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Ґрун то вне ви вчен ня ма те рі а лів,
по в’я за них з іс то рі єю на шо го ву зу,
зму шує вно си ти окре мі ко ре к ти ви в
її офі цій не про чи тан ня, аби остан нє
не роз хо ди ло ся з ре а ль ни ми фа к та -
ми. Так, не що да в но бу ли від кри ті
ар хі в ні до ку ме н ти за 30�ті рр., і це
зму си ло про ве с ти ре ві зію біо гра фії
од но го з на ших ре к то рів – О. О. Ка р -
пе ко, яко го вва жа ли ре п ре со ва ним у
1930�х рр., хо ча на спра в ді йо му по -
ща с ти ло уни к ну ти цьо го і він до жив
до кі н ця 1960�х рр.

Це бу ла спра в ді уні ка ль на осо ба:
про тя гом 1922–1927 рр. О. О .  Ка р -
пе ко встиг по пра цю ва ти ке рі в ни ком
у трьох ав то ри те т них ву зах Укра ї ни:
Ні жин сь ко му ін сти ту ті на род ної осві -
ти – ко ли ш ньо му Іс то ри ко� фі ло ло гі ч -
но му ін сти ту ті ім. кня зя Без бо ро дь ка
(ни ні – Ні жин сь кий дер жа в ний уні -
вер си тет ім. М. Го го ля), Ки їв сь ко му
ін сти ту ті на род ної осві ти – ко ли ш -
ньо му Уні вер си те ті Св. Во ло ди ми ра
(ни ні – Ки їв сь кий на ці о на ль ний

уні вер си тет ім. Т. Ше в че н ка) та Ки їв -
сь ко му ін сти ту ті на род но го го с по -
дар с т ва – ко ли ш ньо му Ки їв сь ко му
ко ме р цій но му ін сти ту ті (ни ні – Ки їв -
сь кий на ці о на ль ний еко но мі ч ний
уні вер си тет ім. В. Ге ть ма на). Зви -
чай но, пи тан ня що до при зна чен ня
О. О. Ка р пе ко ви рі шу ва лось у ви щих
дер жа в них ін ста н ці ях, але це об ран -
ня за ле жа ло і від про яв ле них ним
зді б но с тей. Зо к ре ма, в усіх ву зах,
які О. О. Ка р пе ко очо лю вав у за зна -
че ний пе рі од, йо го ро бо та ха ра к те -
ри зу ва лась перш за все ак ти в ним та
щи рим спри ян ням укра ї ні за ції осві т -
ньо го про це су. Він са мо від да но пра -
цю вав на ко ристь від но в лен ня ма те -
рі а ль ної ба зи ви щих уч бо вих за кла -
дів, пра г нув збе ре г ти ста рі ви кла да -
ць кі ка д ри та тра ди ції кла си ч ної осві -
ти. Тож осві т ня та гро мад сь ка ді я ль -
ність О.  О. Ка р пе ко спра в ді за слу -
го вує на до кла д не ви вчен ня та по -
пу ля ри за цію ін фо р ма ції про ньо го.

Ким же він був? За вдя ки знай де -
ним ар хі в ним ма те рі а лам те пер
мо жна до сить чі т ко й ви че р п но від -
по ві с ти на це запи тан ня. Оле к сандр
Оле к са н д ро вич Ка р пе ко на ро ди в ся
3 (16 – за но вим сти лем) ли с то па да
1891 р. у сла в но з ві с но му м. Кро ле -
вець на Че р ні гі в щи ні (сла ва про кро -
ле ве ць кі ру ш ни ки та ви ши в ку ко лись
роз хо ди лась по всій Укра ї ні). В ав то -
бі о г ра фії О.  О .  Ка р пе ко за зна чав, що
за на ці о на ль ні с тю він укра ї нець, а за
со ці а ль ним по хо джен ням – ін те лі -

гент. Ба ть ко Оле к -
са нд ра Оле к са н д ро -
ви ча пра цю вав ли с -
то но шею на Кро ле -
ве ць кій по шті. Ма ти
за йма лась до ма ш -
нім го с по дар с т вом.

