди 
спонукав до дії, пробуджував думку: «Товариші червоноармійці! Союз робітників і селян 
Червоної Армії — міцний, тісний, нерозривний» (т. 38, с. 228) або: «Треба втомлених 
підбадьорити, підтримати, повести за собою» (т. 38, с. 287). Ми зразу ж пізнаємо 
характерну манеру, стиль Володимира Ілліча, його ясний, точний, виразний словник, 
наростаючу енергію, динаміку, напруженість висловлення. Динамічності і виразності мови 
В. І. Ленін досягав не тільки творчим добором слів і майстерним їх вживанням, а й 
цілеспрямованою побудовою речень, способами об’єднання їх в абзацах. 

Іноді вважають, що простота, ясність і виразність викладу залежать лише від 
широкого використання різних типів простих речень. Звичайно, прості речення значною 
мірою сприяють виразності і дохідливості мови. Але спостереження над промовами, 
доповідями і лекціями В. І. Леніна показують, що він досягав максимуму популярності і 
простоти майстерним використанням різноманітних синтаксичних засобів, у тому числі 
різних типів складних речень. Причому його складносурядні, складнопідрядні та змішані 
складні конструкції відзначаються логічною чіткістю, стрункістю і виразністю. Вони 
служать для вираження розгалужених думок і дозволяють не тільки сформувати те чи інше 
положення, а й обґрунтувати його, підкріпити необхідними аргументами. Так, в лекції «Про 
державу» із загальної кількості 205 речень простих — 71, складних — 134, у промові 
«Завдання спілок молоді» з 248 речень простих — 72, складних — 176. 

В обох виступах серед складних речень переважають складнопідрядні: в лекції «Про 
державу» складних речень 134, з них складносурядних — 13, складнопідрядних — 102, 
складних з сурядністю і підрядністю — 19; в промові «Завдання спілок молоді» складних 
речень 176, в тому числі складносурядних — 9, складнопідрядних — 141, складних з 
сурядністю і підрядністю — 26. 

Прості речення короткі, виразні, афористичні. Вони застосовуються періодично і 
переважно групами між невеликими частинами викладу, оформленими складними 
реченнями. 

Використання складних синтаксичних конструкцій дозволяє не тільки висунути те чи 
інше положення, а й надати йому певного обґрунтування. Така синтаксична одиниця 
членується на частини, взаємопов’язані та взаємодоповнюючі, і легко сприймається на слух. 
Наприклад: «Найбільш надійне в питанні суспільної науки і необхідне для того, щоб дійсно 
набути навичку підходити правильно до цього питання і не дати загубитися в масі дрібниць 
або величезній різноманітності думок, які борються, — найбільш важливе, щоб підійти до 
цього питання з точки зору наукової, це — не забувати основного історичного зв’язку, 
дивитись на кожне питання з точки зору того, як певне явище в історії виникло, які головні 
етапи в своєму розвитку це явище проходило, і з точки зору цього його розвитку дивитись, 
чим дана річ стала тепер» (т. 39, с. 63). 

Неважко помітити, що складнопідрядні речення у ленінських текстах включають по 
кілька однорідних підрядних, найчастіше два-три підрядних. За допомогою однорідних 
двочленних і тричленних підрядних речень наочно розкриваються деталі загальної картини, 



єдиного цілого, створюються експресивність і емоційність викладу, своєрідний ритмічний та 
інтонаційний рисунок фрази. Переконливе свідчення цього — уривок з промови «Завдання 
спілок молоді»: «Коли всі побачать, як ми прогнали з старої школи стару муштру, 
замінивши її свідомою дисципліною, як кожна молода людина іде брати участь в суботнику, 
як вони використовують кожне приміське господарство, щоб допомагати населенню, народ 
буде дивитися на працю не так, як на неї дивилися раніше» (т. 41, с. 302). 

