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Ораторські виступи В. І. Леніна є складовою і невід’ємною частиною його публіцистики. 
Для них притаманна органічна діалектична єдність логічних і емоційних засобів 
переконання та впливу на слухача. 

Є два основні типи ораторів: одні оволодівають увагою слухачів ясністю викладу, 
глибиною думки, умінням, доводити і переконувати, інші — емоційністю й образністю 
промови. У публіцистичних виступах В. І. Леніна органічно поєднуються ці обидві 
характерні риси, риси оратора нового типу. Гармонійне сполучення логічних міркувань з 
емоційністю викладу — спільна риса всієї класичної спадщини Леніна. 

Звичайно, співвідношення логічного і емоційного в жанрах творчої діяльності 
Володимира Ілліча різне. Всі його твори — теоретичні, публіцистичні, ораторські — 
насамперед глибоко наукові. Емоційність з’являється в першу чергу в публіцистичних і 
ораторських виступах. У кожній промові Ленін міркує, аргументує, робить висновки й 
узагальнення, що ґрунтуються на всебічному аналізі фактичного матеріалу різноманітними 
прийомами: індуктивним, дедуктивним та індуктивно-дедуктивним. 

В. І. Ленін вміло відбирає достовірні факти, розкриває в них типові риси, 
узагальнюючи їх. У доповіді про зовнішню і внутрішню політику 22 грудня 1920 року 
Володимир Ілліч майстерно скористався висловленням селянина і на основі цього 
висловлення зробив цікавий висновок. «Мені довелося, — говорив Ленін, — не дуже давно 
бути на одному селянському святі у віддаленій місцевості Московської губернії, у 
Волоколамському повіті, де у селян є електричне освітлення. На вулиці був влаштований 
мітинг, і ось один із селян вийшов і почав говорити промову, в якій він вітав цю нову подію 
в житті селян. Він говорив, що ми, селяни, були темні, і ось тепер у нас з’явилося світло, 
«неприродне світло, яке освітлюватиме нашу селянську темряву». Мене особисто не 
здивували ці слова. Звичайно, для безпартійної селянської маси електричне світло є світло 
«неприродне», але для нас неприродне те, що сотні, тисячі років могли жити селяни і 
робітники в такій темряві, в злиднях, в пригнобленні у поміщиків і капіталістів» (т. 42, 
с. 152)1. 

Поряд з очевидними фактами з життя В. І. Ленін використовував і цифрові дані, 
вживаючи їх з почуттям такту й міри. Наведені цифри не обтяжували його виступів і 
сприймались аудиторією легко. 14 грудня 1918 року Ленін виступив з промовою на 
робітничій конференції Прєсненського району. Вороги галасували, що більшовики ніби 
спираються в Росії на меншість населення. Ленін міг просто відкинути цю явну брехню. 
Однак він не тільки нагадав, що лежить в основі першої Радянської конституції, а й навів 
цифри, які переконливо показали, що Радянська влада — це дійсно влада трудового нараду. 
На І Всеросійському з’їзді Рад більшовиків було тільки 13%, на II з’їзді, що проголосив 
Радянську владу, — вже 51%. Ці дані цілком спростовують брехливі байки і твердження 
буржуазії, ніби комуністи спираються на меншість населення. Отже, в промові лише кілька 
цифр, але зате найважливіших і найвиразніших, що стали зримими і відчутними. Ленін 
говорить: 13% і тут же додає — значить сьома частина або 51% — половина (т. 37, с. 355). 
Переважно В. І. Ленін наводив цифри із закругленням. Так він зробив і в доповіді на VIII 
Всеросійському з’їзді Рад, прочитавши із звіту Народного комісаріату продовольчих справ 
тільки підсумкові цифри, оскільки «...цифри читати і особливо слухати важко» (т. 42, с. 142). 

