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ог^яд Ах<$'Рн^

докумБнти пРо в. !' лЁн!нА у фондАх дЁРжАвного
АРх|ву миколАтвськот оБлАст|

- |1рац!вники !,ер>кавного арх|ву .Р]икола!всько! област| протягом
багатьох рок!в проводять виявлення документ!в, що в|дносяйься до
>киття | д{яльност| в. 1. ,[{ен|на. 1_{е дало змогу взяти на обл|к великий
комплекс арх!вних д)керел' як! висв{тлюють вплив лен|нських !дей на
ро3гортання Революц1йно! боротьби проти самодер}(авства' пока3ують
титан1нну роботу во}кдя по орган|зац1! захисту революц1йних завоювань
пролетар!ату | розгорт3нн9 соц!ал1стинного буА|вництва, засв!дту:оть
нерозривн| зв'я3ки Б. 1. "г[ен!на з трудящими масами' демон-струють
|х безме>кну любов до засновника (ойухл!стично! парт!!, творця Ёе}ш:о|
в эв!т1 соц1ал|стично! дерхсави.

!лним- !з ранн1х документ1в, що був виявлений у ,|[,ерх<арх|в! !!1и.
кола!всько| област|, е таемний наказ микола[вського йол!:]мейстера
приставу ,][осковсько! частини пол|ц1| м|ста в!д 27 с|чня 1900 р. } ньо-
му'пов1домляеться' що 3а ро3поряд)кенням м|н|стра внутр|:пн?х справ'.
пом!ннику црисях(ного пов1реного 8олодимиру 1лл1ну }йьянову, я!кий
3находиться п!д гласним наглядом пол!ц||, з1боронено <<при зв1льненн!
в|д зазнавеного нагляду про)кивання у деяких м!сцевостях' в тому чис.
+!^'^у м. ,![нколаев|> 1. 6трок заборони був установлений,до 21-с|чня
1903 р.

.. [арс-ьк1_.власт-!, пересл|дуюч_и б!льтцовик|в, посилили боротьбу ! про_
ти !х !дейно1 з6''; _ праць Б. 1. .[[ен1на. }; роки реакц|| б$ло п{ийнйто

1 .[,ерх<авний арх|в }1икола1всько! област1, ф. 231, оп. 5, спр. 87, арк, 12.

4*
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мократичн!й революц{!>>, <<Ао с1льсько] б!дноти>, <Б1д общони до на_

паду,,. <|,1ерейога кадет1в ! завданця роб!тничо! парт|!>, <<|1еретляд аг-

рарно1 програми роб|тнино| п4рт|!>, <<Ёап:1 завдання>>, <|1еу| уро5у:'
| б'",'' 1"#их (ой. :, спр. 1105, арк.41; оп.4,.цР.^109, арк'^5; ст!р'\!?,
арк_ 168, 40в,44),493:'спр. 143, арт{. 15, 437-;-слр. 146, арк. 2,32;слр.\4&, -

,!й. ::1| спр. т,+в, арк.05, 111, 1:3; спр. 159,_арк.33; спр. 139, арк' 25;

спр. 206, арк. 3).' велику ро1, у розповсюд>кенн| праць ,[[ен!на в!д1грала б|льшо-
вицька прёса_. 6ер6д пролетар1ату !!1иколаева п|дп!льно по!пирюва,[ися
газети' в яких пу6л!куЁались-прац{ .[[ехт|на. } фондах арх1ву е'цокумен_
ти про вилутенйя пр!а обтпука} лен1нськ-их газет .<14скра>, _<БпереА> {

1йр6'"'^рйй, (',. }, 
"пр.'47, 

арк. 2|, 25; спр. 43, арк' 69_;- слр' \42,

;;;.-!6в''ъ?в, +ов; 
",р. 

:+э, арк.'3; спр. 156, арк. |7; !}р. :вэ' арк' 10,

:б:). в,|.,'""тодйу,йи лен!нёьк! тво$и, б|льтповики 55гкра!ни 9зброч-
вали маси впевнен!стю у неминучост! нового революц!йного п!днесен-
;;.-ъ;;йр1,'|* б!льтпо1ицъких га3ет <3везда> 1 <<|1равда> було опуб-
л!коватло близ,ко 310 прашь Б. [. .[|ен|на.. 6ереА документ1в арх!ву
е рапорти начальника микола!вського .в!дд|лення. кременчуцькото'по-
л1:!ейського управл|ння про конф|скац1ю на зал|зничн!й станц!! ]![и-

кола|в великих парт|й г6зет <3Ёезда> ! <|[равда> (оп. 4, спр. 361,
арк. 1, 7,22,45,50,'62, 65, в5).

