
Что же касается второй части обзора, то в ней анализируются работы истори-
ков Польской Народной Республики, посвященные тем же событиям и на-
писанные с марксистских позиций. 

В. Г. С а р б е й 

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ РЕВОЛЮЦІЙНОГО РУХУ 
НА УКРАЇНІ В МАТЕРІАЛАХ II З 'ЇЗДУ РСДРП 

Серед творів В. І. Леніна, які найбільшою мірою ще в до-
жовтневий період сприяли розвиткові марксистських досліджень 
у галузі вітчизняної історії революційного, насамперед робітни-
чого руху, і які закладали основи методики вивчення історико-
партійних проблем, одне з перших місць належить праці «До пи-
тання про доповіді комітетів і груп РСДРП загальнопартійному 
з'їздові» (грудень 1902 — січень 1903 pp.) Ч Тут була сформу-
льована детальна програма, за якою комітети РСДРП повинні 
були підготувати до II з'їзду партії доповіді з історії місцевих 
партійних організацій. Вона включала в себе 34 питання, згру-
повані за такими розділами: 

I. Робітничий рух, його історія і сучасний стан; 
II. Історія місцевих соціалістичних гуртків^ поява соціал-де-

мократів, боротьба напрямів вйередині їх; 
III. Організація місцевого комітету, місцевих груп і гуртків; 
IV. Характер, зміст і широта місцевої роботи; 
V. Стаблення до революційних (особливо соціал-демократич-

них) груп інших рас і національностей; 
VI. Друкарні, транспорта і конспіративна організація роботи; 
VII. Зв'язки і діяльність в інших верствах населення, крім ро-

бітничого класу; 
VIII. Стан несоціал-демократичних революційних і опозицій-

них течій і ставлення до них. 
Як бачимо, ленінська програма давала чіткий напрям до гли-

бокої і всебічної наукової розробки історії місцевих соціал-демок-
ратичних організацій. Перші три розділи були суто історичні, 
останні п'ять, хоч і мали в основному інформативний характер, 
але, як видно з переліку питань, також були пройняті історизмом. 
Так, В. І. Ленін пропонував розповісти історію місцевого органу, 
історію кожної майовки, історію транспортування нелегальної 
літератури, історію місцевих організацій есерів, об'єднаних груп 
соціал-демократів і есерів та ін. Відповіді на ленінські питання 
повинні бути якнайдетальнішими, в ряді пунктів Володимир Іл-
ліч прямо вказував на це, підкреслюючи, що особливо повні дані 
потрібні.«з огляду на новизну питання і необхідність узагальнити 

1 Див.: В. І. Л е н і н. Твори, т. 6, стор. 251—258. 
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і зв'язати численні порізнені кроки» Ленінською програмою 
складання доповідей передбачалася й первинна наукова обробка 
зібраного матеріалу. Наприклад, прохання дати якомога повні-
ший перелік колишніх страйків і детально описати кожний скіль-
ки-небудь великий страйк, В. І. Ленін закінчує побажанням уза-
гальнити цей матеріал зведеними даними. Велику увагу Володи-
мир Ілліч звертав на джерельну базу майбутніх доповідей: «дуже 
важливо змалювати де точніше і документальніше», «бажані до-
кументи»,— кілька разів зазначав він у своєму інструктивному 
листі. А одним з пунктів VI розділу листа В. І, Ленін навіть зо-
бов'язав складачів доповідей висвітлити стан архівної справи в 
місцевих соціал-демократичних комітетах, розповісти, як у них 
зберігалися раніше і зберігаються тепер архівні документи. Скла-
дачам доповідей В. І. Ленін радив також використати й вже іс-
нуючу партійну літературу, «постаратися звести воєдино цю літе-
ратуру, зробити екстракт всього істотного з неї, виправити помил-
ки, доповнити, приєднати те, що не могло бути надруковане з кон-
спіративних міркувань і т. д . 2 Хронологічні рамки доповідей 
В. І. Ленін пропонував не обмежувати лише періодом від І до II 
з'їздів РСДРП, «але зважаючи на те, що перший з'їзд був і не-
повний, і надто короткочасний, і відбувався при дуже несприят-
ливих умовах,— було б бажане поширення доповідей і на період 
часу, який передує 1898-му рокові» 3. 

Одним словом, ленінський лист давав всебічні настанови щодо 
висвітлення історії місцевих соціал-демократичних організацій. 
Причому, вказуючи на виняткову важливість цієї справи, Володи-
мир Ілліч навіть успіх у роботі майбутнього з'їзду певною мірою 
ставив у залежність від того, як буде виконана робота по напи-
санню доповідей місцевих соціал-демократичних комітетів. 
«Наш 2-й з'їзд,— писав В. І. Ленін,— матиме ще більш установ-
чий характер, ніж перший, і тому треба докласти всіх сил, щоб 
доповіді були повніші і солідніші: чим більшу частину ідеальної 
програми доповіді виконає кожна група, тим повніше й точніше 
буде представлений на нашому з'їзді весь рух в цілому, тим міц-
ніші будуть результати з'їзду»4. Отже, в ленінському листі за-
фіксована величезна повага до історичної науки, підкреслена 
важлива роль наукової розробки історичних проблем для успіхів 
революційної практики. Якщо б місцеві соціал-демократичні орга-
нізації виконали повністю ленінську програму написання допові-
дей до II з'їзду РСДРП, радянська історична наука мала б ви-
няткової цінності джерельний та історіографічний матеріал з іс-
торії соціал-демократичного та робітничого руху кінця XIX — по-
чатку XX ст. 

1 В. I. JI е н і н. Твори, т. 6, стор. 257. 
2 Т а м же, стор. 250. 
3 Т а м же, 
' Т а м же, стор. 249. 
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На жаль, з 26 організацій, що брали участь у роботі II з'їзду 
РСДРП, доповіді, про які йшлося в ленінському листі, подали 
лише 14 організацій, а з них дійшло до нашого часу повністю або 
в уривках тіль«[и 12 Досі так і не розшукані проголошені на 
12-му і 13-му засіданнях з'їзду доповіді Катеринославського і Са-
ратовського соціал-демократичних комітетів. З місцевих соціал-
демократичних організацій, які діяли на Україні, збереглися до-
повіді «Соціал-демократичного союзу гірничозаводських робіт-
ників» Півдня Росії та доповідь «Южного рабочего», а також 
уривки з доповіді Київського комітету РСДРП. Більшою або 
меншою мірою всі вони, безперечно, робили певний внесок у на-
укову розробку проблем історії партії та історії України, але най-
більш змістовною і глибокою серед них була доповідь «Соціал-
демократичного союзу гірничозаводських робітників». За охопле-
ним часом питань вона найбільш відповідала ленінській програ-
мі. Правда, на 4äc роботи II з'їзду партії доповідь «Соціал-демо-
кратичного союзу гірничозаводських робітників» не була ще ре-
дакційно оформлена і делегат Союзу зміг лише усно викласти 
деякі її основні положення 2. Проте після закінчення роботи з'їзду 
в 1904 р. доповідь «Соціал-демократичного союзу гірничозавод-
ських робітників» вийшла в світ окремим виданням, надрукова-
ним на мімеографі. До речі, це єдина з усіх проголошених на 
її -з'їзді Р С Д ^ П звітних доповідей місцевих соціал-демок-
ратичних комітетів, яка була опублікована вже в дожовтневий 
період. З невідомих причин усі інші доповіді надруковані тоді не 
були, хоча протокольна комісія з'їзду мала намір опублікувати 
їх окремим виданням 3, і побачили світ уже за Радянської влади. 