Ленін часто у своїх публічних виступах звертався до окремих висловлень 
основоположників наукового комунізму, а також своїх ідейних противників. Іноді наведені 
уривки були у нього відправним моментом аналізу або синтезу, які для підтвердження своїх 
думок Володимир Ілліч передавав дослівно. Крім того, він широко користувався прийомами 
                                                           
1 Ленін В. І. Повне зібр. творів. Пер. з 5-го рос. вид. Далі цитуємо це видання. У дужках подається том і 
сторінка. 



вільного цитування, які є у нього не тільки матеріалом для наукового аналізу, а й засобом 
ідейно-емоційного впливу на читача й слухача. Але Ленін ніколи не перенасичував своїх 
виступів цитатами. 

У промовах, доповідях і лекціях В. І. Леніна багато історичних аналогій, зіставлень. 
Вони завжди точні, дозволяють приходити до науково правильних висновків. Уміло 
підібрані історичні паралелі сприяли кращому доказу, роз’ясненню і засвоєнню думки. Так, 
у доповіді про ратифікацію мирного договору на IV Надзвичайному Всеросійському з’їзді 
Рад 14 березня 1918 року В. І. Ленін майстерно застосовував історичні аналогії. Він 
підкреслював, що джерелом незгод у питанні про договір з Німеччиною є саме те, що 
меншовики і есери надто піддаються почуттю обурення з приводу поразки Радянської 
республіки і, замість того щоб урахувати історичні умови розвитку революції, намагаються 
розв’язати питання на основі безпосереднього почуття. Але Володимира Ілліча не бентежили 
«...ворожі погляди і крики людей, які віддаються почуттю і не можуть міркувати» (т. 36, с. 
101). Він виявляє повну витримку і майстерність мислення навіть у надзвичайно складних 
умовах. Ленін говорить, що йому самому траплялося не раз у своїх заявах і промовах 
називати Брест-Литовський мир Тільзітським миром. Але перш ніж перейти до конкретного 
історичного зіставлення Брест-Литовського миру з Тільзітським, він наводив додаткові 
паралелі, щоб показати, до чого призводило намагання вирішувати історичне питання на 
основі почуття (т. 36, с. 96-97). Тим самим Ленін створив реальну науково-логічну 
передумову для здійснення основної аналогії — зіставлення Брест-Литовського миру з 
Тільзітським, яке він виконав блискуче, переконливо довівши необхідність ратифікувати 
тяжкий договір з Німеччиною. 

В. І. Ленін звичайно не обмежується суто логічними засобами донесення думок до 
слухача. Виступ, який складається тільки із самих логічних міркувань, погано сприймається, 
важко запам’ятовується. Доцільність діалектичного поєднання логічних засобів викладу з 
емоційними підтверджується багатющим досвідом публічних виступів Леніна — 
доповідями, промовами, лекціями, рефератами. 

Емоційний вплив на слухачів в ораторських виступах Леніна здійснюється за 
допомогою найрізноманітніших ораторських засобів. Він відбирає і користується лише тими 
прийомами, які своєю дієвістю максимально можуть служити ідеалам революційної 
боротьби. В цьому одна з характерних рис ленінського новаторства в публічному мовленні. 
Більше того, застосовуючи традиційні ораторські прийоми, Володимир Ілліч перебудовує, 
загострює і переосмислює їх. Вони виступають не для створення зовнішніх ефектів, а саме 
як засіб емоційної конкретизації його міркувань, суджень, аналізу й узагальнень. Тим самим 
В. І. Ленін примушує той чи інший ораторський засіб по-новому служити справі революції, 
соціалізму. 

