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Уміння бути простим у висловлюванні найскладніших думок — ця риса В. І. Леніна 
виявляється в кожному рядку його велетенської творчої спадщини. На точність ленінського 
слововживання неодноразово вказував О. М. Горький. Його вражало, як Ленін-публіцист, 
Ленін-оратор умів подати «кожне слово на долоні, напрочуд легко розкриваючи його точний 
зміст»1. 

В. І. Ленін, будучи уважним у доборі слів, нетерпимо ставився до всіляких словесних 
штампів, а особливо до бездумного вживання революційних фраз і понять. Характерними у 
цьому зв’язку є його зауваження щодо назви комуна. «Слово «комуна», — говорить він, — у 
нас почало вживатися занадто легко. Усяке підприємство, засновуване комуністами або з їх 
участю, часто-густо одразу вже оголошується «комуною», — і при цьому нерідко 
забувається, що таку почесну назву треба завоювати довгою і впертою працею, завоювати 
доведеним практичним успіхом у будівництві справді комуністичному. 

Через те цілком правильне, на мою думку, рішення, яке назріло у більшості ЦВК, 
скасувати декрет Раднаркому в тому, що стосується назви «споживчих комун»2. Хай буде 
назва простіша... Було б дуже корисно слово «комуна» вигнати з ходячого вжитку, 
заборонити хапати це слово кому попало, або визнавати це найменування лише за 
справжніми комунами, які справді довели на практиці (і одностайним визнанням усього 
навколишнього населення підтвердили) здатність, уміння поставити справу по-
комуністичному»3. 

Як ворог всілякого фразерства Ленін був переконаний, що пристрасть до словесної лузги 
неодмінно призводить до демагогії у політиці. «Революційна фраза,— зауважував він, — 
найчастіше буває хворобою революційних партій при таких обставинах, коли ці партії прямо 
чи посередньо здійснюють зв’язок, з’єднання, сплетення пролетарських і дрібнобуржуазних 
елементів і коли хід революційних подій показує великі і швидкі злами. Революційна фраза є 
повторення революційних лозунгів без урахування об’єктивних обставин, при даному зламі 
подій, при даному стані речей, які мають місце. Лозунги чудові, захоплюючі, п’янкі, — 
ґрунту під ними немає, — ось суть революційної фрази» (т. 35, с. 329). 

У замітці «На діловий ґрунт» ідеться про революційне піднесення, викликане 
зрадницьким нападом німецької буржуазії на російську революцію. У цій ситуації 
В. І. Ленін застерігає: «...самого ентузіазму не досить для ведення війни з таким 
противником, як німецький імперіалізм» (т. 35, с. 390). Отже, треба рішучіше вести боротьбу 
з внутрішньою контрреволюцією, відновити в країні найсуворішу революційну дисципліну. 
«Тільки при додержанні всіх цих умов, — говорить Ілліч, — можна буде говорити серйозно 
про війну. А інакше всі розмови про «найреволюційнішу війну» будуть фразою. А фраза 
шкідлива завжди, в даний критичний момент вона може зіграти фатальну роль» (т. 35, 
с. 391). У В. І. Леніна слово фраза багатозначне. Ним називається звичайне речення і 
складне синтаксичне ціле, фразеологічний зворот і штамп, штучна, надумана побудова слів і 
красивий, але часто беззмістовний вислів. Під фразою Ленін розуміє також абсурдний, 
безглуздий вислів, просто балаканину, пустослів’я, нарешті, слова, які не відповідають 
дійсності, брехню4. 

                                                           
1 Див.: Горький О. М. В. І. Ленін. В кн.: Спогади про В. І. Леніна. К., 1969, т. 2, с. 259. 
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№ 143, 3 липня 1919 p.). 
3 Ленін В. І. Повне зібр. творів Пер. з 5-го рос. вид., т. 39, с. 24—25. Далі цитуємо це видання. У дужках 
подається том і сторінка. 
4 Див.: Малеча Н. М. Изучать язык В. И. Ленина. — Рус. язык в школе, 1959, № 2, с. 9—10. 