У доповіді «Соціал-демократичного союзу гірничозаводських 
робітників» вісім розділів, як і в ленінській програмі. І хоч за 
назвою вони не скрізь співпадають4, розділи в доповіді охоплю-
ють максимальне число - питань, на які вимагав відповіді 
В. І. Ленін. Відповідно до ленінської програми доповідь почина-
лася з характеристики умов і стану промисловості в Донецькому 
басёйш. Тут названі найбільші заводи і шахти, зазначені ті галузі 
промисловості, які розвивалися. Дана чітка відповідь на друге 
питання першого пункту ленінської програми — висвітлити чи-
сельність, склад, розподіл та інші особливості місцевого пролета-

1 3. В. Ж Д а н о в с к а я, П. Б. Ж и б а р е в, А. Т. М а с л о в а и др. Обзор 
источников истории КПСС (Курс лекций). М., 1961, стор. 56. 

2 Второй съезд РСДРП. Июль—август 1903 года. Протоколы. М., 1959, 
стор. 482—484, 485—487. 

3 Т а м же, стор. XX, 158. 
4 Володимир Ілліч не орієнтував складачів доповідей на обов'язкове бук-

вальне наслідування всієї запропонованої ним структури викладу зазначених 
в його програмі питань, а обумовлював, що його поділ окремих питань і навіть 
груп «зроблений тільки для зручності огляду, бо всі питання зв'язані між со-
бою якнайтісніше (див.: В. І. Л е н і н . Твори, т. 6, стоір. 251). 
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ріату, включаючи й ремісників. З цієї узагальнюючої відповіді 
видно, що на 100 кам'яновугільних шахтах працювало в різний 
період від 100 до 75 тис. шахтарів, на 14 металургійних заводах — 
50 тис. робітників, Крім того, на багатьох скляних, хімічних та 
машинобудівних підприємствах було зайнято понад 10 тис. робіт-
ників і в різних майстернях Донбасу працювало понад тисячу ре-
місників (головним чином, євреїв). «Почесне, хоча й нелегке зав-
дання,— писалося в доповіді,— пробудити свідомість і залучити 
до загальноросійського соціал-демократичного руху цю грізну ар-
мію шахтарів і заводських робітників — і взяв на себе наш «Соці-
ал-демократичний союз гірничозаводських робітників» 

Агітаційно-пропагандистську діяльність «Соціал-деМократич-
ного союзу гірничозаводських робітників», як правильно зазнача-
лося в доповіді, не можна було зрозуміти без вивчення історії ро-
бітничого руху в Донбасі ще до виникнення тут соціал-демокра-
тичних організацій. І хоч автори доповіді, підкреслюючи, що 
«історія ця надзвичайно багата і цікава епізодами», разом з тим 
скаржились на нестачу джерельних матеріалів 2, розділ про істо-
рію заворушень і страйків на шахтах і заводах Донецького басей-
ну за період 1892—1903 pp. вийшов найбільшим за обсягом і най-
змістовнішим за рівнем наукової обробки. Переважна більшість 
конкретного матеріалу в цьому розділі стосується періоду, почи-
наючи з 1898 p., але автори доповіді «відштовхуються» від 1892 p., 
як найбільш знаменної хронологічної віхи в історії робітничого 
руху 90-х років у Донбасі. Цього року стався великий «бунт», в 
якому'взяло участь понад ЗО тис. робітників Юзівки. В доповіді 
чітко визначаються причини «бунту»: безвихідна нужда, нелюд-
ське обходження з робітниками адміністрації промислових під-
приємств. Вважаючи «юзівський бунт» «першим стихійним вибу-
хом шахтарського невдоволення і озлоблення», автори доповіді 
зазначають його широкий розголос по всьому Донбасу. «Широ-
кою хвилею,— пишеться в доповіді,— протягом 90-х років роз-
лився бунтарський рух по всіх шахтах Півдня, і рідко можна 
знайти рудник, на який приклад юзівців не вплинув би» 3. * 

Далі в хронологічному порядку описані з більшою або мен-
шою докладністю 16 найбільших у Донбасі того часу робітничих 
заворушень4: 1. Страйк у січні 1898 р. на Юзівському заводі; 

1 Второй съезд РСДРП. Июль—август 1903 года. Протоколы, стор. 533. 
2 Та м ж«, стор. 534 (прим.). 
3 В одному з варіантів секретарського запису усного викладу на з'їзді 

доповіді «Соціал-демократичного союзу гірничозаводських робітників» навіть 
зафіксований- такий образний вислів: 1892 р. «є ерою, як у нас народження 
Христа. Пішло від Юза, робітники якого рознесли повсюди бунтарські ідеї». 
А в другому варіанті записано таке: «Цікава та хвиля руху в 1892 р. Ім'я 
юзівського шахтаря стало ім'ям бунтівника. Розійшовшись по всіх шахтах, 
вони всюди сіяли елементи боротьби» (Второй съезд РСДРП. Июль—август 
1903 года. Протоколы, стор. 483, 486). 