,[1,окументи арх!ву про по1ширення у .&1ихолаев! твор|в Б. |. .|{ен!на

1 б1льйо|ицьких Ёазей сфлнать' що ген{альн! !Ае! во:кАя гл-ибоко прони_
кали у роб!тнин| маси' 5апалювали пролетар1в на боротьбу з самодер-
х(австом.

|1|сля перемоги Белико! }(овтнево| соц!ал1стично] революц1!
Б. 1. /!ен!н с'1" ", чол! Радянсько| дер>кави.. Б|н {'у" у соб{ лкост1
дерх{авного д1яча нового' пролетарського, соц|ал|сйнного типу. ||р_аш|,

''!''' 
телеграми ! !нш:1 док1)менти-.[[ен!на - це св!дчення невтомно! д1-

яльност| войдя пролетар|ату у розв'язанн| найвах<лив{ш:их пол!тичних"
! господарських питань.' у фс!нл1 |4икола|вського губ!рнсьдого ви-конкому Р_152 збер1га-
ються к?:п!! телеграм за п!дписом Б. 1. /1ен1на. [! тел-еграми були-адРе-
соБан; губвиконкомам Рад, в тому числ! 1 !|1икола]вському 2. } ряд|'
телеграм п|дн!маеться питання пер1пого перепису на_селення' що про-
водився в тя}кких умовах громадянсько! в|йни (о,. 1,_ спр. 76, .аРк. 1:
5''|3; спр. 75, арк. 1)'. у ?елеграм! в1д 8 грудня 1920 р., над!слан|й
Б. |. /1ен|ним до губвиконком}; п!опонуеться надати органам водного
.р.й.,'р'у всеб1тну допомогу у ремо:тт[ суден (оп. 1, спр.-75, арк' 9) {'

ф'-ещ-'йу, про як[ йде мовй, 
-ойубл!кован1 

у повному з{бранн! твор1в
Б. 1. /|ен!на.-' - 

я;;';;;м св|дченням неро3ривних 3в'я3к!в 1лл1ча з..трудящими е

листи' як1 в. 1. "[{ен|н одерх<уваЁ з ус!х к!нц{в натпо| кра{ни. 1х писали
представники' р.|зних верств !{аселення. } с9о!1 гарячих | ширих пос-.
ланнях трудящ1 розпов1дали про усп1хи у бул|вништв| радянсько| дер-
х(ави' ви}:!х<али 

^любов 
до вох(дя- ! непохитну в1ру в тор)кество к9му_

н!зму- €ёред об'емно| коресг{ондент(|!, ш]о надходила до 1лл|ва, були
! лшёти .$ул"ш'* микол'!вщини. 9 дер>кавнойу арх{в1 виявлено коп1]

цих бага||ох ун!кальних документ!в. 1-1е _ в|та_л^ьн1.листи Б. 1. .[[ен!ну
]!д-т]йййБ,''1в"]"'.' ,о*!''"'.' з'|зду]Рад (1_920.р.), 1 Бознесен6ько-го
! 1'микола!вського районних з'|з4|_в Рал (1!23 р-), пленума ,|[икола]в_
сько] м!сько| Ради'(1922 р.), !\/ з']зду Рад Бознесенського пов1ту

2 в. 1. .[[ е н | н. |1овн.
8 в. 1. ,[ е н 1 н. |1овн.
4 в. 1. /} е'н ! н. '|1овн.

з!бр.' твор!в' т. 51, с. 351.
31б}. тво!,!в, т. 51, с. 345"
з16р. твор!в, т. 52, с. 303.
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5 .[1,ер>кавний арх|в }1икола{всько! област1, ф. Р-779-,- оп. 1, спр. 72, а!к; 
-130; -о ['и!з.: ||исьмЁ трудящихся к 9. А. ./|ейину. --[.,__1^960; 1руляш! }кра!ни

Б. |..г|Ён!ну. (., 1960; Б'.-1..[1ен!н 1 укра!нський народ. 1(.,;1970.
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.|\1икола|вщини' як ! вс!е| кра|ни, на численних траурних м!тингах 1

зборах давал|1 клятву продов)кувати справу почату великим во}(дем,
в|ддати вс! сили бул|вниптву с9ш!ал!зму.

