
За маскою вождя пролетаріату 
ховався вбивця та садист 

21 січня 1924 року пішов із життя 
Володимир Ульянов (Ленін), ідейний 
натхненник Жовтневої революції 
1917 року та перший лідер Радян-
ської держави. За роки, що минули 
після смерті вождя, був створений 
справжній культ Леніна. Його тіло 
досі лежить у центрі російської 
столиці як символ цілої епохи. Ми 
зібрали витяги з багатотомних творів 
Леніна та розсекречені телеграми 
Ілліча. 

Литвин А. Л. «Червоний і Білий 
терор у Росії в 1917–1922 рр.» 

«…Прекрасный план! Доканчи-
вайте его вместе с Дзержинским. Под 
видом «зелёных» (мы потом на них 
свалим) пройдём на 10–20 вёрст и пе-
ревешаем кулаков, попов, помещиков. 
Премия: 100,000 р. за повешенного…»

24–27 грудня 1917 р.
(Ленін В. І. Повне зібр. оповід. — 

Т. 35. — С. 200, 201, 204. — З роботи 
«Як організувати змагання?») 

«Война не на жизнь, а на смерть бо-
гатым и прихлебателям, буржуазным 
интеллигентам… с ними надо рас-
правляться, при малейшем наруше-
нии… В одном месте посадят в тюрь-
му… В другом — поставят их чистить 
сортиры. В третьем — снабдят их, по 
отбытии карцера, желтыми билета-
ми… В четвертом — расстреляют на 
месте… Чем разнообразнее, тем луч-
ше, тем богаче будет общий опыт…» 

3 червня 1918 р. 
(Волкогонов Д. А. Ленін. 
Політичний портрет. 

Ленінське рукописне розпо-
рядження голові Бакинської ЧК 

С. Тер-Габріеляну) 
«…Можете ли вы еще передать 

Теру, чтобы он всё приготовил для 
сожжения Баку полностью, в случае 
нашествия, и чтобы печатно объявил 
это в Баку». 

9 серпня 1918 р.
(Ленін В. І. Зібр. оповід. — Т. 50. — 

С. 143–144.)
«Пенза, Губисполком. 
…Провести беспощадный массо-

вый террор против кулаков, попов и 
белогвардейцев; сомнительных запе-
реть в концентрационный лагерь вне 
города». 

(Латишев А. Г. Розсекречений 
Ленін. — М., 1996. — С. 57.) 

«Товарищам Кураеву, Бош, Минки-
ну и другим пензенским коммунистам. 

Товарищи! Восстание пяти воло-
стей кулачья должно повести к беспо-
щадному подавлению. Этого требует 

интерес всей революции, ибо теперь 
взят «последний решительный бой» с 
кулачьем. Образец надо дать. 

Повесить (непременно повесить, 
дабы народ видел) не меньше 100 заве-
домых кулаков, богатеев, кровопийц. 

Опубликовать их имена. 
Отнять у них весь хлеб. 
Назначить заложников — соглас-

но вчерашней телеграмме. 
Сделать так, чтобы на сотни верст 

кругом народ видел, трепетал, знал, 
кричал: душат и задушат кровопийц 
кулаков. 

Телеграфируйте получение и ис-
полнение. 

Ваш Ленин». 

22 серпня 1918 р.
(Ленін В. І. Зібр. оповід. — Т. 50. — 

С. 165.) 
«Саратов, (уполномоченному Нар-

компрода) Пайкесу. 
…Советую назначать своих на-

чальников и расстреливать заговор-
щиков и колеблющихся, никого не 
спрашивая и не допуская идиотской 
волокиты». 

10 вересня 1918 р.
(Ленін В. І. Зібр. оповід. — Т. 50. — 

С. 178.) 
«Свияжск, Троцкому. 
Удивлен и встревожен замедле-

нием операции против Казани, осо-
бенно если верно сообщенное мне, 
что вы имеете полную возможность 
артиллерией уничтожить противни-
ка. По-моему, нельзя жалеть города и 
откладывать дольше, ибо необходимо 
беспощадное истребление…» 

3 червня 1919 р.
(Ленін В. І. Зібр. оповід. — Т. 50. — 

С. 335) 
«Насчет иностранцев советую не 

спешить высылкой. Не лучше ли в 
концентрлагерь…» 

(Латишев А. Г. Розсекречений 
Ленін. — М., 1996, — С. 56.) 