4 Подаємо за текстом доповіді з вживаною в ній термінологією.— В. С. 
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2. Безпорядки на рудниках французької компанії в квітні 1898 p.; 
3. Безпорядки на руднику кол. Древицького весною і восенк 
1898 p.; 4. Страйк у травні 1899 р. на Макіївському заводі Гене-
рального товариства; 5. Безпорядки на Макіївському руднику 
(недалеко від Юзівки) в травні 1899 p.; 6. Безпорядки на заводах. 
Нікополь-Маріупольському і «Російський провідане» в травні 
1899 р. (під Маріуполем); 7. Безпорядки на Костянтинівських 
заводах — металургійному і скляному восени 1899 р. (поблизу 
Слов'янська); 8. Безпорядки на руднику Успенського (поблизу 
Юзівки) восени 1899 p.; 9. Страйк на Юзівському. руднику в 
1899 p.; 10. Безпорядки на Макіївському руднику в 1900 p.; 
11. Безпорядки на Прохорівському руднику ЗО жовтня 1900 p.; 

. 12. Безпорядки в посаді Горлівки 9 березня 1901 p.; 13. Безпо-
рядки на металургійному заводі Пастухова в Сулині (поблизу 
Олександрівська-Грушевська) 18—19 лютого 1902 p.; 14. Безпо-

і рядки на Таганрозькому металургійному заводі в січні 1902 p.; 
15. Заворушення на заводах Нікополь-Маріупольському і «Ро-

с ійський провідане» у грудні 1902 р. і квітні 1903 p.; 16. Страйк 
на заводі Вільде і Невса в січні 1903 р. 

Отже, цей матеріал повністю відповідав пункту ленінської 
програми, в якому зазначалося: «Якомога повніший перелік ко-

• лишніх страйків і докладний опис кожного скільки-небудь вели-
f кого страйку». Причому тут же В. І. Ленін додавав: «Бажано 

зведені дані» Автори доповіді відгукнулися й на це побажання. 
Проаналізований ними фактичний матеріал вони узагальнили на-

; прикінці розділу у вигляді статистичної таблиці. Правда, ледве 
• чи можна визнати дуже вдалим розподіл фактів робітничих за-
' ворушень на такі групи: безпорядки загального характеру, які 
:._не супроводжувалися і не визначалися страйком; безпорядки, які 
^супроводжувались страйками, і навпаки; а також мирні страйки. 

Такий розподіл зовсім не торкається соціально-економічного і 
' політичного аспекту історії робітничого руху та й для визначення 

форм класової боротьби робітників він надто нечіткий. Зате на-
' уковою заслугою складачів таблиці є зведені дані про кількість 
Сучасників кожного зазначеного в таблиці робітничого заворушен-
н я з загальним підсумком для першої групи — 35 500 робітників 

для другої — 27 7502. 
£ Сьомому пункту першого розділу ленінської програми, який 
• Сформульовано: «Вплив сучасної кризи. Характеристика її пере-
в а ж н о за даними робітників. Безробітні, їх настрій, агітація се-
ред них і т. д.», у доповіді «Соціал-демократичного союзу гірни-
чозаводських робітників» відповідав розділ четвертий: «Вплив 
сучасної кризи. Безробітні, їх настрій, агітація серед них» (як 
бачимо, заголовок тут майже повністю повторює ленінський). 

Щ' ' 1 В. І. Л єн і н. Твори, т. 6, стор. 251. 
Ч*. 2 Второй съезд РСДРП. Июлі—август 1903 года. Протоколы, стор. 543. 
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Згубний вплив кризи на робітничий клас автори доповіді вбача-
ють насамперед у різкому зростанні безробітних. Автори наводять 
конкретні цифрові дані в абсолютному або в процентному виразі, 
що характеризували кількість звільнених з роботи робітників по 
цілому ряду найбільших промислових підприємств Донбасу. Де 
раніше працювали три чоловіка, тепер ставили двох. Багато 
рудників закрилося і десятки тисяч шахтарів змушені були по-
вертатися в голодні села. Причому, в доповіді звернено увагу на 
той факт, що всюди заводоуправління в першу чергу звільняють 
більш свідомих (політично) робітників. Згадані факти завору-
шень серед безробітних у різних місцях Донбасу, і на закінчення 
зроблено загальний висновок: «Не підлягає сумніву, що саме 
безробіття створило дуже сприятливий грунт для агітації» 

Наступний розділ доповіді якраз і розповідає про агітаційно-
пропагандистську діяльність донбаських соціал-демократів. На-
зва розділу «Історія місцевих соціалістичних гуртків. Поява соці-
ал-демократів. Боротьба напрямів всередині їх» повністю тотож-
ня назві другого розділу ленінської програми. Зміст розділу 
доповіді викладено в строгій послідовності за ленінськими пунк-
тами. Фактично на останні в доповіді давалися розгорнуті від-
повіді. Тому автори, не обминувши першого ж пункту другого 
розділу ленінської програми, що вимагав висвітлення діяльності 
«старих соціалістичних організацій»,"зокрема народовольців, і, 
заглибившись у вивчення історичного минулого, намагались від-
шукати сліди діяльності народовольців у перших робітничих за-
ворушеннях у Донбасі. Відповідно до дальших питань ленінської 
програми далі в цьому ж розділі доповіді розповідалося про со-
ціал-демократичні організації, гуртки і групи, які розпочали і 
поширили пропагандистсько-агітаційну роботу серед робітників, 
а пізніше більшість з них об'єдналися в «Соціал-демократичному 
союзі гірничозаводських робітників», який проголосив себе 
членом Р С Д Р П і заявив про свою солідарність з маніфестом 
1898 р.2 . 

Доповідь була першою працею, в якій було висвітлено діяль-
ність «Соціал-демократичного союзу гірничозаводських робітни-
ків» за період, що передував II з'їздові партії. Відповідаючи на 
питання В. І. Леніна про незгоди серед соціал-демократів, автори 
доповіді зазначили хитання в окремих членів «Соціал-демокра-
тичного союзу гірничозаводських робітників» у бік «платонічних 
симпатій до терору після пострілу Балмашова», а також перего-
вори про постачання літературою з редакцією «економістського» 
«Красного знамени» та організацією «Воля», яка хоч і називала 
ce6ą «революційною соціал-демократичною організацією», але 

1 Второй съезд РСДРП. Июль—август 1903 года. Протоколы, стор. 545. 
2 В ленінській програмі фігурувало окреме питання: «Як зустрінуто було 

Маніфест?» (Диві: В. І. Л е н і н. Твори, т. % стор. 252). 

