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Мовна спадщина Володимира Ілліча Леніна, що була й залишається зразком революційного 
ораторського мистецтва, відзначається переконливістю, логічною послідовністю і правдивістю. 
В. І. Ленін уміло користувався величезними скарбами російської мови, яскравими 
літературними образами, крилатими словами, афоризмами, фразеологічними висловами. 

Ознайомлення з літературною і народною фразеологією в працях В. І. Леніна 
становить особливий інтерес, оскільки вона є одним з найбільш впливових 
мовностилістичних засобів у його творах. У 5-му виданні Творів В. І. Леніна українською 
мовою було проведено велику роботу щодо уточнення перекладу фразеологізмів, прислів’їв і 
приказок, крилатих слів та інших образних висловів, уживаних В. І. Леніним. Особливе 
місце серед них посідають порівняльні (компаративні) фразеологічні вислови, які 
використовуються в працях і виступах вождя з винятковою майстерністю і почуттям міри. 

До компаративних висловів належать стійкі образні та метафоричні порівняння 
народнорозмовного характеру, які виникають при зіставленні певних явищ, понять, 
предметів і існують у словниковому складі в усталеному вигляді. Більшість таких висловів 
як у російській, так і в українській мові можна віднести де спільнослов’янського 
фразеологічного фонду. Пор.: укр. берегти як зіницю ока (як ока в лобі), рос. беречь как 
зеницу ока, білор. берагчы як зрэнку вока, пол. strzec jak źrenicy oka, чес. chovat jako oko v 
hlavě, слов, chranit ́ áko oko v hlave; укр. як на долоні, рос. как на ладони, білор. як на далоні, 
пол. jak na dłoni, чес. jako па dlani. 

У компаративних сполученнях, які виступають здебільшого у формі усталених 
структур, порівняння є важливим стилістичним прийомом створення образу. У складі цих 
висловів першим компонентом, хоч структурно і необов’язковим, факультативним, 
виступають переважно дієслова, іменники, прикметники, прислівники і т. ін. Напр.: берегти 
як зіницю ока (т. 44, с. 335)1, битися, як муха в павутинні (т. 7, с. 133), битися як риба об лід 
(т. 46, с. 207), боятися, як вогню (т. 9, с. 322), боятися, як чорт ладану (т. 36, с. 246), грати, 
як пішаком (т. 34, с. 49), далекий, як небо від землі (т. 20, с 235), вертітися, як білка в колесі 
(т. 23, с. 341), лежати, як на долоні (т. 37, с. 421), мерти, як мухи (т. 7, с. 155), не бачити, як 
своїх ушей (т. 41, с. 333), носитися, як з писаною торбою (т. 11, с. 353), обдирати, мов липку 
(т. 15, с. 125), старий, як світ (т. 14, с. 145), у боргах, як у реп’яхах (т. 40, с. 174). 

Типовим для мови В. І. Леніна є те, що в компаративних висловах перший компонент 
може змінюватися, тобто спостерігаємо оновлення компонентного складу фразеологізму, 
хоч семантика в основному залишається незмінною. Напр.: валити, як на мертвого (т. 11, 
с. 50) — брехати, як на мертвого (т. 5, с. 148), рости наче гриби після дощу (т. 1, с. 492) — 
з’являтися, як гриби після дощу (т. 5, с. 78). 

Другим постійним і неодмінним компонентом виступають здебільшого іменники з 
прийменниками, які разом з порівняльними сполучниками як, мов, немов, ніби, наче, неначе і 
першим компонентом утворюють компаративний вислів. Пор.: битися, як муха в павутинні 
(т. 7, с. 133), обдирати, мов липку (т. 15, с. 125). 

Більшість ленінських компаративних висловів, що належать до побутово-розмовного 
стилю, відзначається підвищеним емоційним забарвленням, інтенсивним вираженням певної 
якості чи ознаки. Напр.: «Уряд [царський] крутиться, як білка в колесі, він з шкури пнеться, 
щоб заткнути то тут, то там невдоволення робітників якою-небудь ганчіркою...» (т. 5, с. 70); 
«Ми сидимо всі, як у воду опущені, байдуже з усім погоджуючись і не будучи ще спроможні 
перетравити те, що сталося» (т. 4, с. 326); «...поліцейські хитрощі розлітаються, як мильна 
бульбашка...» (т. 2, с. 108). Образні усталені порівняння, що лежать в основі значення 
кожного з цих висловів, ґрунтуються на асоціативних зв’язках, на зіставленні понять і є 
одним з основних стилістичних прийомів. 
                                                           
1 Ленін В. І. Повне зібр. творів. Пер. з 5-го рос. вид. Далі цитуємо це видання. У дужках подаються том і 
сторінка. 