«Всех, проживающих на террито-
рии РСФСР иностранных поданных 
из рядов буржуазии тех государств, 
которые ведут против нас враждебные 
и военные действия, в возрасте от 17 
до 55 лет заключить в концентрацион-
ные лагеря…» 

19 листопада 1919 р.
(Ленін В. І. Зібр. оповід. — Т. 39. — 

С. 315.) 
«…Крестьяне далеко не все пони-

мают, что свободная торговля хлебом 
есть государственное преступление. 
«Я хлеб произвел, это мой продукт, и я 
имею право им торговать», — так рас-
суждает крестьянин, по привычке, по 
старине. А мы говорим, что это госу-
дарственное преступление». 

26 серпня 1921 р.
(Ленін В. І. Зібр. оповід. — Т. 53. — 

С. 142.) 
«Т. Луначарскому
…Все театры советую положить в 

гроб. 
Наркому просвещения надлежит 

заниматься не театром, а обучением 
грамоте». 

19 березня 1922 р.
(Известия ЦК КПРС. — 1990. — 

№ 4. — С. 190–193.) 
«…Я прихожу к безусловному вы-

воду, что мы должны именно теперь 
дать самое решительное и беспощад-
ное сражение черносотенному духо-
венству и подавить его сопротивление 
с такой жестокостью, чтобы они не 
забыли этого в течение нескольких де-
сятилетий… 

Чем большее число представителей 
реакционного духовенства и реакци-
онной буржуазии удастся нам по этому 
поводу расстрелять, тем лучше». 

1920 р., серпень
(Латишев А. Г. Розсекречений 

Ленін. — М., 1996.) 
«…Принять военные меры, т. е. 

постараться наказать Латвию и Эст-
ляндию военным образом (например, 
«на плечах» Балаховича перейти где-
либо границу на 1 версту и повесить 
там 100–1000 их чиновников и бога-
чей)». 

17 травня 1922 р.
(Ленін В. І. Зібр. оповід. — Т. 45. — 

С. 190.) 
«…Суд должен не устранить тер-

рор; обещать это было бы самообма-
ном или обманом, а обосновать и уза-
конить его принципиально, ясно, без 
фальши и без прикрас». 
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Львів вирішив продати 
президентську резиденцію 
Про це йдеться в повідомленні Львівської облради. 
Аукціон відбудеться 25 лютого, заявки приймають 
до 20 лютого. Початкова вартість об’єкта площею 
489,9 квадратного метра — 28 мільйонів 932 тисячі 
гривень. Львівська резиденція на вул. Глінки, 12 
призначена для «тимчасового проживання перших осiб 
України й iнших держав, членiв офiцiйних делегацiй, 
якi перебувають із вiзитом у Львiвськiй областi». І хоча 
щороку на її утримання виділяли 150–170 тисяч гривень, 
резиденція фактично не використовується. 

Суд заарештував 
прокурора Обухівського 
району Києва 
Про це повідомила прес-секретар прокурора 
Київщини Анна Кіщак. Як повідомляється, 15 січня 
Генпрокуратура почала розслідувати факт 
вимагання хабара Юрієм Диким. Після цього 
Дикого було госпіталізовано. Його підозрюють у 
тому, що він спільно з ще шістьома громадянами 
вимагав у жителя Запоріжжя земельну ділянку в 
Київській області вартістю 8 млн грн. 