.100 



чітко визначеної політичної фізіономії (тоді, коли вже діяла ле-
нінська «Искра») не мала і навіть пропагувала ідекгоб'єднання 
соціал-демократів з есерами Висвітленню історії взаємовідно-
син «Соціал-демократичного союзу гірничозаводських робітни-
ків» з ленінською «Искрой» в доповіді відведено належне місце. 
Зазначено, що хоч офіціальна заява про визнання «Искры» була 
прийнята порівняно пізно — в квітні 1903 p., Комітет Союзу під-
тримував деякі відносини з «Искрой» з самого її виникнення, 
ставлячись до неї «найспівчутливішим чином», а засновники Со-
юзу навіть називали себе деякий час місцевою групою «Искры», 
постачали останню кореспонденціями і розповсюджували її в 
Донській області та Катеринославській губернії. Як відомо, «Со-
ціал-демократичний союз гірничозаводських робітників» буду-
вався під впливом ленінських організаційних ідей2 . Це підкрес-
лили й автори доповіді, зазначивши, що «Комітет Союзу був до 
того солідарний з «Искрой» і товаришем Леніним, що навіть сам 
будував свою організацію за планом, що його розвивав товариш 
Ленін у брошурі «Що робити?» 3. Разом з тим у доповіді проя-
вилася характерна для членів «Соціал-демократичного союзу гір-
ничозаводських робітників» певна недооцінка партійної полеміки, 
яка велася на сторінках «Искры», і ролі «Искры» як загально-
партійного центру, «з якого повинні тягнутися нитки організації 
в усі кінці Росії» 4. 

Наступний розділ доповіді «Організація союзу, місцевих груп 
і. гуртків» відповідала на питання третього розділу ленінської 
програми «Організація місцевого комітету, місцевих груп і гурт-
ків», хоч детальна організаційна структура «Соціал-демократич-
ного союзу гірничозаводських робітників» не була розкрита з кон-
спіративних міркувань, про що зроблене спеціальне обумовлення 
в доповіді. Проте загальна характеристика складу Союзу за ле-
нінськими питаннями давалася в доповіді. Автори останньої, за-
значаючи, що склад Союзу майже виключно робітничий, поясню-
вали це місцевими умовами: відсутністю соціал-демократичної 
інтелігенції в заводських і рудничих селищах Донбасу5 . Тому 

1 Второй съезд РСДРП. Июль—август 1903 года. Протоколы, стор. 439. 
5 Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1965, стор. 415. 
3 'Второй съезд РСДРП. Июль—август 1903 года. Протоколы, стор. 549. 

(В марксистській історіографії на Україні цю згадку про В. І. Леніна, мабуть, 
слід вважати першою друкованою згадкою.—В. С.). 

4 Т а м же. 
, 6 У секретарському запису усного викладу доповіді «Соціал-демократич-

ного союзу гірничозаводських робітників» це пояснення сформульовано так: 
«Нам мріяти про систематичну пропаганду, як у великих містах, ще не можна. 
Нема пропагандистів. Заводи розкидані в степу і самі міста далекі від руд-
ників. Інтелігент кидається у вічі, а серед інженерів неможливо було знайти 

" спільників» (Второй съезд РСДРП. Июль—август 1903 года. Протоколы, 
'стар. 483). 
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«Соціал-демократичний союз гірничо-заводських робітників», як 
писалося в доповіді являв собою «одну з небагатьох в Росії орга-
нізацій, де самі робітники відіграють переважну і дуже впливову 
роль»1 . • ' 

Дуже змістовним е сьомий розділ доповіді «Характер, зміст і 
широта місцевої роботи» (назва повністю співпадає з назвою від-
повідного розділу ленінської програми). Відповідаючи на одне, 
з питань В. І. Леніна про вплив «економістських» ідей в місцевих 
соціал-демократичних організаціях і зазначаючи той об'єктивно-
історичний факт, що «економізм» не завоював серйозних позицій 
в Донбасі2 , автори доповіді писали: «В агітаційній діяльності Со-
юзу, яка була з моменту виникнення поставлена його завданням, 
не можна відокремити періоду «економічної» агітації, від періоду 
«політичної»: в усіх своїх листках (їх випущено за час існування 
Союзу, або вірніше за останні місяці, 11 номерів) Союз, виходячи 
з повсякденних потреб гірничозаводського пролетаріату і пов'я-
зуючи їх із загальними політичними умовами, вів одночасно і 
економічну і політичну агітацію» 3. Далі вказувались назви цих 
листків та їх тиражі. До назви сьомого листка «Як досі боролися 
заводські4 шахтарі з хазяями і як діяти тепер?» додано пояснен-
ня, що розкриває зміст даного листка: «Історія робітничого руху 
в Донецькому басейні. Доводиться необхідність політичної бо-
ротьби» 5. 

З цього видно, що історичні знання ставились «Соціал-демо-
кратичним союзом гірничозаводських робітників» на службу соці-
'ал-демократичній агітації. Тим більше, що історико-революційна 
література взагалі, як зазначено тут же в доповіді, користувалася 
особливим успіхом серед робітників Донбасу. Автори доповіді 
зокрема згадують такі історичні праці, як «Російський робітник 
у революційному русі» Г. В. Плеханова, «Підпільна Росія» Степ-
няка-Кравчинського, «Історія революційного руху» Туна, «Черво-
ний прапор» Мартова. На основі наявних абсолютних даних та 
умовно-гіпотетичних підрахунків (автори при визначенні невідо-
мого тиражу прокламацій брали як середнє число для гектогра-
фованих видань — 100, а для друкованих — 1000 примірників) за-
гальний тираж розповсюджёних в Донбасі революційних видань 
визначався приблизно цифрою 90 тис. Навіть репресивні заходи, 
що мали на меті перешкодити впливу на робітників з боку соціал-
демократичних нелегальних видань, оберталися проти царських 
властей. Автори доповіді дотепно зазначали: «А якщо ще й зали-

1 Второй съезд РСДРП. Июль—август. 1903 г. Протоколы стор. 550. 
2 Історія Комуністичної партії Радянського Союзу, стор. 415. 
3 Второй съезд РСДРП. Июль—август 1903 года. Протоколы, стор. 550. 
4 Очевидно, тут пропущено сполучник «і».—В. С. 
5 Второй съезд РСДРП; Июль—август 1903 года. Протоколы, стор. 551. 
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шалась шахта або завод, куди листки не проникали, то попи, які 
громили соціалістів з амвонів, доводили про це до відома маси» 

