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Великий трибун революції В. І. Ленін радив широко користуватися в ораторських виступах 
літературними і народними образними засобами для революційного виховання трудящих, 
для боротьби з ворогами робітничого класу, для викриття всього старого, непридатного, 
шкідливого. Та Володимир Ілліч не тільки радив це іншим, він сам показував чудові зразки 
використання образів і афоризмів. 

У своїх промовах, доповідях і лекціях В. І. Ленін вживав різноманітні образи й афоризми 
насамперед з творів російської літератури, зокрема Крилова, Пушкіна, Гоголя, Тургенева, 
Гончарова, Салтикова-Щедріна, Некрасова, Чехова, Маяковського. Літературний образ 
може тільки тоді виявити свою ідейно-емоційну дієвість у виступі оратора, коли він 
наведений доречно. Виходячи з конкретних умов революційної боротьби, В. І. Ленін 
наповнює літературні образи й вислови гострим політичним змістом. Політична 
загостреність образу — результат глибокого розуміння його суті, результат майстерного, 
творчого введення його у виклад. 

Гоголівський Держиморда у ленінських творах — вираження самодержавно-
поміщицького ладу, столипінщини, класового ворога, душителя свободи. 4 липня 1919 року 
в доповіді «Про сучасне становище і найближчі завдання Радянської влади» В. І. Ленін 
порівнював з Держимордою повалену царську монархію: «Ми безмірно сильними стали 
через те, що мільйони навчилися розуміти, що таке Колчак; мільйони селян Сибіру прийшли 
до більшовизму, — там поголовно чекають більшовиків, — не з наших проповідей і вчень, а 
з власного досвіду, з того, що вони соціалістів-революціонерів кликали, саджали, а з цього 
посадження на владу есерів і меншовиків вийшла стара російська монархія, стара 
держиморда, яка під час «демократії» принесла нечуване насильство країні»1 (т. 39, с. 39). У 
статтях В. І. Леніна, написаних до Жовтневої революції, Колупаєв і Розуваєв із творів 
Салтикова-Щедріна уособлюють російський капіталізм. Таке узагальнення прізвищ цих 
літературних персонажів зустрічається і в післяжовтневих працях Леніна. У промові на II 
Всеросійському з’їзді Рад народного господарства 25 грудня 1918 року Володимир Ілліч, 
пропонуючи залучати до праці буржуазних фахівців, говорив: «І ми будемо питати з 
кожного товариша, який працює в раднаргоспі: що ви, панове, зробили для того, щоб 
залучити до роботи досвідчених людей, що ви зробили для того, щоб залучити спеціалістів, 
щоб залучити прикажчиків, тямущих буржуазних кооператорів, які повинні працювати у нас 
нітрохи не гірше, ніж вони працювали у яких-небудь Колупаєвих та Розуваєвих? Час нам 
відмовитися від старого передсуду і закликати всіх потрібних нам спеціалістів до нашої 
роботи» (т. 37, с. 382—383). 

Згадуючи Держиморду чи Колупаєва і Розуваєва, В. І. Ленін не вдається до будь-яких 
пояснень. Так само використовує він й інші найбільш відомі масовій аудиторії літературні 
персонажі. Насичуючи їх новим, гострим, політичним змістом, Ленін розраховує на те, що 
слухач відновить у своїй пам’яті відповідні сатиричні твори письменників. 

Проте в ряді випадків, враховуючи ступінь підготовленості аудиторії, В. І. Ленін 
розшифровує крилаті вислови літературного походження. Так був використаний, зокрема, 
вислів «людина в футлярі», до якого він звернувся після Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, розкриваючи ставлення до неї буржуазної інтелігенції, меншовиків, лібералів: 
«Демократія — формальний парламентаризм, а на ділі — безперервне жорстоке знущання, 
бездушний, нестерпний гніт буржуазії над трудовим народом. І заперечувати проти цього 
можуть тільки ті, які не є справжні представники робітничого класу, а жалюгідні людці в 
футлярі, які весь час стояли далеко осторонь від життя, спали і, заснувши, під подушкою 
бережно тримали стару, подерту, нікому не потрібну книжку, яка є для них провідником і 
підручником у справі офіціального соціалізму» (т. 35, с. 269— 270). Це повчальний приклад 
використання літературного образу прийомом розгорнутої конкретизації. Після згадки про 
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«жалюгідних людців у футлярі» В. І. Ленін у формі поширених підрядних речень пояснює 
значення вислову А. П. Чехова, говорить про типові риси таких людей. 
Прийом конкретизації використаного літературного вислову особливо чітко 

