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3 допов|ддю <<11 з']зд РсдРп | б!льтшо_
вицьк| орган|зац|] }кра|ни>> виступив 3а-
слу>кениг} д1яч нау!(и уРсР, доктор 1сторин.-
них наук проф!сор п. ^&1. 1]]моргун' який
3упинився' насампереА' на деяких питаннях
|стор!ограф!| до)ковтневого пер1олу !стор1|
кпРс, 1, зокрема' боротьби 3а перем.огу
лен!нсько-1скр!вського. напряму 1 соц|ал_
демократичних орган{зац|ях 9кра]ни напе_

редодй1 першло| рос1йсько! революш{|. [!]д_
креслив1ши 3начення 11 з'|зАу РсдРп, АФ_
пов1дач 3а3начив' що пер1ол його п1дго-
товки був часом |дейного офор:тлення со-
ц!ал-демократичних орган1зац!т? !скр{в_
ськог0 напряму в 1(иев!, 9дес!, { арков1,
1(атеринослав1 та {нгших :д]стах }кр а?ни,
3а перемогу {скр|вського напря1{у висту-
т|али на з']зд! делегати в|д наг]б1льших на
}кра]н! ком|тет|в РсдРп - 1(и]вського'
(атеринославського' 8деського.
п. м. 1[1моргун розпов{в тако}к про

перебування. у (иев! родин}! 9льянових та
1х револю{1ин1г д1яльн1сть' вка3ав на 3на-
чення арх!внгтх доку}тент|в у дальш_т1й ро3-
робш{ проблемн}1х питань 1стор1| кпРс.- 

.&1олодгший наъ'ковтаЁт сп|вроб!тник цд]А
уРсР у м. 1(гтёв1 в. с. [1!анлра виголо-
сила допов!дь <!,октменти цд|А уРсР
у м. 1(иев1 про п1дготовку [ругого з'|зАу
РсдРп>. Бона за311ач'1ла' що д1яльн1сть
|скр1вських орган{зац|й на }кра]н1 найпов-
н|тше в.!добр а)кена у фондах ки[вських гу-
бернсьйого )к андармського уг1р авл1ння' 0хо-
рон[-1ого в|дд1лення та судових установ' де
3осеред}кено ц|нн| документальн| матер|али
пр0 ро3повсюдх(ення га3ети <<14скра>> { про-
грамних документ{в <<Р1скрьт>> | <3 

^ри>> -проекту |1рогр ам?1 1 статуту, прийнятих на
11 з']зд1 РсдРп. €ерел них _- документи
про д|яльн|сть- м|сцевих орган|зац!й { груп
РсдРп по 3гуртуваннто на един1й |дейн|й
платформ{ <<?1скРБ1>>, про роль агент{в
<<}:[скрьт>> в орган1зац!| тшлях{в доставки га-
3ети з-3а кордону в Рос{ю.

у фондах каральних орган|в цари3му
збер|га}оться тако)к <<ренов| . дока3и> 

- 
про

д|яльн]сть парт|йних орган1зац|й. [е -прокламаш{|, б1льтповицька преса' видання
лрукарн1 <<Р1скра>>, листування парт1йних
д|яч|в. [!нн!сть цих дх{ерел пояснюеться
тим' що в умовах п1дп1лля парт|йн! ком|-
тети б1льтше були зац{кавлен1 у сьоечас-

"9*у знищенн| письмови{ сл|д1в свое!
д1яльност1' н1)к у створенн1 власних арх1-
в!в. }н!кальним стае кох<ний парт1йний до-
кумент, 1{Ф д1йгшов до нас.

3 пов]домленням пр0 пам'ятн| м1сця,
пов'язан{ 3 |скр|вським п!дп1ллям 1(иева
напередодн{ !,ругого з'|зду РсдРп' висту-
лила член 1(и?всько| м1сько| орган{зац|]
}кра]нського товариства охорони шам,ят0к
!стор|| | культури т. Б. €люд{кова. Бона
назв а{!а адреси квартир' як| в цей пер1ол
слу)кили явками д,ля м1сцевих соц1ал-де-
мократ{в, пр!звища тих' хто прибував
у (и]в 3а дору{енням релакш{| <<Р1скрьт>>,

м|сця. перебування п|дп|льних друкарень'
склад1в нелегальних видань' заува}кила'
що по }кра?н| проход|1л|т основн1 тлляхи

доставки <<Р[скрьт>> 3-3а кордону: болгар_
ський (Барнй _ Флеса) та галицькшй
(.[1ьв!в _ (и!в). 3 1(иева л|тература [!8-
правлялася до !нтших -м|ст }кра|ни, а та_
кох< до |{етербурга { }1оскви.