Останній розділ доповіді «Праця в інших верствах населення. 
Існування інших революційних партій» невеликий за розміром і 
надто схематичний. Тематично в]н відповідав двом останнім роз-
ділам ленінської програми: сьомому — «Зв'язки і діяльність в ін-
ших верствах населення крім робітничого класу» і восьмому — 
«Стан несоціал-демократичних революційних і опозиційних течій і 
ставлення до них» 2. Фактичного матеріалу в цьому розділі допові-
ді «Соціал-демократичного союзу гірничозаводських робітників» 
мало, та й недостача його очевидно позбавила авторів можливості 
дати узагальнені дані і висновки. Цікавим є згадуваний тут факт 
використання Союзом в агітаційній роботі серед українських сег 
лян надрукованих українською мовою видань Галицько-Україн-
ської соціал-демократичної партії. Цей факт цілком зрозумілий 
на першому етапі соціал-демократичного руху на Україні в період 
до II з'їзду РСДРП, коли соціай-демократичні організації ще не 
були згуртовані на основі єдиної партійної програми. Крім того, 
як пояснював на з'їзді делегат «Соціал-демократичного союзу 
гірничозаводських робітників» 3, по-перше, особливістю Донбасу 
було те, що шахтарська маса, яку на % становили вихідці з села, 
підтримувала з селом міцні зв'язки, і, по-друге, літератури ук-
раїнською мовою вимагали народні вчителі, які примикали до 
Союзу і вели пропаганду серед селян4 . Зате будь-який вплив есе-
рівської ідеології на селянську масу діячі «Соціал-демократично-
го союзу гірничозаводських робітників» намагалися повністю зне-
шкодити. Дуже знаменно, що заключний абзац доповіді «Соці-
ал-демократичного союзу гірничозаводських робітників» присвя-
чено викриттю фальсифікації есерівською газетою «Революцион-
ная Россия» історії робітничого руху в Донбасі. Всупереч тому, 
що говорилося в есерівській газеті, автори доповіді, спираючись 
на безперечний фактичний матеріал, зробили висновок, що ніякої 
загальної організації в Донецькому басейні у есерів не було і нія-
кої серйозної революційної роботи вони там не вели. Це був один 
з перших на Україні друкованих критичних виступів проти есерів-
ської історіографії. 

Іншою за формою викладу порівняно з допЬвіддю «Соціал-де-
мократичного союзу гірничозаводських робітників» є доповідь 
групи «Южный рабочий». Вона написана у цілком вільній манері 

1 Второй съезд РСДРП. Июль—август 1903 года. Протоколы, стор. 562. 
а Див.: В. I. Л е н і н. Твори, т. 6, сто,р. 256—258. 
3 Цим делегатом був I. Н. Мошинський (Левицький, Львов. 1875—1954). 

На з'їзді він займав центристську позицію, а після з'їзду примкнув до меншо-
виків (Второй съезд РСДРП. Июль—август 1903 года. Протоколы, стор. 816— 
817). 

4 Т а м же, стор. 483, 486. 
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викладу (без будь-яких слідів використання ленінської програми 
написання доповідей місцевих соціал-демократичних комітетів 
II з'їзду РСДРП) , зовсім не торкається питань історії робітничо-
го руху і присвячена лише висвітленню історії групи та газети 
«Южный рабочий», їх виникнення, поширення впливу, взаємовід-
носин з ленінською «Искрой» та ін. 1 TąM часом цю історію скла-
дачі доповіді вважали цікавою і повчальною в широкому значен-
ні, оскільки йшлося, як вони висловлювались, про «починання, 
яке відіграло без сумніву певну роль у соціал-демократичному 
русі Півдня Росії, зробило більш або менш серйозний вплив на 
хід роботи в цьому районі, існує вже більше 3Ą років і зберегло 
не тільки несхитність принципів, що лягли в його основу, але до 
певної міри й склад осіб, які брали в ньому близьку участь» 2. 

Автори доповіді віддають належне Катеринославському соці-
ал-демократичному комітетові як першому організатору видання 
газети «Южный рабочий», зазначають його дуже широкі зв'язки 
з робітничою масою, значний вплив на неї. В свою чергу, вони за-
значають, що зосереджений в Катеринославі заводський проле-
таріат був сприятливим грунтом для розгортання діяльності Ка-
теринославського соціал-демократичного комітету. Одночасно у 
доповіді не переоцінюється організаційна діяльність створеної 
навколо газети «Южный рабочий» окремої соціал-демократичної 
групи. Автори доповіді прямо визнають, що вона була надто слаб-
кою для виконання різноманітних функцій і що не тільки репресії 
царських властей, а й розпорошення в роботі групи шкідливо 
впливало на регулярність випуску «Южного рабочего». Доповідь 
«Южного рабочего» проливала світло на перипетії ідейної бо-
ротьби всередині групи, показувала боротьбу останньої проти 
есерівського пієтету терору, особливо тоді, коли «сміливий, вда-
лий і самовідданий подвиг Балмашова, гучний виступ «Бойової 
організації» запаморочили голову багатьом діячам, які почали 
хитатися, не знаючи, яку належить зайняти позицію» 3. Автори 
доповіді досить самокритично поставились до результатів видав-
ничої діяльності групи «Южный рабочий». Перелічивши видання 
групи (номери газети, прокламації, брошури), автори доповіді 
констатують, що «не можна, звичайно, визнати цю видавничу 
діяльність особливо багатою». Разом з тим, вони нагадують про 
труднощі, які обумовлювались тим, що «Южный рабочий» дру-
кувався в Росії, де соціал-демократична преса переслідувалася, 

1 Загальну історіографічну характеристику доповіді «Южного рабочего» 
див: В. Г. С а р бей. Газета «Южный рабочий» (1900—1903 pp.) та її вклад в 
історіографію історії України.— Історіографічні дослідження в Українській 
РСР, вип. 2. К., 1968, стор. 120—121. 

2 Второй съезд РСДРП. Июль —август 1903 года. Протоколы, стор. 554— 
555. 

3 Т а м же, стор. 559. 
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що склад групи був невеликий, а район її діяльності і функції — 
обширні і різноманітні. Звідси загальний висновок авторів допо-
віді: «Якщо на все це зважати, то доведеться визнати при наяв-
них умовах видавничу діяльність досить значною» 

Історіографічну характеристику доповіді Київського комітету 
Р С Д Р П II з'їзду партії нині можна дати лише в загальних рисах, 
оскільки до нашого часу зберігся лише уривок з цієї доповіді. 
В ньому йдеться про діяльність Київського соціал-демократично-
го комітету лише протягом одного року, що передував з'їздові. 
Причому, цей період був періодом запеклої боротьби в комітеті 
між прихильниками «Искры», з одного боку, і «Рабочего дела», 
з другого. Поступово іскрівський напрям переміг і на початок 
1903 p., як говорилося в доповіді, «київська організація вийшла з 
чвар і колотнечі більш зміцнілою»2. З досвіду агітаційної роботи 
серед мас було зроблено висновок, що робітникам дуже потрібна 
агітаційна література, яка знайомила б з основними положення-
ми соціал-демократів, як-от: «Катехізис соціал-демократа», «Що 
таке соціалізм?», «Що таке політична свобода?», «Що таке само-
державство?», «Кому потрібні єврейські погроми?», «Чого хочуть 
студенти?», «Що таке криза» 3. 