Політична термінологія потребує особливої точності вживання. Не можна не погодитися 
з відомим мовознавцем Р. Будаговим, який з цього приводу зауважував: «У дещо іншому 
становищі (на відміну від природничих наук. — В. Ж.) опиняються гуманітарні науки, 
особливо такі, як філософія, політична економія, історія, соціологія, частково філологія та 
інші. У їх сфері терміни нерідко забарвлюються у «колір» того суспільного класу, з позицій 
якого ведеться дослідження»5. Тому будь-яка двозначність, неточність у застосуванні того 
чи іншого політичного терміна неприпустимі. Це, як правило, свідчить про політичну 
обмеженість, так званий інфантилізм у підході до тих чи інших принципово важливих 
суспільно-політичних явищ. Наприклад, у період становлення Радянської влади на селі 
куркульські провокатори часто користувалися політичною короткозорістю деяких 
незаможників, намагаючись вбити клин у союз робітників і селян. Так, у п’єсі І. Микитенка 
«Диктатура» куркульська зграя на чолі з Чирвою провокує незаможника Малоштана 
запитати на сільській сходці у робітника Дударя, що таке диктатура. При цьому в запитання 
вкладався підтекст, який звичайно ґрунтувався на первинному значенні цього поняття, що 
склалося в умовах експлуататорського ладу. Наївний Малоштан запитує на сходці: «От я 
хочу докопатися до одного параграхва. Наприклад, у нас влада робітників та селян. Я 
згоден. А чому диктатура пролетаріату?». Швидко зорієнтувавшись в обстановці, Дудар дає 
відповідь: «Що таке диктатура пролетаріату? Я скажу. А ти слухай, ти, дядюшко 
Малоштане. Радянська влада, спілка робітників з трудящим селянством — ось тобі й є 
диктатура пролетаріату. Це, брате Малоштане, класова боротьба пролетаріату, що переміг і 
взяв до своїх рук політичну владу, проти буржуазії, яку переможено, але ще не знищено. 
Розумієш? Вона ще не зникла, ще гострить проти нас зуби. Хіба ти цього не бачиш? Та ти, 
браток, розплющ очі. Тоді побачиш, що пролетарська диктатура це — во! — спілка 
непохитних захисників соціалізму з хиткими його спільниками, з такими, наприклад, як ти. 
Пролетаріат тебе з пазурів експлуататора вириває, а ти ще й опинаєшся, питаєш, чому 
диктатура». 

Переосмислене поняття «диктатура» у новому словосполученні диктатура пролетаріату 
набуло нового значення. Саме життя, досвід революційної боротьби розкрили значення 
цього поняття перед кожним трудящим. В. І. Ленін з цього приводу писав: «Слово 
«диктатура пролетаріату» — слово латинське, і кожна трудяща людина, яка його чула, не 
розуміла, що це таке, не розуміла, як це здійснюється в житті. Тепер це слово перекладене з 
латинської на народні сучасні мови, тепер ми показали, що диктатура пролетаріату є 
Радянська влада, та влада, коли організовуються робітники самі й кажуть: «Наша організація 
вища над усе; жоден нетрудящий, жоден експлуататор не мають права брати участі у цій 
організації. Ця організація вся спрямована до однієї мети — до повалення капіталізму» 
(т. 38, с. 359). Як політичний термін сполука диктатура пролетаріату ввійшла не лише до 
спеціальних словників, а й до словників загальномовних, зокрема до Словника української 
мови (СУМ, т. II): «Диктатура пролетаріату — державна влада робітничого класу, який 
переміг у соціалістичній революції. Маркс говорив: між капіталізмом і комунізмом лежить 
революційна диктатура пролетаріату (Ленін, 28, 1951, 147); Встановивши диктатуру 
пролетаріату, Жовтнева революція поставила на чолі нашої великої держави робітничий клас 
(Рильський, III, 1956, 144)». Не випадково на першому місці в ілюстративній частині 
наведеної статті стоїть цитата Леніна. З одного боку, соціальні зміни, які сталися на Україні 
після Жовтня, а з другого — поповнення української національної культури перекладною 
творчою спадщиною класиків марксизму-ленінізму сприяло вкоріненню даного терміна в 
активний лексичний склад сучасної української мови. 