Пристрасний ленінський виступ запалював, збуджував справжній інтерес, залишав 
незабутнє враження. Значною мірою дієвості викладу, його виразності і яскравості сприяють 
і вдало використані порівняння, метафори, епітети. Для порівняння Володимир Ілліч Ленін 
добирає слова, які своєю конкретністю, зримістю викликають у слухачів яскраві асоціації, 
пов’язані з їх повсякденним життям у суспільстві. В лекції «Про державу» наочним і 
дійовим є порівняння держави з машиною. Побудована на експлуатації держава — машина. 
Це звучить рефреном усієї лекції. З ним пов’язані і глибоко змістовні, афористично 
закінчені формулювання: «Держава — це є машина для підтримання панування одного 
класу над другим» (т. 39, с. 68); «Держава є машина для гноблення одного класу другим, 
машина, щоб тримати в покорі одному класові інші підлеглі класи» (т. 39, с. 70). Слово 
машина стало в лекції стрижневим образом, що викликав у слухачів потік думок, вражень. 
Так, слухач Свердловського університету В. А. Відмонт згадує, що він добре запам’ятав 
основні положення ленінської лекції про суть і форми держави і особливо ту думку, що 
держава є машина для підтримання панування одного класу над іншим3. 

Виразності і загостреності мови В. І. Ленін досягав і шляхом уживання окремих слів 
та виразів на основі подібності в переносному, метафоричному смислі. Його метафори 
виконують гостру викривальну функцію. Надзвичайно сильно звучить метафорично вжите 
слово змій у промові на мітингу в Бутирському районі 2 серпня 1918 року: «Не втихає війна 
через обопільний грабіж. У грабіжницькій війні зчепились два змії: англо-французький і 
німецький імперіалізм» (т. 37, с. 29). 

А в промові «Про міжнародне становище» на VI Всеросійському надзвичайному з’їзді 
Рад 8 листопада 1918 року є зразок розгорнутої метафоричної характеристики німецького 
імперіалізму, яка переростає в уособлений, персоніфікований образ з гострим викривальним 
змістом: «...німецький імперіалізм спочатку... неймовірно роздувся на три чверті Європи, 
розжирів, а потім він тут же лопнув, залишаючи жахливий сморід. І до цього кінця мчить 
тепер англійський і американський імперіалізм» (т. 37, с. 152). Коли ж В. І. Ленін говорив 
про революцію, боротьбу, свободу, соціалізм, то метафорично використовував слова — зоря, 
іскра, вогонь, горіти, пожар, гроза та ін. В промовах про Радянську республіку він 
використовував у переносному значенні такі слова, як факел, острів, оазис. У доповіді на І 
Всеросійському з’їзді трудових козаків слово зоря асоціюється з Радянською республікою: 
«У всіх країнах світу, в тій же самій Індії, де пригноблено триста мільйонів чоловік 
англійських батраків, пробуджується свідомість і з кожним днем зростає революційний рух. 
Усі вони дивляться на одну зорю, на зорю Радянської республіки, бо знають, що вона пішла 
на найбільші жертви заради боротьби з імперіалістами і встояла проти найважчих 
випробувань» (т. 40, с. 171). Наведені приклади красномовно свідчать про те, що ленінські 
метафори завжди наповнювалися гострим політичним змістом і служили важливим засобом 
образного й емоційного розкриття фактів і явищ суспільного життя. 

У таких же функціях вживались у публічних виступах Леніна і гострі, влучні епітети, 
які іноді виступають в органічному взаємодоповненні з порівняннями і метафорами, 
створюючи незабутній образ, що має величезну силу впливу на слухачів. Цим прийомом, 
наприклад, Володимир Ілліч користувався у промові на засіданні пленуму Московської Ради 
робітничих і селянських депутатів у 1921 році. Говорячи про відновлення нормальних 
відносин з Туреччиною, він застосував таке метафоричне порівняння у поєднанні з 
епітетами: «Один з попередніх промовців говорив тут про шкоду ізольованості 
(відокремлення) від імперіалістичних країн. Але коли вовк нападає на вівцю, то вівці 
                                                           
3 Див.: Спогади про В. І. Леніна, т. 2. К., 1958, с. 411. 



говорити про те, щоб не бути ізольованою від вовка, не доводиться. (Сміх і оплески). І якщо 
народи Сходу до цього часу були тільки овечками перед імперіалістським вовком, то 
Радянська Росія перша показала, що, незважаючи на її нечувану військову слабість, 
простягти до неї пазурі і зуби не так-то легко» (т. 42, с. 340). 

Отже, глибока сила і переконливість ленінської мови, її мудра простота досягаються 
дбайливим ставленням до слова, майстерним добором і використанням точних і ясних слів, 
дійових лексичних і синтаксичних засобів. Велич і могутність ленінського слова — саме в 
його простоті, багатстві, виразності. 
 