Далі в уривку зроблено посилання на «річний підсумок», з 
якого, мовляв, видно слабку участь студентів у соціал-демокра-
тичному русі і збільшення активних прихильників соціал-демо-
кратії з боку пролетаріату. Цим «річним підсумком», який, на-
певно, й ліг в основу доповіді Київського соціал-демократичного 
комітету II з'їздові РСДРП, був надрукований окремою листів-
кою напередодні з'їзду «Огляд діяльності Київського комітету 
партії за останній рік (з травня І902 р. до 1 травня 1903 р.») 4. 
Саме тут на основі аналізу конкретного фактичного матеріалу 
про джерела прибутків Київського соціал-демократичного коміте-
ту показано, як, «не відчуваючи достатньої рішучості для того, 
щоб перейти класові перегородки і взяти участь у боротьбі проле-
таріату», студентство або все більше відходило від соціал-демо-
кратичного руху, або йшло до есерів. Автори огляду назвали цей 
процес «очищенням соціал-демократії від усіляких несоціал-де-
мократичних домішок». Всезростаючу роль робітничого класу у 
всеросійському визвольному русі автори огляду переконливо до-
водили не тільки даними про матеріальну підтримку Київського 

1 Второй съезд РСДРП. Июль — август 1903 года. Протоколы, стор. 561. 
2 Т а м же, стор. 646. 
' Т а м же. 
* Обзор деятельности Киевского комитета РСДРП за 1902—1903 гг. (Ко II 

съезду РСДРП).—«Літопис революції», 1928, № 5 (32), стор. 258—263. Біль-
шу частину цього огляду передрукувала на своїх сторінках ленінська «Искра» 
(№ 44, 15 липня 1903 p.), висловивши наприкінці побажання, щоб усі інші со-
ціал-демократичні організації опублікували подібні звіти.—В. С. 
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комітету Р С Д Р П з боку робітників, а й порівняльним за 3—4 ро-
ки аналізом процентного співвідношення робітників до загально-
го числа всіх заарештованих царськими властями. Це був справді 
поважний науковий критерій в дослідженні історії революційної 
боротьби, визначення провідної ролі тих чи інших класів у ній. Як 
відомо, до цього критерію вдавався і В. І. Ленін. Згадаймо його 
працю «Роль станів і класів у визвольному русі». 

Активна участь київських робітників у революційному русі 
значною мірою була наслідком добре налагодженої агітаційної 
роботи Київського соціал-демократичного комітету. Висвітленню 
цієї, його діяльності в річному огляді відведене чільне місце. Тут 
докладно перелічені соціал-демократичні видання, які поширю-
вав і друкував Київський комітет РСДРП, і, разом з тим, чітко 
вказані прогалини у викривально-агітаційній літературі, яку ви-
давав комітет, а саме: з-за нестачі кваліфікованих співробітників 
у комітеті та недостатньої їх поінформованості київські суди, ки-
ївське духовенство/ адміністрація, військові власті, yHiBepcHTef і 
гімназія, газета «Киевлянин», жандармерія не стали об'єктом 
критики київських соціал-демократів. В умовах посилення ре-
пресивно-упереджувальних контрреволюційних заходів царських 
властей Київський комітет Р С Д Р П відмовлявся від проведення 
масових відкритих політичних демонстрацій К Проте узагальнен-
ня, зроблене в річному огляді Київського комітету Р С Д Р П («Де-
монстраційний рух видно переживає кризу: піддається критичній 
оцінці значення демонстрацій і порядок їх організації...») 2, як 
показав' дальший історичний досвід переддня і' періоду першої 
російської революції, не мало серйозних підстав і себе не виправ-
дало. Зате дуже слушною виявилась оцінка значення і наслідків 
визнання Київським комітетом Р С Д Р П ленінської «Искры» ке-
рівним соціал-демократичним органом та прийняття її органі-
заційних планів. У звітному огляді Київського комітету цей факт 
віднесено до найважливіших подій в історії соціал-демократично-
го руху в Києві. «Наслідком цього,— писалося тут,— є більш ши-
рока, плідна і невловима для жандармів агітація в масах, яка без-
перечно принесе добрі плоди». 

У доповіді організації «Искры», підготовленої до II з'їзду 
Р С Д Р П секретарем редакції «Искры» Н. К. Крупською3, узагаль-
нювався основний матеріал про взаємини місцевих соціал-демок-
ратичних організацій Росії з закордонним партійним центром, 
який в період до II з'їзду партії, як відомо, сформувався навколо 

1 Второй съезд РСДРП. Июль — август 1903 года. Протоколы, стор. 647. 
2 Обзор деятельности Киевского комитета РСДРП за 1902—1903 гг. (Ко 

II съезду РСДРП).—«Літопис революції», 1928, № 5 (32), стор. 259. 
3 Н . К р у п с к а я . Доклад организации «Искры» II съезду РСДРП в 

1903 г. (Предисловие).— «Пролетарская революция», 1928, № 1 (72), 
стор. 147. 
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ленінської газети «Искра». Доповідь охоплювала невеликий істо-
ричний пері ой, з квітня І901 р. до листопада 1902 p., тобто до ство-
рення в Росії Організаційного-комітету по скликанню II з'їзду 
Р С Д Р П . Відзначалася велика робота південної групи сприяння 
«Искре», що діяла на Україні в 1900—1902 pp., по перевезенню 
з-за кордону і розповсюдженню в Росії соціал-демократичної лі-
тератури. В період до лютого 1902 p., зазначала Н. К. Крупська, 
вся соціал-демократична література, яка надсилалася «Искрой» 
з-за кордону в Росію, розходилась головним чином на Півдні, 
розподіляючись більш або менш рівномірно між Києвом,-Харко-
вом, Полтавою, Катеринославом, Одесою 

Для характеристики місницьких тенденцій в діяльності місце-
вих соціал-демократичних організацій до визнання ними «Искры» 
загальнопартійним центром Н. К. Крупська в доповіді організації 
«Искры» широко використовує матеріали Київського комітету 
РСДРП. Посилаючись на висловлення одного з київських корес-
пондентів «Искры», який так характеризував становище в Київ-
ському комітеті: «Сидять, як у ямі, нічого не знають, що робиться 
в інших рсцях», Н. К. Крупська писала в доповіді: «Не знаю, на-
скільки справедливо це було по відношенню до Київського комі-
тету, але загалом кажучи «сидіння» в ямі було в цей час більш 
ніж досить. Революційний настрій в робітничих масах змусив ко-
мітети подумати над тим, як би видертися з цієї ями. Величезний 
попит на нелегальну літературу, гарячий інтерес з боку робітни-
ків до руху в інших містах — ясніше яснішого показували коміте-
там, що по-старому далі жити не можна» 2. 