У публічних виступах Леніна майстерно застосовується форма запитань-відповідей, 
що сприяє пожвавленню, активізації викладу, посилює вплив на аудиторію. Форма запитань 
і відповідей має велике значення у промові В.І. Леніна з аграрного питання на І 
Всеросійському з’їзді селянських депутатів. Насамперед постановка того чи іншого питання 
є в ній засобом композиційно-логічного членування викладу. Розкривши поставлене 
питання, Ленін робить короткий підсумок і готує слухачів до наступного питання. Потім він 
ставить питання, яким позначає логічний початок іншого положення: «Я перейду до другого 
питання, на якому слід спинити найбільше увагу, до питання про те, як же нам бажано і як в 
інтересах трудящих мас слід зробити з землею, коли вона буде вже загальнонародною 
власністю, коли буде знищена приватна власність» (т. 32, с. 176). Даючи переконливу 
відповідь на ці питання, Володимир Ілліч розбиває їх ще на кілька підпитань. Окремі з них 
він навмисне повторює: «Чи значить це, що земля передається всім трудящим? Ні, не 
значить» (т. 32, с. 177). І тут же обґрунтування, чому саме не значить. А трохи згодом знову 
нагадує це питання: «Чи значить це, що земля передається всім трудящим? Ні, не значить» 
(т. 32, с. 177). І ця коротка відповідь уже конкретизується в іншому напрямі. 

Іноді в ході промови, з метою зосередити увагу слухачів на важливості наступного 



положення, В. І. Ленін ставить одночасно цілий ряд взаємопов’язаних і доповнюючих одне 
одного питань. Говорячи про організацію сільськогосподарських найманих робітників і 
селян, він від їх імені висуває такі питання: «...якщо завтра земля стане загальнонародною, 
— а вона стане такою безумовно, тому що цього хоче народ, — як нам бути? Ми, що не 
маємо худоби, знарядь, звідки ми їх одержимо? Як нам господарювати? Як ми повинні 
відстоювати свої інтереси? Як нам подбати про те, щоб земля, яка буде загальнонародною, 
яка дійсно буде загальнонародною, щоб вона не потрапила в руки тільки хазяїв? Якщо вона 
потрапить у руки тих, у кого буде досить худоби і знарядь, чи багато ми виграємо? Чи для 
того ми зробили цей великий переворот? Чи це нам потрібне було?» (т. 32, с. 180). Так серія 
запитань мобілізує увагу слухачів, викликає у них розумово-емоційний настрій до активного 
сприймання ґрунтовних відповідей. Часом відчувається, що ціла група поставлених питань 
вимагає особливої інтонації. Ця інтонація обумовлена тим, що в самих питаннях міститься 
певний обсяг відомостей, який ніби уже сам по собі передбачає суть відповіді. Це так звані 
риторичні питання, що особливо виразно звучать у доповіді В. І. Леніна на І Всеросійському 
з’їзді трудових козаків 1 березня 1920 року: «Війна є війна, вона вимагає залізної 
дисципліни. Хіба ви, панове капіталісти, не застосовували таких засобів? А хіба ви, панове 
капіталісти, не розгорнули агітації? Хіба у вас не в сто раз більше паперу і друкарень? Коли 
порівняти нашу кількість літератури з вашою, хіба не вийде горошинка на нашій і гори на 
вашій стороні? Однак ваша агітація провалилась, а наша здобула перемогу» (т. 40, с. 172—
173). Форма питань і відповідей, сполучаючись з розповіддю і міркуваннями, посилює 
пізнавальне значення і емоційний вплив промови, наближає її виклад до активної розмови із 
слухачами. 

Звертається В. І. Ленін і до окличної форми виразу своїх думок. Такі уривки 
відзначаються емоційністю і виразністю викладу. Та чи не найвищого пафосу він досягає 
цілеспрямованим чергуванням значних масивів питальних і окличних речень, створюючи 
відповідну емоційно напружену тональність висловлювання. Ось один з таких прикладів: «А 
платформи «миру без анексій»? А «вимоги» «революційної демократії» від нового уряду? А 
декларації? Невже ще не ясно, що всі ці платформи, декларації, обіцянки, заяви, клятвені 
обіцянки, обіцяльні клятви та інше, та інше — саме тільки знущання з народу?». 

З себе смієтеся, панове есери і меншовики! Зі своєї власної політики довір’я до 
капіталістів і до уряду капіталістів! Зі своєї власної ролі красномовних, велеречивих, 
міністерським званням наділених прислужників капіталізму та імперіалізму!» (т. 32, с. 254). 