простежується в промові на засіданні комуністичної фракції Всеросійського з’їзду металістів 
6 березня 1922 року. Висуваючи нові завдання внутрішньої, зокрема економічної, політики 
нашої країни в умовах непу, Володимир Ілліч відзначав, що тимчасовий відступ у галузі 
економіки закінчився, а в зв’язку з цим змінився і характер усієї роботи. Проте замість 
конкретної роботи, замість перевірки фактичного виконання справи, перевірки ділових і 
політичних якостей людей, багато керівників надто захопилися створенням усяких комісій, 
проведенням нарад, складанням планів і рішень. З цього приводу В. І. Ленін згадує вірш 
«Прозаседавшиеся» В. Маяковського, який він прочитав в «Известиях» з великим 
задоволенням. Поет, говорив Володимир Ілліч, «вщент висміює засідання і глузує з 
комуністів, що вони все засідають і перезасідають. Не знаю, як відносно поезії, а відносно 
політики, ручуся, що це цілком правильно. Ми, дійсно, перебуваємо в становищі людей (і 
треба сказати, що становище це дуже дурне), які все засідають, складають комісії, складають 
плани — без кінця» (т. 45, с. 12—13). 

Ці слова викликали в пам’яті В. І. Леніна образ гончаровського Обломова, за допомогою 
якого він розширює і конкретизує сатиричний зміст вислову В. Маяковського. При цьому 
Володимир Ілліч коротко пояснює основну суть поняття обломовщини: «Був такий тип 
російського життя — Обломов. Він все лежав у ліжку і складав плани. Відтоді минуло 
багато часу. Росія проробила три революції, а все-таки Обломови лишились, бо Обломов 
був не тільки поміщик, а й селянин, і не тільки селянин, а й інтелігент, і не тільки інтелігент, 
а й робітник і комуніст. Досить подивитися на нас, як ми засідаємо, як ми працюємо в 
комісіях, щоб сказати, що старий Обломов залишився, і треба його довго мити, чистити, 
скубти і бити, щоб який-небудь толк вийшов» (т. 45, с. 12—13). Вірш В. Маяковського й 
образ Обломова у В. І. Леніна — це дійові засоби викриття серйозних недоліків у 
керівництві установами, підприємствами і організаціями. Нескінченні засідання в комісіях, 
відсутність перевірки виконання директив і бюрократизм Ленін називає ворожою 
«безтолковщиною» і «обломовщиною», в наступ проти яких за передовим загоном — за 
комуністами — піде вся маса трудящих. У ленінських виступах зустрічаються також 
літературні цитати, лаконічні літературні характеристики, висловлювання персонажів. У 
кого саме взято цитату, Володимир Ілліч, як правило, не вказує, не бажаючи відхилятися від 
основної теми викладу. Наприклад, В. І. Ленін не раз казав про небезпеку зазнайства. В 
доповіді «Про внутрішню і зовнішню політику республіки» на IX Всеросійському з’їзді Рад 
23 грудня 1921 року він звернувся до байки Крилова «Гуси», називаючи її просто «байкою 
про гусей»: «Працівники комуністичні і працівники профспілкові, які часто-густо від 
чорної, важкої, багаторічної господарської роботи, що вимагає витримки, тяжких 
випробувань, тривалої роботи, акуратності і наполегливості, чи то як радянські працівники, 
чи то як вчорашні бійці, відійшли від неї, відмахуються, відбуваються спогадами про те, що 
ми велике зробили вчора, — ви мені нагадуєте байку про гусей, які чванилися, що «Рим 
урятували», але яким на це селянин відповів лозиною: «Лишіть ви предків давнині, а що 
зробили ви самі?» (т. 44, с. 310). 