В доповіді розказано, як поступово «Искра» набувала велику 
популярність серед свідомих робітників — соціал-демократів — 
членів Київського комітету РСДРП. А в одній з редакційних при-
міток спеціально зазначено, що становище в Київському комітеті 
було характерним для більшості комітетів: скрізь робітники ста-
вились до «Искры» краще, ніж інтелігенти. Особливо великий 
вплив на формування симпатій до «Искры» з боку діячів місце-
вих соціал-демократичних організацій аж до визнання ними ке-
рівної ролі ленінської газети мала знаменита праця В. І. Леніна 
«Що робити?» Це з особливою силою підкреслено в доповіді ор-
ганізації «Искры» II з'їзду РСДРП. Значна увага приділяється 
висвітленню історії взаємовідносин «Искры» і «Южного рабоче-
го». Налагодженню дружнього співробітництва між ними, як 
можна бачити з тексту доповіді, Н. К. Крупська надавала велико-
го значення. Проте пізніше, вже за Радянської влади, коли стала 
відомою політична еволюція членів групи «Южного рабочего», 
Н. К. Крупська першу публікацію доповіді організації «Искры» 

1 Второй съезд РСДРП. Июль — август 1903 года. Протоколы, стор. 568. 
2 Т а м же, стор. 570. 
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до II з'їзду Р С Д Р П вважала за потрібне супроводити таким сут-
тєвим зауваженням: «Доповідь до II з'їзду організації «Иск-
ры» демонструє зайву довірливість, виявлену організацією «Иск-
ры» до-«Южного рабочего». Необхідної настороженості не було, 
а вона цілком необхідна, як показали наступні події» 

Спеціальний узагальнюючий нарис з історії створення марк-
систської робітничої партії в Росії, в якому широко використані 
підготовлені до II з'їзду Р С Д Р П матеріали з історії місцевих со-
ціал-демократичних організацій (в тому числі, звичайно, і тих, 
що діяли на Україні), був створений за безпосередньою активною 
участю В. І. Леніна вже після II з'їзду партії. Цей нарис виник 
з чисто практичних потреб боротьби проти фальсифікації історії 
Р С Д Р П меншовиками, які використали для цього трибуну Ам-
стердамського конгресу II Інтернаціоналу в серпнГ1904 р. Всупе-
реч офіціальній доповіді російських меншовиків за пропозицією 
В. І. Леніна було терміново написано, перекладено на німецьку 
мову, віддруковано окремим виданням і розповсюджено серед 
делегатів конгресу доповідь більшовиків під назвою «Матеріал 
до вияснення партійної кризи в РСДРП». Згідно зі складеним 
В. І. Леніним планом зміст доповіді розподілявся на чотири гла-
ви, які були написані В. І. Леніним, В. В. Воровським, П. А. Кра-
сиковим, М. М. Лядовим. Всі глави після завершення їх написан-
ня були відредаговані Володимиром Іллічем. Не маючи змоги 
надрукувати доповідь від імені офіціальної організації, В. І. Ле-
нін запропонував випустити її в світ під прізвищем М. Лідіна 
(це був один з партійних псевдонімів М. М. Лядова) 2. 

В авторській передмові до першого видання доповіді спеці-
ально підкреслювалось, що тільки знання історії партії може дати 
можливість правильно зрозуміти її сучасне становище3. Тому іс-
торична частина в доповіді займала поважне місце, а доповідь 
відповідно поділялася на чотири глави: період до появи «Искры», 
іскрівський період. II партійний з'їзд, період після з'їзду. 

Матеріал, який би тією чи іншою мірою торкався проблем 
історії України, в першій главі доповіді майже немає. Винятком 
є лише загальна згадка про склад організацій, які були пред-
ставлені на І з'їзді РСДРП; серед них Київ і Катеринослав 4. 
Проте цілий ряд місць в другій главі прямо стосуються історії Ук-
раїни. По-перше, значну увагу приділено розкриттю історичного 

1 Н. К р у п с к а я . Доклад организации «Искры» II съезду РСДРП в 
в 1903 г. (Предисловие)«Пролетарская революция», 19/28, № 1 (72), стор. 
148. 

2 Из истории создания партии нового типа. Доклад большевиков Междуна-
родному социалистическому конгрессу в 1904 г. М., 1963, стор. 6. 

, М а м ж е , стор. 23. 
4 Та м же, стор. 29. 
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значення селянських заворушень весною 1902 р. 1 За оцінкою 
авторів доповіді ці заворушення збудили всю Росію, змусили від-
верто висловитись про ставлення до повсталих селян і революці-
онерів і ліберальну буржуазію, і дрібнобуржуазних революціоне-
рів, і соціал-демократів. Останні після цих заворушень почали 
встановлювати зв'язки на селі, вести там політичну агітацію (в 
доповіді зазначається, зокрема, що великим успіхом серед селян 
користувалася брошура В. І. Леніна «До сільської бідноти»). На 
фоні злісноупереджених або плутаних історичних оцінок різного 
класового спрямування щодо селянських повстань 1902 р. виді-
лялася правильна наукова інтерпретація їх ленінською «Искрой»: 
«вона грунтовно вияснила симптоматичне значення селянських 
заворушень» 2. Це важливе місце «Искры» в історіографії селян-
ських рухів 1902 р. на Півдні Росії, в тому числі й на Україні, 
чітко визначене в доповіді більшовиків Амстердамському кон-
гресу. 

По-друге, в характеристиці робітничого руху початку XX ст. 
автори доповіді відвели чільне місце масовим політичним страй-
кам робітників улітку 1903 р. Хвиля робітничих заворушень, роз-
лившись по всьому Півдню Росії, «згодом досягла найвіддалені-
ших кутків країни на зразок Костроми і Красноярська 3. Ця хви-
ля, як йисалося в доповіді, показала, що робітничий клас, який 
приступив до революційної боротьби і прагнув визволитись від 
самодержавного гніту, став грандіозною силою. Разом з тим, по-
літичні страйки в Баку, Києві, Одесі, Тифлісі, Батумі, Єлиса-
ветграді, Миколаєві, Катеринославі, набравши майже стихійно 
характеру політичного повстання, «ясно показали, що наші місце-
ві комітети, полишені на самих себе, виявились не в змозі пра-
вильно розв'язати завдання, які висувались життям»4 . Автори 
доповіді критично оцінили роль місцевих комітетів у масовому 
страйковому русі влітку 1903 p., вказали, що страйки захопили 
майже всі комітети зненацька і що Одеський, Київський, Катери-
нославський і Бакинський соціал-демократичні комітети діяли 
зовсім ізольовано один від одного, розраховуючи кожний тільки 
на свої власні сили і кошти. Майже скрізь їм довелось, замість 
того, «щоб керувати Ьтихійним рухом, перетворитися на простих 
виконавців волі широких робітничих мас» 5 — цей висновок дуже 
авторитетних і компетентних авторів доповіді більшовиків Ам-
стердамському конгресові, безперечно, слід брати до уваги при 
вивченні історії масових страйкових рухів 1903 р. на Україні і в 
Закавказзі. Досі ж в радянській історіографі цієї проблеми пе-
ревагу мали тенденції перебільшення керівної спрямовуючої ролі 

1 Из истории создания партии нового типа..., стор. 48—49. 
2 Т а м же, стор. 48. 
3 Т а м же, стор. 54. 
4 Т а м же. стор. 64. 
5 Т а м ж е. 
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місцевих соціал-демократичних комітетів у літніх страйках 
1903 р . 1 Однак, слід зважати на те, що всі місцеві соціал-демо-
кратичні комітети того часу скаржились «на страшенну недостачу 
робочої сили» 2. 

