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1111У бойовиків — 
703 заручники 
У полоні терористів на Донбасі лишаються 
703 українці. Про це йдеться у повідомленні 
Центру звільнення полонених ГО «Офіцер-
ський корпус», який уточнив списки поло-
нених станом на 15 листопада. При цьому в 
Центрі зауважують, що у списку можуть бути 
неточності. Як відомо, раніше представники 
Центру заявляли, що у полоні бойовиків на 
Донбасі лишаються майже 500 осіб. 

Від плати за землю бюджети 
Волині поповнилися 
на 94,63 млн грн 
Протягом 2014 року до місцевих бюджетів надійшло 
94,6 млн грн від плати за землю (майже на 4,07 млн грн 
більше, ніж за аналогічний період минулого року). 
Левову частку надходжень становлять орендна 
плата (62,06 млн грн), земельний податок (понад 
32,57 млн грн). Також понад 13,27 млн грн надійшло 
до бюджетів місцевих рад від реалізації земельних ді-
лянок несільськогосподарського призначення. 

Чехи вимагають 
відставки 
президента
Мілоша Земана 

З Нацбанку 
України «тікає» 
золото 

У Празі пройшла багатотисяч-
на маніфестація за відставку 

президента Чехії Мілоша Земана.
Про це повідомляє  чеське видання 
Сeske Noviny. 

Формальним приводом для 
зібрання стало 25-річчя Оксами-
тової революції, що поклала край 
комуністичному устрою в Чехос-
ловаччині. Одним із символів про-
тесту проти влади Земана стали 
червоні картки, які піднімали над 
собою маніфестанти. В якості од-
ного з гасел використовувалася 
фраза «Ми не хочемо бути коло-
нією Росії!», котра натякає на про-
російську позицію чинного глави 
держави. 

Проти Земана також вживали 
нецензурні «кричалки», що містять 
лайливу характеристику панк-
групи Pussy Riot, яку президент до-
зволив собі в радіоефірі. 

Нагадаємо, раніше з президен-
том Чехії Мілошем Земаном стався 
черговий конфуз. Під час поїздки 
в місто Опава люди обізвали його 
«російським тарганом». 

Для багатьох читачів це буде шок. 
Особливо для старшого поколін-
ня, яке шанувало ім’я Леніна та 
вірило, що Ілліч був дуже доброю 
людиною. Проте насправді він був 
надзвичайно жорстоким тираном. 
Анатолій Латишев — відомий іс-
торик-ленінознавець. Протягом 
усього життя досліджує біографію 
«великого вождя». Йому вдалося 
роздобути документи зі секретного 
фонду Леніна та закритих архівів 
КДБ. Зі слів російського історика, 
після серпневих подій 1991-го йому 
видали спецпропуск для ознайом-
лення із засекреченими докумен-
тами: владці причину перевороту 
вирішили шукати у минулому. 

НАКАЗ: УБИВАТИ БЕЗ ЖАЛЮ 

Я з ранку до вечора сидів у архі-
вах, і в мене волосся ставало дибки. 
Адже я завжди вірив у Леніна, але 
після перших же тридцяти прочита-
них документів був просто приголо-
мшений. 

У 1905 році Ленін зі Швейцарії 
закликав молодь у Петербурзі об-
ливати кислотою поліцейських у на-
товпі, лити з верхніх поверхів окріп 
на солдатів, використовувати цвяхи, 
щоб калічити коней, закидати ву-
лиці «ручними бомбами». Як глава 
радянського уряду, він розсилав по 
країні свої накази. В Нижній Нов-
город прийшов папір такого змісту: 
«Чинити масовий терор, розстрі-
ляти і вивезти сотні повій, які спо-
ювали солдатів, колишніх офіцерів 
і т. п. Ні хвилини зволікання». А як 
вам ленінський наказ у Саратов: 
«Розстріляти змовників і тих, хто 
сумнівається, нікого не питаючи та 
не допускаючи ідіотської тяганини»?