Б!лгуки на кончину 3. 1. .[{ен!на складають велику групу докумен-
т|в, виявлених у .[1ер>кавному арх1в! }1икола]всько| област|. ]х нал!ну-
еться близько 150' [е _ постанови виконком!в Рад ! кнс, р|тпення ро-
б|тничих збор!в | селянських сх.од|в, матер|али траурних ком|с!й, теле-
грами у вищестоящ! орган{зац|]. } них говориться про вла1|]тування
траур}1их збор!в 1 прот{ес|й, про проведення дн!в пам'ят| .[[ен!на | т. д.
} р!йеннях збор1в висловлюеться одностайна п!дтримка пол1тики (о'
муй!стинно| пар1|!, готовн|сть виконати запов|ти 1лл1ча. Ёайб1льщ ц!н.
ною' е справа <<|[ро проведення траурних лн!в у 3в'язку |з смертю
Б. 1.,[1ен|на> (ф.Р-161, оп. 1, спр.209). } н1й зосеред>|(ен| документи
}1икола!всько| окру>кно] ком|с|| по проведенню траурних дн1в, плани
венор|в пам'ят| ,/|ен!на, протоколи траурних збор!в у селах округу та |н.

[окументи арх|ву говорять' про т9:- ц9_!'9б-1тни:<и йиколаева га-
ряне'п|дтр14мали постанову |1ленуму цк Ркп(б) <||ро прийом роб!т-
ник1в в|д станка в парт|ю>, який в|дбувся 29, 31 с|чня |924 р., ! в1д-
гукнулись на смерть Б' 1. .[[ен!на масовим вступом у ряди (омун!стив-
но? парт||.

3агальн! збори ремонтних майстерень порту постанов!!ли: <1(ому-
н|стична парт!я, завдяки своему во)кдю Б. 1. ,[{ен1|}, мае величезн|
3аслуги пер_ед трудя|4ими радянськ.их республ1к, .бо завдяки т|сн!й
спаиц1 в сво1х рядах' вона на протя31 дек1лькох рок1в веде пролетар1ат
по в|рному |пляху до розкр|пачення в|д оков кап!тал!зму, до д|йснот
р|вност| ! до пол!птпення побуту не т!льки трудящих нин! |снуючих ра_
дянських республ1к, але 1 вс|х трудящих на земн!й кул1. 3 втратою
великого вох{дя т. .[!ен!на усв|домлюемо, що на його м!сце повинн1
вв|йти в ряди Р1(|{ вс! роб1тники, як1 визнають правильн|сть !дей пар-
т!! 1 понувають себе п1дготовленими бути в н|й, щоб остат*ня могла
€диним друх<н{м фронтом, по запов|тах .[1ен1на, 3мести'свого класового
ворога> 7. Аналог|чне р1тпення було прийняте на зборах член|в сп|лки
х|м!к1в (ф' Р-778' оп. 1, спр. 37, арк. 532).

Беликий !нтерес становлять численн| документи про ув1ков|чнення
пам'ят1 Б. 1. .[{ен|на, як! зустр|наються у багатьох фондах арх|ву. €е-
ред них - документи про побулову в м. .[[иколаев| пам'ятника
3. 1. ,[1ен!ну. } с1нн! 1924 р..]!1икола]вським окрвиконкомом було прий_
нято постанову про спорудх(ення пам'ятника |л.п|ту на ко|пти' з|бран1
трудящими йикола|вщини. |{ам'ятник був в1дкритий 22 с|чня |927 р.} фонл| }1икола|вського окрвиконкому Р-161 е справа про споруд-
х(ення пам'ятника Б. 1..[[еп|ну у 1!1иколаев| (оп. 1, спр.370). } н|й
3осередх(ено листування з виробничим бюро .[{ен|нградсько| Академ1!
м|{стецтв { заводом <<9ервоний вибор>кець>>' якт займались виготовлен-
ням пам'ятника. .[|окументи про бул|вництво пам'ятника е | в !нтпих
справах цього фонду (оп. 1, спр. 632, арк.7-|1; спр. 115, арк. 8-9;
арк.3, 14; спр. 479, арк. 165-201; спр.455, арк.63 та !н.).

Ряд документ|в, що збер1гаються у фондах арх!ву, знайомлять
з р1ш:еннями зас!дань виконком|в Рад, збор|в громадян про бул|вниш:
тво пам'ятник1в Б. 1. ,[1ен|ну в населених пунктах .Р1икола!вщини (ф.
Р-1426, оп. 1, спр.78, арк.38-71; Р.2199, оп. 1, спр. 52, арк. 17; спр. 53,
арк. 4; ф. Р_1053' оп. 1, спр. 43, арк. 39; Р-161, оп. 1, слр' 202, арк. 17;

т .[ер>кавний арх1в }1икола]всько! област!, ф. Р-775, оп. 1, спр. 51, арк. 93.
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Р-163, оп. 1, спр. 1в00, арк. 45; Р-167, оп. 1, спр. 1005, арк. 49, Р-1053,
оп. 1, спр.48, арк.39).