Зрозуміла річ, що, з другого боку, було б неправильно скида-
ти зовсім з рахунку великий вплив ленінської «Искры» на форму-
вання політичної свідомості робітничого класу. Автори доповіді 
більшовиків Астердамському конгресу цілком слушно посила-
лися 3 на відомий лист простого робітника з Півдня Росії (напев-
но, з України), який було надруковано в 14-му номері «Искры». 
В цьому листі висловлювалась щира подяка редакції газети 
за її велику роботу в справі політичного виховання робітни-
чих мас. 

Доповідь більшовиків Амстердамському конгресу характери-
зувалась об'ективно-партійним підходом до оцінки кожної згаду-
ваної в ній соціал-демократичної організації на певному істо-
ричному етапі, навіть незважаючи на її пізнішу еволюцію. Так, 
група «Южный рабочий», що діяла на Україні, становилась у до-
повіді в один ряд з групою «Визволення праці», російською орга-
нізацією «Искры», Союзом російських соціал-демократів за кор-
доном, тобто організаціями, які за більший чи менший період до 
II з'їзду Р С Д Р П відіграли певну історичну роль в історії росій-
ської соціал-демократії. Разом з тим, аж ніяк не затушовано той 
факт, що «Южный рабочий» і Союз російських соціал-демократів 
за кордоном на II з'їзді РСДРП обстоювали свої групові інтере-
си, поки з'їзд не примусив розпустити ці групи. Заключна сторін-
ка Історії цих груп в доповіді більшовиків Амстердамському кон-
гресу описана так: «Представники Союзу російських соціал-де-
мократів вирішили тоді залишити з'їзд, делегати «Южного рабо-
чего» виявили більше такту: з з'їзду не пішли і оголосили, що 
підкоряються рішенню з'їзду» 4. 

Важливе значення в історіографії історії партії має те місце 
в доповіді більшовиків Амстердамському конгресу, де перера-
ховані всі 20 комітетів РСДРП, які встали на більшовицькі пози-
ції, і 5 комітетів, які стали меншовицькими 5. Серед останніх — 
Київський, Харківський і Гірничозаводський союз. Проте в ряді 
комітетів, які «піддали діяльність і принципи меншості ретельній, 
докладній критиці», названо Одеський комітет Р С Д Р П 6, Радян-
ські дослідники, які працюють над вивченням історії соціал-де-

1 Див., наприклад: «І. Б о р т н и к о в . Загальний страйк 1903 року на Пів-
дні Росії. К., 1948; І. Б о р т н и к о в . Июльские дни 1903 года на Юге России. 
Одеса. 1953. 

2 Из истории создания партии нового типа..., стор. 64. 
s Т а м же, стор. 53. 
4 Та м же, стор. 80. 
5 Та м же, стор. 90. 
6 Та м же, стор. 91. 
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мократичних організацій на Україні, керуються положеннями 
першого нарису історії нашої партії. Точно за оцінками остан-
нього йдуть, наприклад, автори «Нарисів історії Комуністичної 
партії України», коли пишуть: «у Харківському і Київському ко-
мітетах РСДРП, а також в «Союзі гірничих робітників» окопа-
лись меншовики, головним чином, з колишніх «южнорабоченців». 
Проте і тут було немало соціал-демократів, які не піддалися на 
демагогічну агітацію меншовицьких дезорганізаторів і з перших 
днів рішуче оголосили себе прихильниками більшості II з'їзду» 

Окреме місце в доповіді більшовиків Амстердамському кон-
гресу відведено висвітленню історії боротьби партії за інтернаціо-
нальне виховання трудящих різних національностей і, зокрема, 
заслуг ленінської «Искры». Для багатонаціональної Росії з па-
нуванням в ній тяжкого національного гніту це питання мало 
особливе значення. До того ж, не можна було скидати з рахунку 
і певне недовір'я, яке, як писалося в доповіді, залишила у спад-
щину робітникам різних національностей Росії докапіталістична 
епоха, і яке енергійно культивувалося різними буржуазно-націо-
нальними групами і заводилось ними на принцип. Автори допо-
віді вказували на статті «Искры», в яких вона доводила всю 
шкідливість для пролетарської ідеології націоналістичних тен-
денцій, як суто буржуазних, протиставляла націоналістичним 
тенденціям прогресивно-пролетарську ідею інтернаціоналізму, 
трактувала націоналістичні тенденції як зраду справі інтернаціо-
нального пролетаріату. Для чіткої й недвозначної уяви про по-
зицію більшовиків у національному питанні в доповіді Амстер-
дамському конгресу наведено яскраву цитату з праці В. І. Леніна 
«Національне питання в нашій програмі», яку в свій час опублі-
кувала «Искра» 2. 

Як бачимо, перший науковий нарис історії РСДРП, створений 
колективом авторів на чолі з В. І. Леніним, значною мірою на 
основі узагальнення матеріалу доповідей місцевих соціал-демок-
ратичних комітетів другому з'їздові партії, охопив широке коло 
найголовніших проблем, що тоді й пізніше, протягом всього до-
жовтневого періоду, становили предмет гострої ідейної боротьби 
більшовиків-ленінців проти всіляких опортуністів, які безуспішно 
намагалися повести за собою робітничий клас та його союзників. 
Відомий радянський дослідник історико-партійних проблем 
М. С. Волін справедливо зазначає, що доповідь більшовиків Ам-
стердамському конгресові і нині, через багато десятків років, 
становить великий інтерес для широкого кола робітників ідеоло-
гічного фронту, насамперед істориків, бо вона є зразком засто-
сування ленінських принципів в історичній науці3 . 

1 Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1961, стор. 50. 
2 Из истории создания партии нового типа..., стор. 50—51. 
' Т а м же, стор. 6. 
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