В. І. Ленін непомітно включає літературні цитати в текст свого виступу. Так він 
використовує вираз не днями, а годинами у багатьох своїх творах, коли треба показати 
успіхи, швидкий ріст і т. п. З цією ж метою він ужив згаданий вислів і в промові на І 
Всеросійському установчому з’їзді гірників (1920 p.): «Проте сталося таке чудо, що ми 
здобули над ними перемогу, що вони розвалилися в гризні один проти одного, що замість 
пресловутої Ліги націй у них вийшла ліга скажених собак, які один у одного виривають 
кістки і не можуть порозумітися ні в одному питанні, а прихильники більшовиків, прямі і 
посередні, свідомі і малосвідомі, в кожній країні ростуть не днями, а годинами» (т. 41, с. 
278). Вираз не днями, а годинами, органічно пов’язаний з ленінським викладом, і є логічним 
образним його завершенням. Джерело цього виразу — «Сказка о царе Салтане...» 



О. С. Пушкіна: 
И растет ребенок там 
Не по дням, а по часам. 

При потребі, з метою політичного загострення, В. І. Ленін вносить у літературний вислів, 
у цитату певні зміни, підпорядковуючи їх змістові промови, логіці викладу. Так він уживає 
висловлювання одного з героїв роману Тургенева «Рудін» поміщика Пігасова. Всі жінки, на 
думку Пігасова, говорять без всякої логіки. «Чоловік, — заявляє Пігасов, — може, 
наприклад, сказати, що двічі по два — не чотири, а п’ять або три з половиною; а жінка 
скаже, що двічі по два — стеаринова свічка». Цю фразу В. І. Ленін цілеспрямовано 
використав, характеризуючи ворогів революції. В доповіді на IV конгресі Комуністичного 
Інтернаціоналу 13 листопада 1922 року він говорив: «Але якщо наші противники, тобто 
капіталісти і герої II Інтернаціоналу, підкреслюють зроблені нами дурниці, то я дозволю собі 
навести тут для порівняння слова одного знаменитого російського письменника, які я трохи 
зміню, тоді вони матимуть такий вигляд: коли більшовики роблять дурниці, то більшовик 
говорить: «Два рази по два — п’ять»; а коли його противники, тобто капіталісти і герої II 
Інтернаціоналу, роблять дурниці, то у них виходить: «Два рази по два — стеаринова свічка». 
Це неважко довести. Візьміть, наприклад, договір з Колчаком, укладений Америкою, 
Англією, Францією, Японією» (т. 45, с. 278). У наведеному уривку легко простежити процес 
творчого використання літературного вислову. Зробивши певні зміни і підкресливши це в 
доповіді, В. І. Ленін переносить вислів з побутової сфери у сферу суспільно-політичного 
життя. При цьому репліка персонажа змінює свою форму, наповнюється новим ідейним 
змістом. 

Вільно володіючи багатьма європейськими мовами, В. І. Ленін все життя вивчав рідну і 
знаходив у цій невичерпній скарбниці все нові й нові багатства. Він увесь час збагачував 
свій активний словник, цікавився влучними виразами, прислів’ями і приказками, 
удосконалював свій стиль. У публічних виступах В. І. Леніна вживаються сотні прислів’їв і 
приказок, влучних народних виразів. Прислів’я і приказки були у Володимира Ілліча не 
просто засобами живої, виразної, образної мови, а могутнім знаряддям пізнання і боротьби. 
Ось чому він безмежно радів кожній вдалій знахідці у скарбниці народної мудрості. 
В. Анучін розповідає, що В. І. Ленін, почувши кілька сибірських приказок, вигукнув: 
«Чудово! Чудово! Ось де треба вчитися нашим письменникам. Однією фразою наповал б’є... 
Вам необхідно скласти великий збірник. От буде скарб для белетристів і ораторів»2. 