У 1892 р. ба ть ко
О. О. Ка р пе ко був пе -
ре ве де ний на слу ж -
бу до по што во го від -
ді лен ня с. Блин ні Ку -
чі Ро с лав сь ко го по -
ві ту на Смо ле н щи ні,
де пра цю вав до
1899 р. Сю ди ж, від -
по ві д но, пе ре їха ла і
йо го ро ди на, са ме
тут по чав  здо бу ва ти
осві ту Оле к сандр
Оле к са н д ро вич Ка р -
пе ко: в сіль сь кій
шко лі пись мен с т ва.

Про те по ча т ко ву осві ту Оле к са н д ру
до ве лося за ве р шу ва ти у шко лі с.
Холм Біль сь ко го по ві ту Смо лен сь кої
гу бе р нії (ку ди 1899 р. на ро бо ту бу ло
пе ре ве де но ба ть ка), яку він за кін чив
у 1901 р. У 1902 р. ба ть ка бу ло пе ре -
ве де но на ро бо ту до по ві то во го
м. Бі ле Смо лен сь кої гу бе р нії, де
Оле к сандр всту пив до гі м на зії, в якій
на вча в ся 4 ро ки. У 1906 р. ба ть ко ві
ам пу ту ва ли но гу і  стан йо го здо ро -
в’я рі з ко по гі р ши в ся, зго дом він за -
ли шив ро бо ту, ви йшов на пе н сію,
і сі м’я пе ре їха ла до м. Нов го род� Сі -
вер сь ко го. Як зга ду вав О.  О. Ка р пе -
ко: «Тут я по чав за йма ти ся при ва т -
ни ми уро ка ми, аби на ті гро ші під -
три му ва ти сі м’ю, що в ті ча си скла -
да ла ся з 13 осіб». Вод но час Оле к -
сандр про до в жив на вча ль ний курс
у мі с це вій гі м на зії, яку за кін чив у
1910 р. і цьо го ж ро ку всту пив до Ні -
жин сь ко го іс то ри ко� фі ло ло гі ч но го
ін сти ту ту ім. кня зя О. Без бо ро дь ка,
на від ді лен ня кла си ч ної фі ло ло гі ї.
Тут він про слу хав ку р си ле к цій з бо -
го сло в’я, фі ло со фії, пе да го гі ки, гре -
ць кої, рим сь кої та ро сій сь кої сло ве с -
но с ті, все сві т ньої та ро сій сь кої іс то -
рії, а та кож ви вчав но ві мо ви (ні ме -
ць ку та фра н цу зь ку). Ні жин сь кий ін -
сти тут був до сить ав то ри те т ним ву -
зом Під ро сій сь кої Укра ї ни (тут сво го
ча су на вча ли ся та кі ви зна ч ні осо би -
с то с ті, як М. Го голь, Є. Гре бі н ка, А.
Мо к ри ць кий, А. Бо ро дін та ба га то
інших; не менш ре пре зе н та ти в ним

був і ви кла да ць кий склад – М. Грот,
А. Бу ди ло вич, В. Ка ча нов сь кий, М.
Бе ре ж ков та ін.).

Од нак у сту де нт сь кі ро ки О. О . Ка р -
пе ко за йма в ся не ли ше осві тою та
під ро бі т ка ми. У йо го спо га дах вка -
за но, що са ме в цей пе рі од від бу -
лось  озна йо м лен ня із су с пі ль но� по -
лі ти ч ним жит тям та вклю чен ня до
ньо го. Вже у рік всту пу до ін сти ту ту
він бе ре участь у вша ну ван ні па м’я ті
по ме р ло го Л.М. То л с то го, що в
прин ци пі роз гля да лось як ан ти уря -
до вий ви ступ (вла да та ке рі в ни ц т во
ву зу на це до зво лу не да ва ли). О. Ка р -
пе ко зга ду вав про ці по дії: «У ве ли кій
ско р бо ті схи ля є мо свої го ло ви… і
обі ця є мо не зу пи ня ти ся ні пе ред
чим у бо ро ть бі з мра ко біс сям та бу -
зу вір с т вом». За зна чи мо, що в Ні -
жин сь ко му ін сти ту ті, як і в ін ших ву -
зах Ро сій сь кої ім пе рії, на той час від -
бу лась чер го ва ак ти ві за ція сту де нт -
сь ко го ру ху. Цьо му спри яв і більш
де мо к ра ти ч ний склад сту де н тів Ні -
жин сь ко го ін сти ту ту по рі в ня но з
іншими ву за ми ім пе рі ї.