В. І. Ленін був чутливий до слова, до його значення, а особливо до змін, яких зазнавало це 
значення у зв’язку з виникненням нових реалій. Адже переосмислювалися не лише терміни 
іншомовного походження, а й такі, що виникли на російському мовному ґрунті. Саме про 
них Володимир Ілліч писав: «Тепер в усіх країнах слово «большевик» і слово «Совет» 
                                                           
5 Будагов Р. А. В. И. Ленин о научном стиле языка. — Научн. доклады высш. шк. Филол. науки, 1970, № 1, 
с. 63. 



перестало бути дивацьким виразом, яким було недавно, на зразок слова «боксер», яке ми 
повторювали не розуміючи. Слово «большевик» і слово «Совет» повторюється тепер всіма 
мовами світу» (т. 38, с. 358). В іншому місці В. І. Ленін зауважує: «Незважаючи на те, що ми 
називаємось партією комуністичною, що назва «комуніст» є науковою, 
загальноєвропейською, вона в Європі та інших країнах менше поширена, ніж слово 
«більшовик» (т. 40, с. 196). Проте іноді перевага віддавалася іншомовним термінам, хоч 
російська мова мала свої лексичні відповідники. Найчастіше це було зумовлене соціальними 
причинами. Так, наведемо міркування В. О. Кар-пінського щодо доцільності вживання слова 
«комуна» (на позначення колективу осіб, що об’єдналися для спільного життя на засадах 
спільності майна та праці у суспільстві, де влада належить народові) порівняно зі словом 
«община»: «Слово «община» — російське, а «комуна» — іноземне. «Комуна» — означає 
«община». Та чому ж для визначення відомого поняття «община» взяли іноземне слово 
«комуна»?.. Тому що не хочемо, щоб його змішували зі старою... Община жила за правилом: 
«Кожен за себе, а бог за всіх». Община була осередком, цеглинкою великої тюрми, яка 
звалася: царська Росія. Общинник був рабом подвійно: рабом багатіїв і рабом рабів — 
царських слуг. Комуна буде вільним Союзом трудящих. Ні рабів, ні володарів. Всі рівні, всі 
трудяться. Комуна буде жити за правилом: «Один за всіх, і всі за одного». Комуна буде 
осередком, цеглинкою великої чудової будівлі — нової трудової Росії. А комунар — вільним 
будівником її»6. 

На семантичному ґрунті слова комуна розвинулося поняття комунізм, пор. тлумачення 
його в IV томі Словника української мови: «Вища суспільно-економічна формація, що 
приходить на зміну капіталізмові й ґрунтується на усуспільненні засобів виробництва; має 
два ступені розвитку: соціалізм і власне комунізм — безкласове суспільство, у якому 
здійснюється принцип: «від кожного за його здібностями, кожному — за його потребами». 
Слово комуна, вжите у значенні комунізм, сприймається вже як розмовне, див. у СУМі: «З 
комуністичного зернятка має вирости пишна нива, з паростків нового життя забуяти 
всесвітня комуна» (Еллан, II, 1958, 277); «Ленінським сяйвом осяяна йде у комуну держава» 
(Воронько, Поезії, 1950, 101). Таким чином, історія слів община і комуна — яскравий 
приклад того, як одні політичні терміни старіють, оскільки їх понятійне значення викликає 
негативні асоціації, а інші, навпаки, поновлюються і переосмислюються в позитивному 
аспекті. 