Цілеспрямована зміна питальних і риторично-питальних речень оклично-
розповідними наповнює виклад пафосом обурення і викриття. Разом з тим цей ораторський 
засіб надає мові Леніна пафосу ствердження і гордості, коли він говорить про справді 
народні, революційні ідеали. 

Для побудови глибоко емоційного виступу велике значення мають різні прийоми 
передачі чужої мови. Основними способами передачі чужих висловлювань у В. І. Леніна є 
пряма і діалогічна мова. 

Пряма мова в публічних виступах Леніна використовується для вираження іронії і 
сарказму, викриття і ствердження. В цих функціях пряма мова вживається майже в усіх 
ленінських виступах. Створенню загальної динаміки мовлення, його емоційності, гостроти, 
полемічності в значній мірі сприяє майстерне вживання прямої мови, яка вводиться при 
допомозі зворотів: «Ми говоримо», «Вони говорять», а також «Я говорю» та ін. Цей прийом 
підкреслює велику вагу висловлення, що подається від імені партії, держави, народу: «Ми 
говоримо: імперіалістська війна була продовженням імперіалістської політики, через це вона 
викликала революцію» (т. 39, с. 379); «Нам говорять: Ради рідко збираються, не 
переобираються достатньо часто. Мені здається, що на такого роду докір слід було б 
відповісти не промовами і не резолюціями, а ділом» (т. 39, с. 392—393). 

У створенні емоційного, виразного, дійового викладу неабияке значення має форма 
діалогу. Наприклад, виступаючи на засіданні комуністичної фракції Всесоюзного з’їзду 
металістів 6 березня 1922 року, Володимир Ілліч користується цим прийомом: «В умовах 



нечуваних економічних труднощів нам довелося проробити війну з ворогом, який 
перевищує наші сили в сто разів; зрозуміло, що довелося при цьому йти далеко в галузі 
екстрених комуністичних заходів, далі, ніж треба; нас до цього змушували. Наші 
противники думали, що вони покінчать з нами, вони думали не на словах, а на ділі змусити 
нас підкоритися. Вони казали: «Ні на які поступки не підемо». Ми відповіли: «Якщо ви 
думаєте, що ми на крайні комуністичні заходи не зважимось, то помиляєтесь». І ми 
зважилися, ми це зробили, і ми перемогли. Зараз ми говоримо, що цих позицій нам не 
вдержати, ми відступаємо, тому що у нас досить завойовано, щоб удержати за собою 
потрібні позиції. Вся білогвардійщина на чолі з меншовиками і есерами радіє і каже: «Ага! 
ви відступаєте! — Радійте, цим ви тішите себе, — говоримо ми. Нам це вигідно, коли наш 
ворог, замість ділової роботи, розважається самовтіхою. Торжествуйте, ви ставите нас у ще 
вигідніше становище тим, що ілюзіями тішите себе» (т. 45, с. 9). 

Улюбленим ораторським засобом В. І. Леніна є повтор. Його мета — створити 
необхідну емоційно-виразну основу для сприйняття слухачами провідних ідей і положень 
виступу. В промовах, лекціях і доповідях Володимира Ілліча майже немає тих чи інших 
частин без повторень в найрізноманітніших їх формах. Він повторює у різному словесному 
оформленні окремі положення, важливі думки. При цьому часто підкреслює це словом 
«повторюю»: «Повторюю, поміщицької власності не повинно бути зовсім; володіння ще не є 
власність, володіння є тимчасовий захід і володіння кожного року міняється» (т. 32, с. 175). 
В. І. Ленін любив повторювати і однотипні речення, їх частини, окремі слова. В промові на 
III Всеросійському з’їзді комсомолу 2 жовтня 1920 року читаємо: «Неважко було прогнати 
царя — для цього потрібно було всього кілька днів. Не дуже важко було прогнати 
поміщиків, — це можна було зробити за кілька місяців, не дуже важко прогнати і 
капіталістів. Але знищити класи незрівнянно важче; все ще лишився поділ на робітників і 
селян» (т. 41, с. 296). Або: «Класова боротьба продовжується; вона тільки змінила свої 
форми. Це класова боротьба пролетаріату за те, щоб не могли вернутися старі 
експлуататори, щоб з’єдналась роздроблена маса темного селянства в один союз. Класова 
боротьба продовжується, і наше завдання підпорядкувати всі інтереси цій боротьбі» (т. 41, 
с. 296). Діючи в одному напрямку, б’ючи в одну ціль, різноманітні повтори емоційно і 
ритмічно збагачують текст, роблять його переконливим. 