викликают| |нтерес 'документи про орган|зац1ю у |924 р. ком-у|т
| с|льськогосподарських арт1лей, як1 йосять !м'я /[ен|на, в селах Ёа'
гартав' Аннекрак, Бодяно, |алицин1вка; про р|тшенн4 збор!в селян
с. }1а*сим|вки €н|гур|вського району, на яких вони постановили ко1шти
за з|браний уро>кай-з одн1е] десятини поля передати на споруд)кення
пам'ятника Б. 1..[{ен!ну (ф. Р-1{26, ол' 1, спр. 73, арк.38-71; Р-2199,
оп. 1, спр. 52, арк. |7; спр. 53, а!к: 4] Р-161, оп. 1, спр. 202, арк. 17;
Р-163, оп. 1, спр. 1800, арк.45; Р-167, оп. 1, спр. 1005, арк. 49; Р-1554'
оп. 1, спр. 30, арк. 133).

.[1окументи лен1нсько] тематики 1дироко використовуються у науко-
в|й | аг!тац|йно_пропагандистськ1й робот1 арх!ву. 3а останне десятир1ння
було опубл|ковано понад 30 статей у м|сцев|й 1 республ1канськ!й пер|_
одичн|й прес|' €ерел них сл{д в|дзначити так!, як <<.[|ен!н ! !!1икола]в-
ська б|льтшовицька орган1зац|я>, <<1вори,[[ен!на в дореволюц|йному
}1иколаев|>, <1руАяш| !!1икола]вщини - любимому 1лл!ну>>, <<3а закли-
ком парт||>>, <<|1ам'ятник 1лл|чу>> та 1н. [ерх<арх1вом .&1икола]всько!
област| сп1льно з партарх|вом обкому 1(омпарт1! 9кра!ни п|дготовлено
сер!ю нарис|в про листи трудящих }1икола|вщини' що були над|слан!
8. 1. !'|ен!ну.

!,о 110_р!нчя 3 дня народх(ення Б. 1. ,/1ен!на прац!вники арх|ву
сп1льно з сп!вроб1тниками партарх|ву та редакц|ею рад!омовлення п!д-
готували 7 передат на тему <<1м'я ! справа .[{ен|на на }1икола]вщин]>.
Б них розпов!далося про революц1йн|, бойов| ! трулов! подвиги тру_
дящих .|!1икола|вщ|1н|1 на 1пляху' вка3аному Б. 1. ,[{ен|ним. 3начний
|нтерес в|4кл\4кала. орган|зована у 1980 р., велика ]1окументальна вис-
тавка <в. |. .[|ен|н ! .|!1икола!вщина>>' яка була розгорнута на централь-_
н|й вулиц| м!ста. Ба>кливе значення для пропа'ганди лен!нських доку-
мент|в мала наукова конференц1я, орган|зована дерх<арх!вом ра3ом
з |н:пими установами.

|ен!нЁька тематика невичерпна. ||рац|вники [ер>карх|ву !!1икола_
]всько| област| продов)кують свою в|дпов!дальну 1 потесну роботу по
виявленню 1 пропаганд1 документ1в' що в1дносяться до )киття 1 д1яль-
ност{ Б. 1. ./|ен|на' 1{! документи минулого, як н1як! 1нтш|, хвилюють до-
сл!дника. 1 ше зрозум|ло: з !х стор|нок встае 6браз великого вох(дя
трудящих' невмируш! |де] якого х{ивуть в серцях сотень м]льйон1в лю_
дей ! стали рутш|йною силою |стор|!.

ш' с. людковський,
. директор !ер:кавного арх!ву

}т1икола]всько[ о6ласт!

колЁкц!я докумвнт|в цдАжР уРсР з !стоР|т
вЁликот в}тчизнянот в!йни 1941-194$ рр.

Безприкладний подвиг радянського народу | його 3бройних €ил у Роки Белико1
Б1тчизняно1 в|йни 1941_1945 рр. 3алишиться нетл|нним у пацдц людства. | ене'
!альний секретар цк кпРс, |олова |1резил!! Берховно1 Ради €Р6Р /|. |. Брех<яев
'у зверненн|^до'глядач|в документально| к!ноепопё! <'[,орох<зе 3а все} писав: сЁев'
мирущою славою вкрили себе геро! 8елико] }|тчизняно! в1йни _ б|йц|, пар-тизан-и,

"руЁ;,н'*" 
тнлу. 1х подвиг житйме в в1ках у влянн|й пам'ят| потомк|в> 1. !,оч би

1 .<Радянська }кра?на>, 19 лютого 1981 р.