Звичайно однозначне сприймання слова призводить до схематизації його вживання. Як 
образно зауважував з цього приводу О. О. Потебня, «це те саме, що розглядати рослину, 
якою вона є в гербарії, тобто не так, як вона дійсно живе, а як штучно приготовлена для 
цілей пізнання»7. Отже, те чи інше слово в загальномовному вжитку має значно ширшу 
семантику і різноманітнішу контекстуальну сполучуваність, ніж у будь-якому словнику. 
Розвиток словникового складу національної мови залежить від суспільного розвитку нації. 
Особливо бурхливим він буває в часи соціальних потрясінь. «Революційні епохи, — зазначає 
С. І. Ожегов, — будучи віхами в історії народу, утворюють віхи і в історії словникового 
складу»8. Тому кожне слово Леніна як слово, властиве саме епосі Жовтневої революції, 
повинно розглядатися нами як відображення своєрідності суспільних явищ, що його 
породили. Полемізуючи з депутатом III Державної думи Дзюбинським, який про важливі 
соціальні явища говорив «чиновницькою», «казенною» мовою, В. І. Ленін застерігає: «Не 
можна говорити з цією новою Росією такою мовою... З сучасною Росією можна говорити, 
тільки апелюючи від однієї політики до другої політики, від політики одного класу до 
політики другого класу або других класів, від одного політичного устрою до другого: це 
азбука не тільки демократизму, а навіть найвужчого лібералізму, якщо брати серйозне 
значення цих політичних термінів» (т. 21, с. 106). І Ленін всією своєю діяльністю і творчістю 

                                                           
6 Березенко В. Не повинно бути холостих пострілів. — Трибуна лектора, 1975, № 6, с. 47. 
7 Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. — В кн.: Эстетика и поэтика. М., 1976, с. 465—466. 
8 Ожегов С. И. Из истории слов социалистического общества. —В кн.: Лексикология. Лексикография. Культура 
речи. М., 1974, с. 37. 



доводить, що нова епоха прагне нового слова. Він завжди вимагав від інших і домагався сам 
«правдивого наповнення змісту термінів, правдивого називання речей і явищ їх власними 
іменами, з їх соціально-науковою, політичною оцінкою»9. Природно, що по-новому 
осмислена ленінська суспільно-політична лексика зайняла своє чільне місце в реєстрі 
тлумачних словників російської та національних мов, а ленінське слововживання широко 
представлене в їх ілюстративній частині. Скажімо, Словник української мови фіксує таку 
термінологію, як більшовизм, бонапартизм, економізм, легалізм, ліквідаторство, марксизм, 
меншовизм, об’єднанство, оборонство, обуржуазнення, одзовізм, парламентаризм, 
примиренство тощо, і утворення від неї: більшовик, економіст, ліквідатор, марксист, 
одзовістський, меншовик, парламентарний. Більшість із названих слів підтверджується 
лише ленінськими ілюстраціями, а окремі з них ще й прикладами з пожовтневої спеціальної 
літератури та періодики. 

Для ленінської мовної творчості характерне словотворення від так званих слів-символів. 
Маємо на увазі такі лексеми, як правдист і правдистський (від назви газети «Правда»), 
іскрівець та іскрівський (від назви газети «Искра»), впередівець і впередівський (від назви 
газети «Вперед»), робочодільці10 (від назви газети «Рабочее дело»), есерівський (від есер — 
скорочено «соціал-революціонер» та ін.). Отже, основою для нового словотворення 
послужило образне переосмислення слова. Деякі з цих слів потрапили й до загальномовного 
словника української мови. 

В. І. Ленін не тільки переосмислює старі слова, але й на основі наявної в мові лексики 
утворює нові, надаючи їм різного стилістичного забарвлення, зокрема відтінку 
зневажливості. Йдеться, наприклад, про такі слова, як говорильня, попівщина (від 
нейтральних говорити, піп) тощо. Ці поняття тлумачаться в Словнику української мови саме 
в ленінському їх розумінні, пор.: говорильня — «Засідання або організація, установа та ін., де 
замість діла ведуться довгі безрезультатні розмови. Вихід з парламентаризму, звичайно, не в 
знищенні представницьких установ і виборності, а в перетворенні представницьких установ 
з говорилень в ‘«працюючі» установи» (Ленін, 25, 1951, 382); попівщина — «Релігійно-
містичний напрямок в ідеології, релігійні переконання, вірування, забобони. Буржуазія 
Європи, налякана силою робітничого руху, кинулась в обійми реакції, вояччини, 
попівщини...» (Ленін, 23, 1972, 141). 