Прислів’я, приказки, влучні народні характеристики виступають у промовах, доповідях і 
лекціях В. І. Леніна в різних стилістичних функціях. Вони є засобом образної, живої 
характеристики; засобом розкриття суті складних явищ, понять, процесів; засобом гострої 
ідеологічної боротьби. 

В. І. Ленін диференційовано підходить до відбору і застосування прислів’їв і приказок. 
Він по-різному ставиться до тих висловів, що відображають мораль трудового народу, і до 
прислів’їв і приказок, які несуть у собі приватновласницькі ідеї. Справді, народні афоризми 
органічно входять у ленінський виклад, стають гострішими за змістом, наповнюються новим 
значенням, але в основному вживаються без якихось змін чи доповнень, оскільки їх класова 
спрямованість досить яскраво виражена. 

Для усних виступів В. І. Леніна, як і для його публіцистики взагалі, властиве перенесення 
народних висловів із сфери особистої моралі у сферу філософії, політики та ідейної 
боротьби. У статті «Про фракцію прихильників одзовізму і богобудівництва» (1909 р.) він 
наочно пояснює суть цього прийому на прикладі одного народного вислову: «Давно вже 
сказано, що лицемірство є данина, яку порок платить чесності. Але цей вислів стосується 
сфери особистої моралі. Щодо ідейно-політичних напрямів треба сказати, що лицемірство є 
те прикриття, за яке хапаються групи, внутрішньо неоднорідні, складені з різношерстих 
елементів, які випадково зійшлися, які відчувають себе слабими для відкритого, прямого 
виступу» (т. 19, с. 93). Таке використання народних висловів, за допомогою якого 
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досягаються емоційна піднесеність, влучність і політична гострота міркувань, характерне 
для більшості публічних виступів В. І. Леніна. 

У заключному слові на IV Надзвичайному Всеросійському з’їзді Рад 14—15 березня 1918 
року В. І. Ленін у гострій викривальній функції використав народні вислови попав пальцем у 
небо, один дурень може більше питати, ніж десять розумних відповісти та ін. Прочитавши 
цитату з стенограми промови лівого есера Камкова, в якій той ставить питання, чи довго 
триватиме перепочинок, Володимир Ілліч влучно зауважив: «На диво легко іноді буває 
питання ставити; тільки є один вислів, — він нечемний і грубий, — який про такі питання 
говорить, — з пісні слова не викинеш, — я нагадаю: один дурень може більше питати, ніж 
десять розумних відповісти» (т. 36, с. 111). Щоб значення вислову правильно зрозуміли 
учасники з’їзду, В. І. Ленін пояснює, що не можна ставити питання про те, чого не можна 
знати. Про силу впливу на депутатів IV Надзвичайного Всеросійського з’їзду Рад ленінських 
прийомів використання прислів’їв і приказок розповідає В. О. Карпінський. Як відомо, цей 
з’їзд відбувався в один з найкритичніших моментів історії Радянської Росії, коли 
вирішувалося питання про війну і мир з Німеччиною. Настрій на з’їзді був важкий. Серед 
депутатів було багато лівих есерів, максималістів, анархістів та ін. Вони вперто відкидали 
«мир з буржуазією» і закликали «вести революційну війну до переможного кінця». Виступи 
В. І. Леніна часто перебивали роздратованими вигуками. «Але він, — згадує 
В. О. Карпінський, — послідовно розвивав свої думки, доводив з’їздові безперечну 
необхідність укласти хоч би найтяжчий мир з Німеччиною і висміяв своїх хвастливих 
противників, навівши російське прислів’я: «Не хвалися, йдучи на рать, хвалися, йдучи з 
раті». Зал загримів від реготу, пролунали бурхливі аплодисменти. Перелом у настрої з’їзду 
був досягнутий»3. Після заключного слова В. І. Леніна по доповіді з’їзд більшістю голосів 
затвердив мирний договір з Німеччиною. 