У 1914 р. О.  О .  Ка р пе ко за кін чив
Ні жин сь кий іс то ри ко� фі ло ло гі ч ний
ін сти тут. Як ви пу с к ник кла си ч но го
від ді лен ня він мав на пи са ти ди п ло м -
ну ро бо ту з гре ць кої або рим сь кої
сло ве с но с ті. О.  Ка р пе ко об рав те му:
«К во п ро су о ха ра к те ре и про и с хо ж -
де нии гре че с кой са ти ри че с кой дра -
мы», за якою і ви ко нав ро бо ту, що
бу ла ус пі ш но за хи ще на і ста ла йо го
пер шою опу б лі ко ва ною на у ко вою
пра це ю. Як зді б но му сту де н то ві, йо -
му бу ло за про по но ва но за йня тись
під го то в кою до здо бут тя про фе сор -
сь ко го зван ня в ін сти ту ті і, зо к ре ма,
за твер дже но від ря джен ня до Лейп -
ци га на 2 ро ки з на у ко вою ме то ю.
Про те ско ри с та тись ці єю на го дою
О.  О. Ка р пе ко не зміг:  у 1914 р. по -
ча лась Пе р ша сві то ва вій на. Ро сій -
сь ка ім пе рія во ю ва ла з Ні ме ч чи ною,
а то му по їз д ка до ні ме ць ко го Лейп ци -
гу ста ла не мо ж ли во ю. Тож О.  О. Ка р-
пе ко з 1 ли п ня 1914 р. бу ло при зна -
че но вчи те лем кла си ч них мов та іс -
то рії до Ос т ро зь кої чо ло ві чої гі м на зії
Во ро не зь кої гу бе р нії, де він про пра -
цю вав до 1918 р. В цей час він про -
до в жу вав і на у ко ву ді я ль ність, ви да -
в ши 1916 р. роз ві д ку «А н ти ч ные мо -
ти вы (Опыт ис с ле до ва ния ан ти чных
ми фов)», яка за сві д чи ла про до в жен -
ня до слі джен ня ним те ми да в ньо -

гре ць кої куль ту р ної спа д щи ни, ви -
вчен ня якої по ча ло ся ще у сту де нт -
сь кі ро ки.

Він та кож брав ак ти в ну участь у
тих по лі тич них по ді ях, що по тря са -
ли Ро сій сь ку ім пе рію: у 1917 р.
всту пив до КП(б)У та до проф спі л -
ки пра ців ни ків осві ти (РО БОС). По -
при це, до кі н ця 1918 р. про до в жу -
вав ви кла да ць ку ді я ль ність в Ос т -
ро зь кій гі м на зії (яку бу ло пе ре тво -
ре но на тру до ву шко лу), за ли ша ю -
чись при цьо му та кож го ло вою її пе -
да го гі ч ної ра ди. Па ра ле ль но з цим
до 20 гру д ня 1919 р., як член пар тії
та проф спі л ки, обі ймав ни з ку ке рі -
в них по сад у  ра дян сь кій си с те мі
осві ти цьо го краю (за ві ду вач шкі ль -
но го під від ді лу на род ної осві ти,
член по ві то вої та гу бе рн сь кої рад
по на род ній осві ті, го ло ва учи тель -
сь кої проф спі л ки). За га лом з цьо го
ча су О.  О.  Ка р пе ко па ра ле ль но
пра цю вав за  кі ль ко ма на пря м ка -
ми: осві т ня та на у ко ва сфе ра,
проф спі л ко ва, пар тій на ді я ль -
ність та ро бо та в ра дян сь ких ор -
га нах вла ди. Орі є н то в но в цей час
він та кож од ру жи в ся (в осо бо вій
спра ві за 1927 р. О.  О .  Ка р пе ко
за зна чав, що у ньо го на утри ман -
ні пе ре бу ває дру жи на 30�ти ро ків
та 8�рі ч на до нь ка).