Окремі ленінські новоутворення походять від слів, які раніше набули зниженого 
забарвлення у мові або негативно переосмислилися самим В. І. Леніним. Прикладом цього 
можуть бути такі слова, як дармоїдствувати і лакействувати, що увійшли до словникового 
складу сучасної української мови саме через посередництво перекладів ленінських творів. 
Так, Ленін переносить поняття «дармоїд» на суспільно-політичний ґрунт і утворює 
відповідне дієслово: «У суспільстві, основаному на владі грошей, у суспільстві, де 
злидарюють маси трудящих і дармоїдствують жменьки багачів, не може бути «свободи» 
реальної і дійсної» (Ленін, 10, 1949, ЗО). Пор. також відповідний дієприкметник: 
«Бюрократія цивільна і військова виявилась такою ж дармоїдствуючою і продажною, як і в 
часи кріпосного права» (Ленін, 8, 1949,35). 

Якщо слово дармоїд несе у своєму значенні негативне забарвлення (пор. негативний зміст 
словосполучення даремно їсти (хліб, харч), від якого воно походить), то слово лакей, будучи 
синонімом до нейтрального слова слуга, спочатку такого відтінку не мало. Тільки з часом 
воно набуло негативного забарвлення, асоціюючись із значенням прислужник, підлабузник, 
підлиза тощо, його досить широко вживає В. І. Ленін, наприклад: «есерівські лакеї з 
передпарламенту» (Ленін, 26, 1951, 166), і утворює від нього дієслово лакействувати: 
«Судді, що лакействують перед буржуазією, вміють зводити нанівець забезпечені 

                                                           
9 Білодід І. К. Ленінська теорія національно-мовного будівництва в соціалістичному суспільстві. К., 1969, с. 66. 
10 Так, у листі до Г. В. Плеханова В. І. Ленін пише: «Візьміть ще до уваги таку річ: у Швейцарії... тепер 
зібралися майже всі робочодільці (Мартинов, Акімов, Ольхін, їде Кричевський та ін.) і наш гість їде побачитися 
з ними. З першого погляду, цей гість — іскряк» (т. 46, с 212). Тут В. І. Ленін, крім іменника робочодільці, 
уживає ще й новотвір іскряк, який поповнює наведений вище список ленінського словотворення. 



конституцією свободи, коли справа стосується боротьби праці і капіталу» (Ленін, 9, 1949, 
368). 

Тим самим підтверджується висновок Л. А. Булаховського про те, що «перенесення 
існуючих слів на нові поняття, вироблювані в творчому акті — реагуванні на нові враження, 
факти трудового досвіду тощо, є одним із найпоширеніших способів номінації 
(називання).Цілком ясно, що своєрідний характер мови виявляє її розвиток і в цьому 
відношенні у досить точній відповідності до того, що можна розглядати як розвиток у 
самому житті, тобто як збагачення поняттями (уявленнями), висовуваними на перший план 
людської свідомості внаслідок їх перевіреної на досвіді життєвої важливості (в аспектах як 
позитивному, так і негативному)»11. 

Як бачимо, ленінська творча спадщина активно впливає не лише на сучасну російську 
мову, а й на національні мови, зокрема на українську. Ленінське слововживання, яке є 
яскравим свідченням тих соціальних зрушень, що відбувалися в Росії наприкінці XIX— на 
початку XX ст. і завершилися перемогою Жовтня, стало зразком літературно-унормованого 
функціонування різних шарів лексики, і насамперед соціально-політичного. Тому 
закономірно, що ленінський контекст зайняв провідне місце в ілюстративному матеріалі 
загальномовного словника, як російського, так і українського, дев’ять томів якого налічують 
понад тисячу ленінських цитат. Переклади ленінських праць на українську мову збагатили її 
лексичний склад. Вони не лише підтверджують наявність у мові тієї чи іншої лексеми, а й 
тлумачать її, вказують на походження, фіксують розвиток її значень та відтінків — від 
індивідуального слововживання до загальновживаного слова і навпаки. 
 

                                                           
11 Булаховський Л. А. Вибрані праці. В 5-ти т. Т. 1. К., 1975, с. 358. 