ЛЕНІН НЕНАВИДІВ РОСІЯН, 
І НЕ ТІЛЬКИ 

Русофобія Леніна сьогодні мало 
вивчена. Все це йде з дитинства. У 
нього в роду нема й краплі росій-
ської крові. Мати його була німке-
нею з домішкою шведської та єврей-
ської крові. Батько — наполовину 
калмик, наполовину чуваш. Ленін 
виховувався в дусі німецької аку-
ратності й дисципліни. Матір по-
стійно втовкмачувала йому: «росій-
ська обломовщино, вчись у німців», 
«російський дурень», «російські 
ідіоти». До речі, у своїх посланнях 
Ленін говорив про російський народ 
тільки в принизливій формі. Одно-

го разу повноважному радянському 
представнику в Швейцарії вождь 
наказав: «Русским дуракам раздайте 
работу: посылать сюда вырезки, а не 
случайные номера (как делали эти 
идиоты до сих пор)».

Серед тих страшних ленінських 
документів особливо жорстокі на-
кази якраз стосувалися знищення 
співвітчизників. Наприклад, «спа-
лити Баку повністю», брати в тилу 
заручників, ставити їх попереду час-
тин червоноармійців, які наступа-
ють, і стріляти їм у спини, посилати 
червоних головорізів у райони, де 
діяли «зелені», «вішати під виглядом 
«зелених» (ми потім на них і зва-
лимо) чиновників, багатіїв, попів, 
куркулів, поміщиків. Виплачувати 
вбивцям по 100 тисяч рублів...». До 
речі, гроші за «таємно повішеного» 
(перші «ленінські премії») були на 
той час єдиними преміальними в 
країні. А на Кавказ Ілліч періодично 
відправляв телеграми такого змісту: 
«Переріжемо всіх». 

Пам’ятаєте, як Троцький і Сверд-
лов знищували російське козацтво? 
Ленін тоді лишався осторонь. Зараз 
знайдена офіційна телеграма вождя 
до Фрунзе з приводу «поголовно-
го винищення козаків». А цей відо-
мий лист Дзержинського Ульянову 
від 19 грудня 1919 року про близько 
мільйона полонених козаків. Ленін 
тоді наклав на нього резолюцію: 
«Розстріляти всіх до одного». 

Ось які записки вождя мені 
вдалося роздобути: «Я предлагаю 
назначить следствие и расстрелять 
виновных в ротозействе»; «Раков-
ский требует подлодку. Надо дать 
двоих, назначив ответственное 
лицо, моряка, возложив на него и 
сказав: расстреляем, если не до-
ставишь скоро»; «Мельничанскому 
дайте (за моей подписью) телеграм-
му, что позором было колебаться и 
не расстреливать за неявку». А ось 
один із листів Леніна Сталіну: «При-
грозите расстрелом тому неряхе, 
который, заведуя связью, не умеет 
дать Вам хорошего усилителя и до-
биться полной исправности теле-
фонной связи со мной». 

Ілліч наполягав на розстрілах 
за «недбальство» та «нерозтороп-
ність». Наприклад, 11 серпня 1918-
го Ленін направив більшовикам до 
Пензи вказівку: «повісити (неодмін-
но повісити), щоб народ бачив», що-
найменше 100 заможних селян. Для 
виконання страти підібрати «людей 
твердіших». У кінці 1917 року, коли 
Ульянов очолив уряд, він запропо-

нував розстрілювати кожного деся-
того дармоїда. І це в період масового 
безробіття. 

ЛОЯЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ 
ДО КАТОЛИЦИЗМУ ТА 
НЕНАВИСТЬ ДО ПРАВОСЛАВ’Я 

Вождь ненавидів і громив тільки 
Російську православну церкву. Так, у 
день Миколая Чудотворця, коли не 
можна було працювати, Ленін видав 
наказ від 25 грудня 1919 року: «Ми-
риться с «Николой» глупо, надо по-
ставить на ноги все чека, чтобы рас-
стреливать не явившихся на работу 
из-за «Николы» (т. е. пропустив-
ших субботник при погрузке дров в 
вагоны в день Николая Чудотворца 
19 декабря)». Водночас він дуже 
лояльно ставився до католицтва, 
буддизму, іудаїзму, мусульманства 
та навіть до сектантів. На початку 
1918 року Ілліч мав намір заборо-
нити православ’я, замінивши його 
католицизмом. 