У Маневичах 
відкрили 
меморіальну дошку 
на честь героя 

Росія ховає останки 
своїх солдатів 
під Ростовом як 
«хірургічні відходи» 

Чергове золото волинських туристів-лижників Роман Микитюк повернувся на митницю 
рядовим інспектором 

25 січня у Маневичах було вста-
новлено меморіальну дошку 

на честь Героя України Андрія 
Снітка, який кинувся на ворожу 
гранату і ціною власного життя 
врятував товаришів. Хлопцю мало 
виповнитися 19 років. Пам’ятну до-
шку встановили на школі, де він на-
вчався. Вшанувати героя прийшло 
багато його друзів, родичів, побра-
тимів. Є ініціатива перейменувати 
вулицю біля навчального закладу 
та ЗОШ, в якій навчався воїн. 

Нагадаємо, раніше на Волині 
поховали «айдарівця», який ціною 
власного життя знищив танк теро-
ристів. 

Загиблі «герої «Новоросії» тепер 
«гордо» іменуються «хірургіч-

ними відходами» та лежать у по-
хованнях без хрестів і табличок. 
Активісти виклали в Мережу фо-
тографії полів «солдатських похо-
вань» під Ростовом, повідомляють 
«Патріоти  України» з посиланням 
на «Інформатор». 

Показово, що російських сол-
датів і найманців, які воювали 
на Донбасі за терористів «ЛНР» і 
«ДНР», ховають без імен і хрестів, 
із табличками «хірургічні відхо-
ди». Як бачимо, для таких похо-
вань виділили величезну ділянку 
на закритому кладовищі. 

З 22 по 26 січня на схилах гірсько-
лижного комплексу Славське 

Львівської області відбулися змагання 
Кубку України з лижного туризму. 

На трьох дистанціях IV класу на 
рівні з дорослими змагались і діти. 
Залік Кубку України проводився пара-
лельно і серед юніорських команд. 

Волинь представляли дві збірні 
команди: юніорська — вихованці Во-
линського центру туризму, спорту й 
екскурсій, а також Луцького міського 
центру туризму та Старовижівської 
станції юних туристів; доросла — ви-
хованці та працівники Волинського 
центру туризму і студенти ВНЗ. 

Волиняни продемонстрували ви-
сокий рівень спортивно-технічної 
підготовки та лижної майстерності. 
Інтригою першого дня змагань на 
командній «Смузі перешкод» стала 

перемога нашої юніорської команди, 
яка обійшла навіть дорослих. Проте 
у подальшій боротьбі досвід старших 
узяв верх. 

У загальному підсумку перемож-
ний Кубок України дістався дорослій 
команді Волині. Приємно вразила сво-
їми успіхами дитяча збірна, яка посіла 
загальне ІІ місце і І — серед юніорів. 
Таким чином, волинські спортсмени 
укотре підтвердили свій неперемож-
ний статус із техніки лижного туриз-
му. 

Абсолютним чемпіоном в особис-
тому заліку серед чоловіків став капітан 
волинської команди, майстер спорту 
Олександр Оришко, другим був теж 
волинянин — Іван Гаць. Серед жінок 
Тетяна Гись фінішувала другою. Лідером 
серед юніорів стала Мирослава Токар-
ська, а Дмитро Яма та Дмитро Тимощук 

посіли ІІ і ІІІ місця, пропустивши вперед 
спортсмена із Закарпаття. 

Ольга ЯЦЮК, 
завідувач інформаційного відділу ЦТСЕ

Як стало відомо журналістам 
kowel.com.ua з власних джерел, 

колишній керівник Ягодинської 
митниці Роман Микитюк, що був 
звільнений із посади разом із дво-
ма заступниками через вагомі пору-
шення законодавства, знову працює 
митником. 

Екс-високопосадовець у гене-
ральських погонах не погребував 
«почати все знову» з низів. Зараз він 
трудиться у Львівській області на пе-
реході Краківець… рядовим інспек-
тором. 

Як повідомляють джерела ви-
дання, причиною такого «дауншиф-
тінгу» стало бажання Микитюка 
знову повернутися на керівні посади 
у митній службі. 

Отже, пан Микитюк вернувся до 
того, з чого колись стартував у митній 
кар’єрі. У лютому 1993 р. він розпочав 
трудову діяльність у митних органах 
на посаді інспектора Волинської мит-
ниці, а зовсім скоро його призначили 
заступником начальника… 

Цитати Леніна, від яких холоне кров 