Дієвий засіб повторення логічно і стилістично зв’язаний з переліком. Коли треба 
всебічно охарактеризувати складне явище, поглибити розуміння його, В. І. Ленін 
користується ним, перелічуючи окремі положення в порядку їх логічної послідовності та 
підводячи підсумки сказаному. Таке членування полегшує сприймання руху викладу і 
здійснюється за допомогою вставних слів і словосполучень: по-перше, по-друге, по-третє, 
отже, таким чином. 

Діалектика логічного і емоційного чітко виявляється і в майстерному застосуванні 
Леніним періодів — складних синтаксичних побудов, що розпадаються на дві структурно-
інтонаційні частини — «підвищення» і «пониження». Ленінські періоди — це не тільки чітка 
форма для вираження діалектики розгалуженого висловлення, але й засіб емоційного впливу 
на слухача. Вони створюють неабияку напруженість, виразність, пристрасність. Саме таким 
є період, створений Володимиром Іллічем у промові на III Всеросійському з’їзді комсомолу: 
«Коли люди бачили, як їх батьки і матері жили під гнітом поміщиків і капіталістів, коли 
вони самі брали участь у тих муках, які обрушувались на тих, хто починав боротьбу проти 
експлуататорів, коли вони бачили, яких жертв коштувало продовжувати цю боротьбу, щоб 
відстояти завойоване, яким шаленим ворогом є поміщики і капіталісти, — тоді ці люди 
виховуються в цій обстановці комуністами» (т. 41, с. 298). Це закінчене у смисловому 
відношенні багаточленне речення. Воно складається з двох логічних і інтонаційних частин. 
У першій формується і розвивається думка, що оформляється наростаючою інтонацією до 
паузи (вона позначається комою з тире). В другій — логічний висновок, що виголошується з 
пониженням тону. Шляхом повторення однакових за своєю структурою підрядних речень 
(«коли люди бачили...», «коли вони самі брали участь...») створюється смислове, логічне, 



інтонаційне та емоційне наростання, піднесення, яке завершується реченням головним («тоді 
ці люди...»), що в результаті приводить до глибоко переконливого узагальнення. Уміння 
будувати мовні періоди і користуватися ними — це ознака високої ораторської майстерності, 
яка несе в собі діалектичну єдність логічної завершеності й емоційної пристрасності. 

Дієвим засобом переконання і боротьби є у Леніна літературні образи і вислови, 
народні прислів’я і приказки. В кожному окремому випадку вони органічно входять у 
виклад, набувають гострого політичного характеру, впливаючи на слухачів ідейно та 
емоційно. 

Творчо вивчивши ораторську спадщину минулого, В. І. Ленін відібрав лише 
найдійовіші прийоми, застосовуючи їх у нових умовах революційної та ідеологічної 
боротьби, поставив їх на службу справі революції та соціалізму. Своїм досвідом публічних 
виступів Ленін відкинув трафаретні ораторські засоби, А найбільш випробувані зазвучали у 
нього зовсім по-новому. Новим, зокрема, є суворе підпорядкування їх логічним засобам 
переконування і викладу. 

Так виникли по суті нові, ленінські ораторські прийоми, що демонструють 
діалектичну єдність логічного, наукового, емоційного і експресивного. 
 