у шер|од шерёбування в (иев| 6юро
Фрган|зац]йного ком{тету г{о_ _скликаннхФ
1г з'!зду парт|| (з березня 1903 р.) $и[встае 3 агальнорос|йським центром п{Аго-
товки з'|зду. т" Б. [люд!кова 3упинилася
на д|яльност| соц{ал-демократичного ш!д_

п]лля та пов'я3аних 3 цим пам'ят}тих
м1сцях.

|{рослухав1:]и Аопов!д| та 3аключне
слово директора цд1А уРсР у м. (иев!
л.3. [|ёцово[, яка п!лсумувала роботу
науково-теоретичн0го сем1нару' иого учас_
ник}{ 3 великим {нтересом ознайомилися
3 виставкою арх1вних документ1в, п!дго'
товленою сп|вроб|тниками цд1А уРсР
у м. !(иев{ до 60-р|ння 11 з'|зду РсдРп.

п. п. нАйдЁнко

1!1икола?в. 29 червня 19в3 р. !'ер>кар"|'
&1икола]всько] област| ра3ом 3 партарх!'
вом .&1икола|вського обкому 1(омпарт!!
}кра]ни провели науково_практичну кон_

ференц|то, присвячену 30-р{нню _ [ругого
5']зду РсдРп. 3 допов1ААто <<1сторичч9

3начення [ругого з-'|зду РсдРп> на $увиступив 3ав1дуючий в1дд1л0м дерх(арх1ву
област| 1. о. Биченков. |[рисутн1 3аслух1лу1
тако)к пов|домлення директора дер)карх1ву
1ш. с. .[[юдковського <<Роль соратник|в
в. 1. [ен!на у створенн| | д!яльност1 }[и_
кола|всько| орган!зац|т РсдРп>, зав!лую_
чого партарх|вошт м. €. Руком3Ё0Б8 -<<,[[ен!нська <<14скра>> про роб!тничий рух
у "&1иколаев|>>, ^ 

наукового сп|вроб!тника
т1артарх1ву в. о. &1!ющенко _ <<Фонд 1ст-
парту - документальЁа 6аза для вивчення
{стор{{ }1икола]всько? парт!йно? орган!-
з ац1!>>.

3 нагоди юв]лею арх|в1стами проведен&
й !нтша робота. в обласн|й газет{ <<|[1в-

денна правда>> п1д рубрикою <<[в]дчать
документи>> опубл|кован! матер!али _ прФ
д1яльн1сть А4икола[вськоцо ком!тету
РсдРп в 1903-1904 рр.; по обласному
рал1о про3вучало дв{ передан|: <<,[|ен!н'

ська <<14ёкра>> про роб|тничий рух в .]$,ико-
лаев|>>, <<Розповсюд)кення лен1нсько?
<<14скрьт>> 1 |1рограми парт|}, прийнято[ .[1ру-
гим з'[здом Р[!,Р|[, у ^&1иколаев|>>; на п|д-
приемств ах' в установ ах 1 орган]з ац|ях
&1иколаева пронитан| в|с|м лекц1й на теми:
<<| еро|н ни* 1шлях лен!нсько] парт!|>>, (<€о-

ратники в. 1. ,[{ен!на на &1икола]вщин1>>;
виготовлена!експонуетьсяуприм{шенн!
арх|ву фотов!трина <<3 !стор1| &1икола{в-
сько] шарт|йно| орган!зац!т (Ао 80-р!нтя
!,ругого з'?зду РсдРп) >.

|1|дгот0вка до 30-р!ння [ругого з'?зду
парт!| сприяла актив{зац1| роботи дер}к-
арх1ву област1 по пропаганд1 документ|в
3 1стор!? кпРс, пол{птшенню його д1яль-
ност1 в ус1х напрямах' 

!. о. БичЁнков