Для мови В. І. Леніна характерним є вживання одночасно кількох порівняльних зворотів 
у вузькому контексті при оцінці певного явища, події, персонажа. Цей прийом використовується 
переважно з метою збільшення, підсилення емоційної і значеннєвої конденсації висловлення. 
Напр.: «...постановка питання в промовах Покровського 2-го і особливо Гегечкорі, як небо від 
землі, як життя від смерті, відрізнялася від постановки питання у Родичева і його компанії» 
(т. 20, с. 356); «Мудрі, як змії — і лагідні... як голуби» (т. 46, с. 182). 

У працях В. І. Леніна переважають постійні, або традиційні, порівняльні вислови, які 
відзначаються стабільною єдністю компонентів і граматичних зв’язків між ними. Але 
трапляються й такі, в яких відбулось оновлення лексичного складу шляхом заміни постійних 
лексем другого компонента іншими синонімічними словами. Для таких висловів 
характерним є те, що зовнішня оболонка того самого порівняння зазнала певних змін, тобто 
з’явився новий аспект порівняння, але загальна семантика його залишилася попередньою. 
Порівняймо усталений компаративний вислів крутитися, як в’юн з новим утворенням 
крутитися, як вуж, де об’єктом зіставлення виступає інша лексема. Цим висловом 
В. І. Ленін характеризує опортуністичну діяльність одного з лідерів лейбористської партії 
Англії, запеклого противника комунізму Сноудена, який в роки першої світової війни 
виступав за коаліцію з буржуазією: «Філіпп Сноуден, член парламенту, один з 
найзапекліших опортуністів, крутиться як вуж» (т. 22, с. 121). Кілька разів уживається і 
давній синонімічний вираз крутитися, як чорт перед утренею, що з іншою внутрішньою 
формою і відмінним лексичним складом має тотожне значення з попередніми. В. І. Ленін 
звертається до цього образного, емоційно насиченого порівняння для іронічного викриття 
справжнього обличчя ворогів революції і народу: «Замість прямої відповіді наш колишній 
міністр і теперішній ліберальний лицемір крутиться, як чорт переді утренею...» (т. 15, 
с. 110). Використання різних порівнянь дає можливість ширше зіставляти предмети, 
збільшуючи або зменшуючи їх метафоричність. 

Одним з мовних прийомів у працях В. І. Леніна є те, що деякі компаративи роз’єднані 
словами контексту: «У той же час, товариші, будьте насторожі, бережіть обороноздатність 
нашої країни і нашої Червоної Армії, як зіницю ока...» (т. 44, с. 287); «Селянську реформу» 
61-го року... він [М. Г. Чернишевський] назвав мерзотністю, бо він ясно бачив її 
кріпосницький характер, ясно бачив, що селян обдирають пп. ліберальні визволителі, як 
липку» (т. 20, с. 165). 

Характерною для усталених порівнянь у працях В. І. Леніна є варіація порядку слів. 
При потребі В. І. Ленін часто робить перестановку їх, перебудовує конструкцію всього 
вислову, підпорядковуючи його логіці думки, добиваючись більшої виразності і гостроти. 
Напр.: «Армія чиновників, які народом не обрані і не зобов’язані давати відповідь народові, 
зіткала густе павутиння, і в цьому павутинні люди б’ються, як мухи» (т. 7, с. 133). 
Перестановка, що відбулася в граматичному і синтаксичному оформленні порівняння, зовсім 
не вплинула на його лексико-фразеологічну характеристику, воно не втратило своєї 
афористичності, а стилістичний ефект значно посилився. Набагато збільшуються 
експресивно-емоційне значення, яскравість і виразність усталеної сполуки при інверсії, тобто 
коли порівняльна частина стоїть перед стрижневим словом. Напр.: «Він [Струве] навів би ті 
теорії і програми лібералізму, тобто буржуазії, які наче гриби після дощу росли після великої 
реформи, в паралель з фактичними даними про розвиток капіталізму в Росії» (т. 1, с. 492); 
«...вони [чорносотенці і октябристи], як вогню, бояться революції, могутнього натиску 
робітників і селян... » (т. 16, с 165); «На словах і Луї Блан був, як небо від землі, далекий від 
Кавеньяка» (т. 32, с. 338). Ще більше посилюється експресивність такого порівняння, коли 
воно вжите на початку речення. Напр.: «Як сонце у малій краплі вод, відбиває ця маленька 
тирада всю природу наших кадетів» (т. 19, с 68); «Як вогню треба боятись партизанщини, 
сваволі окремих загонів...» (т. 39, с 143). 