Переносячи прислів’я і приказки із сфери особистої моралі і побуту в сферу ідейної, 
політичної боротьби, В. І. Ленін наповнює їх новим конкретним змістом, відточує їхню 
форму. В деяких випадках він підсилює народний вислів шляхом заміни одного-двох слів, в 
інших змінює конструкцію прислів’я. Так було використане добре відоме в народі прислів’я 
на бога надейся, а сам не плошай (на бога надійся, а рук не складай). В одній з промов у 
листопаді 1917 р. В. І. Ленін, підкреслюючи необхідність завжди пам’ятати про захист 
завоювань соціалістичної революції, говорив: «...на настрій надійся, а гвинтівки не забувай» 
(т. 35, с. 91). Так виник зовсім новий ленінський вислів, який лише формою нагадує 
старовинне прислів’я. По суті це був заклик до пильності в боротьбі з чорними силами 
контрреволюції. За моделлю існуючих прислів’їв і приказок Володимир Ілліч створює 
багато висловів, які потім використовувались як політичні лозунги, заклики. 

Зовсім по-іншому В. І. Ленін ставився до тих прислів’їв і приказок, які відображають 
приватновласницькі ідеї, настрої, мораль і психологію. Закликаючи до боротьби проти 
старих, дрібновласницьких звичок, Володимир Ілліч у доповіді на II Всеросійському з’їзді 
профспілок 20 січня 1919 року говорив, що «ще має місце старий лозунг: «кожен за себе, 
один бог за всіх» (т. 37, с. 429). Цю приказку, успадковану від старого суспільства, він 
називає «проклятим правилом», «проклятим лозунгом» і проголошує зовсім нові правила — 
кожен за всіх, а без бога ми якось обійдемось і всі за одного і один за всіх. 

В. І. Ленін не тільки майстерно користувався літературними і народними афоризмами. 
Він сам активно збагачував фонд крилатих слів. Ленінські афоризми швидко поширювалися 
й засвоювалися завдяки глибині їх думки, переконливості і лаконічній довершеності. 

У промові В. І. Леніна «Завдання спілок молоді» на III Всеросійському з’їзді комсомолу є 
такі висловлювання, які зразу ж дістали всенародне визнання і стали крилатими (т. 41, с. 289, 
291, 294, 298, 302, 303): «Зразком того, як з’явився комунізм із суми людських знань, є 
марксизм»; «Комуністом стати можна тільки тоді, коли збагатиш свою пам’ять знанням всіх 
тих багатств, які виробило людство»; «Треба, щоб уся справа виховання, освіти і навчання 
сучасної молоді була вихованням у ній комуністичної моралі»; «В основі комуністичної 
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моральності лежить боротьба за зміцнення і звершення комунізму»; «Тільки в праці разом з 
робітниками і селянами можна стати справжніми комуністами»; «Треба щоб Комуністична 
спілка молоді виховувала всіх з молодих років у свідомій і дисциплінованій праці». 

Крилатими стали численні ленінські висловлювання, афористичності яких сприяють 
глибина змісту, структурна чіткість, лаконізм форми, виразність і емоційність викладу. 21 
листопада 1920 року в промові «Наше зовнішнє і внутрішнє становище і завдання партії» 
В. І. Ленін дав афористичне визначення комунізму: «Комунізм є Радянська влада плюс 
електрифікація всієї країни...» (т. 42, с. 29). У ньому — ціла програма дії, яка успішно 
здійснюється радянським народом. Досвід використання В. І. Леніним крилатих висловів і 
афоризмів є неоціненним для радянського ораторського мистецтва. Майстерно використані 
В. І. Леніним літературні й народні образні засоби вийшли на широкий шлях політичної, 
ідеологічної боротьби, вони розкривають і підкреслюють думку, надають їй емоційності, 
дохідливості, дієвості. 
 