Наприклад, у листі Леніна Моло-
тову для членів Політбюро від 19 бе-
резня 1922 року «вождь світового 
пролетаріату» наполягав на необ-
хідності використовувати масовий 
голод у країні, щоб обібрати право-
славні храми, розстрілявши при цьо-
му якомога більше «реакційних свя-
щеннослужителів». Мало хто знає 
про ленінський документ від 1 трав-
ня 1919-го № 13666/2, адресований 
Дзержинському. Ось його зміст: «...
Необходимо как можно быстрее по-
кончить с попами и религией. Попов 
надлежит арестовывать как контр-
революционеров и саботажников, 
расстреливать беспощадно и повсе-
местно. И как можно больше. Церк-
ви подлежат закрытию. Помещения 
храмов опечатывать и превращать 
в склады», — психічні відхилення 
очевидні. 

Його поведінка була більше ніж 
дивною. Наприклад, Ленін часто 
впадав у депресію, яка могла трива-
ти тижнями. Він міг місяць нічого 
не робити, а потім ним оволодівала 
бурхлива діяльність. Про цей період 
Крупська писала: «Володя впадав у 
раж...» А ще він був абсолютно по-

збавлений почуття гумору. 
Бердяєв назвав його генієм лай-

ливої мови. Ось кілька рядків із лис-
та Леніна Сталіну та Каменєву від 
4 лютого 1922 року: «Всегда успеем 
взять говно в эксперты». Не можна 
«подтягивать шваль и сволочь, не 
желающих представлять отчеты...». 
«Приучите этих говнюков серьезно 
отвечать...» На берегах статей Рози 
Люксембург вождь лишав позначки 
«ідіотка», «дурепа». 

БЕНКЕТИ ВОЖДЯ 

У художніх фільмах часто пока-
зують, як Ілліч п’є морквяний чай 
без цукру зі шматочком чорного хлі-
ба. Але недавно виявлено докумен-
ти, що свідчать про розкішні бен-
кети вождя, про те, яка величезна 
кількість чорної та червоної ікри, де-
лікатесної риби та розмаїтих солінь 
регулярно постачалася кремлівській 
номенклатурі всі роки правління 
Леніна. В селищі Зубаловому за його 
розпорядженням будували шикарні 
персональні дачі в умовах страшно-
го голоду в країні!

До революції сам Ілліч пив бага-
то. У роки еміграції без пива за стіл 
не сідав. Із 1921 року — кинув через 
хворобу. Відтоді до спиртного не 
торкався. 

КРУПСЬКУ НЕ ЛЮБИВ, 
АЛЕ ПОВАЖАВ 

Ленін не любив Крупську — він 
її цінував як незамінного соратника. 
Коли Володимир Ілліч занедужав, 
він заборонив пускати Надію Кос-
тянтинівну до себе. Та качалася по 
підлозі й істерично ридала. Ці факти 
були описані в спогадах сестер Лені-
на. Багато ленінознавців стверджує, 
що Крупська до Леніна була неза-
йманою. Це неправда. До заміжжя з 
Володимиром Іллічем вона вже була 
заміжня. 

За словами історика, ще багато 
листів досі залишаються засекре-
ченими, так як російські архівісти 
приховують деякі дані. 

Підготовлено Юлією СТРІЛЕЦЬКОЮ 
за матеріалами microagis.ru

Глава Нацбанку Валерія Гон-
тарєва не знає, куди поді-

лося золото вартістю близько 
$900 мільйонів. 

У сховищах Національного 
банку України різко зменшилася 
кількість золота, яке і так ста-
новить дуже маленьку частку в 
золотовалютних резервах (ЗВР) 
країни. 

Про це розповіла голова НБУ 
Валерія Гонтарєва. Вона не стала 
пояснювати причини загадково-
го зникнення жовтого металу, 
повідомляє низка українських 
економічних видань. 

Згідно з офіційною статисти-
кою Нацбанку, золота в схови-
щах повинно бути у вісім разів 
більше, ніж є на сьогодні реаль-
но. На початок цього місяця 
обсяг золота становив близько 
1 мільярда доларів, або 8% від 
загального обсягу ЗВР. Зараз це 
всього один відсоток. 

У Національному банку 
України відзначають, що регу-
лятор стрімко розпродує золото 
і його обсяг значно знизився ще 
в жовтні. При цьому під час пре-
зидентства Януковича золоті за-
паси послідовно збільшувалися, 
додала глава НБУ, повідомляє 
«Україна.ру». 

Хроніки

Секретні архіви: інформація 
про Леніна, яка шокує 