Синтаксична будова компаративних висловів поширюється внаслідок введення 
автором означень — постійних епітетів, які підсилюють порівняння, створюване опорним 
словом. Напр.: «...фабрики працюють повним ходом і, як гриби після дощу, з’являються 



незліченні нові заводи...» (т. 5, с. 77—78) і «Після винайдення центрофуги кооперації по 
переробці молочних продуктів росли як гриби з землі після теплого весняного дощу» (т. 28, 
с. 363); «...контрреволюційність кадетів, цієї головної партії ліберальної буржуазії, ясна як 
день» (т. 32, с. 376) і «Якщо нова Росія будується в процесі боротьби різних інтересів, — то 
це значить, що класи, які мають різні інтереси, по-різному будують нову Росію. Це ясно, як 
ясен ясний божий день» (т. 22, с. 95). З наведених ілюстрацій видно, що порівняльні вислови 
поширилися за рахунок синтаксично зв’язаних з ними слів контексту, які, вступаючи у 
взаємодію з іншими словами, уточнюють, доповнюють основний зміст компаративу. 

У ролі елементів, що уточнюють семантику звороту, виступають здебільшого 
займенники або іменники. Ці елементи є факультативними, вони не входять до 
компонентного складу фразеологізму, оскільки без них зберігається семантична цілісність 
порівняльного вислову: «Корейський і контрреволюційні кадети, що грають ним, як 
пішаком, не можуть ні скликати у призначений строк Установчих зборів, ні відстрочити їх 
скликання...» (т. 34, с. 49—50); «Тому нема чого дивуватися, що «соціалісти», які визнають 
«захист вітчизни» в цій даній війні, обминають Базельський маніфест, як злодій те місце, де 
він украв» (т. 27, с. 109—110). 

Між окремими компонентами порівняльного вислову існують стійкі відношення, які 
з’являються в процесі формування даної фразеологічної сполуки. Так, у компаративах 
носитися, як з писаною торбою (т. 7, с. 154) і викинути, як вижатий лимон (т. 37, с. 207) 
означення писаний і вижатий традиційно обов’язкові, постійні, оскільки вони входять до 
компонентного складу виразів. Позбувшись цих означень, усталені порівняння втратять 
свою граматично-структурну і значеннєву цілісність. 

Деякі компаративні вислови у працях В. І. Леніна інколи функціонують у неповній, 
усіченій формі, без першого факультативного компонента. Це ніскільки не ускладнює їх 
сприймання, бо читач добре знає повну лексичну структуру і значення цих висловів. Пор.: 
«...необхідно, щоб уся партія систематично, поступово і неухильно виховувала собі 
підходящих людей у центрі, щоб вона бачила перед собою, як на долоні, всю діяльність 
кожного кандидата на цей високий пост...» (т. 8, с 91); «Ось вам, як на долоні, політичний 
шантаж» (т. 34, с 86). 

Афористичним виразом стала назва оповідання А. П. Чехова «Людина в футлярі». 
Вислів людина (людці) в футлярі, який зустрічається в працях В. І. Леніна понад 20 разів, 
уживається здебільшого з метою порівняльної характеристики ідейних противників. З їдкою 
іронією висміюючи Каутського як одного з ідеологів найбільш небезпечного і шкідливого 
різновиду опортунізму — центризму, В. І. Ленін у 1915 р. в статті «Крах II Інтернаціоналу» 
писав, що «...Каутський, наче людина в футлярі, з надзвичайно самовдоволеним виглядом 
відмахується від фактів за допомогою солоденьких слів» (т. 26, с. 219). 

Своєрідним, ленінським є вживання порівнянь як Коробочка (т. 55, с. 18) — тип 
грубої і жадібної поміщиці з роману М. В. Гоголя «Мертві душі», як помпадур (т. 25, с. 105) 
— сатиричний образ з твору М. Є. Салтикова-Щедріна «Помпадури і помпадурші», який 
використовується на позначення сваволі, самодурства, та багатьох інших. 

Треба згадати також і такі ленінські порівняльні звороти, що за своєю будовою 
належать до підрядних речень. До складу цих виразів входить підрядний сполучник хоч. 
Дієслово-присудок має здебільшого форму наказового способу. Напр.: «Планових комісій у 
нас хоч греблю гати» (т. 42, с. 332); «Не знаходжу видавця, та й край. Хоч караул кричи» 
(т. 48, с. 13). Ці стійкі порівняння мають усталену семантику, виразну і зрозумілу без 
контексту. 

Спостереження над порівняльними висловами, які В. І. Ленін використав у своїх 
творах, свідчать про його величезний інтерес до образного слова. Компаративні 
фразеологічні вислови є важливим засобом гострої політичної спрямованості його творів. 
Яскраві ленінські образи, влучні, стислі, глибоко змістовні порівняння збагачують уяву, 
пожвавлюють мову, допомагають розкрити думку яскравіше, точніше, глибше. Освоєння їх 
українською мовою — важливий етап її розвитку. 