З 21 гру д ня 1919 р. (тоб то, од ра зу
ж пі с ля зві ль нен ня Дон ба су від
військ Де ні кі на) О.  Ка р пе ко був пе -
ре ве де ний до цьо го ре гі о ну і пра цю -
вав у м. Ко с тя н ти нівськ До не ць кої
гу бе р нії (член ре в ко му, за ві ду вач ви -
ко н ко му на род ної осві ти, член міськ -
ра ди, ви кла дач у се ми рі ч ній шко лі
№1). З 5 ве ре с ня 1920 р. по 1 тра в -
ня 1921 р. О.  Ка р пе ко пра цю вав на
пар тій ній та ви кла да ць кій ро бо ті у м.
Ба х мут (ви кла дач у се ми рі ч ній шко лі
№2 та на ку р сах під го то в ки пра ців -
ни ків ди т бу ди н ків). З 1 тра в ня по
13 жо в т ня 1921 р. – знов у м. Ко с тя -
н ти нівськ (пра цює се к ре та рем ра -
йон но го осе ре д ку КП(б)У та ви кла -
дає у  се ми рі ч ній шко лі № 1, а та кож
є го ло вою пра в лін ня спі л ки пра ців -
ни ків осві ти).

З 1921 р. О.  О. Ка р пе ко по чи нає
пра цю ва ти та кож у мі с ті сво їх сту -
де нт сь ких ро ків – Ні жи ні. Тут він з
13 сі ч ня 1921 р. по 1 ве ре с ня 1922 р. –
по лі тко мі сар та ви кла дач Ні жин сь ко -
го ін сти ту ту на род ної осві ти  (ско ро -
че но – Ні жин сь кий ІНО, ко ли ш ній Іс -
то ри ко� фі ло ло гі ч ний ін сти тут кн.
Без бо ро дь ка). А з 1 ве ре с ня 1922 р.
(в ав то бі о г ра фії та кож фі гу рує й ін ша
да та – 19 ве ре с ня
1921 р.) – ре к тор
Ні жин сь ко го ІНО. На
цій по са ді О.  О. Ка р -
пе ко пе ре бу вав до
23 че р в ня 1924 р. і
при цьо му збе ріг за
со бою по са ду по лі -
тко мі са ра та ви кла -
да ча, а та кож по -
пов нив пе ре лік по -
сад, що їх обі ймав,
по са дою ке рі в ни ка
се мі на ру під ви ще -
но го ти пу по ма р к -
си з му. 23 бе ре з ня
1923 р. йо го бу ло
та кож за твер дже но
на у ко вим спів ро бі -
т ни ком іс то ри ч ної
се к ції  на у ко во� до -
с лі д ної  ка фе д ри

іс то рії куль ту ри та мо ви у м. Ні жин.
Вод но час Ка р пе ко був чле ном Ні -

жин сь ко го окр па р т ко му. Не по ли -
шав і проф спі л ко вої ро бо ти: з ли с то -
па да 1921 по 1 ли п ня 1924 р. був го -
ло вою пра в лін ня Ні жин сь ко го окру -
ж но го від ді лу РО БО Су. А з осе ні
1923 по 1 ли п ня 1924 р. –  чле ном Ні -
жин сь кої міськ ра ди.

Та  по ве р не мось  до  ді я ль но с ті
О.  О. Ка р пе ко на по са ді ре к то ра Ні -
жин сь ко го ІНО. Ін сти тут йо му ді с та в -
ся у вкрай за не дба но му ста ні. Але
Оле к сандр Оле к са н д ро вич, по при
не три ва лий те р мін сво го ре к тор с т ва
у цьо му ву зі, зміг зро би ти чи ма ло
для ви пра в лен ня ста но ви ща. Вда ло -
ся від ре мо н ту ва ти ча с ти ну при мі -
щень та умеб лю ва ти їх. Збі ль ши ла ся
чи се ль ність сту де н тів. По ча ло ся ви -
кла дан ня но вих ди с ци п лін (при ро д -
ни чо го та фі зи ко� ма те ма ти ч но го
ци к лів). Бу ло від но в ле но пред ме т ні
ка фе д ри.

Тре ба на го ло си ти, що, хо ча
О.  О.  Ка р пе ко обі ймав ці лу ни з ку ке -
рі в них пар тій них та ін. по сад, він
збе ріг то ле ра н т не ста в лен ня до ін -
ших та ви ва же ну ка д ро ву по лі ти ку в
пе рі од ке ру ван ня на вча ль ни ми за -
кла да ми. Зо к ре ма, він не пе ре слі ду -
вав про фе со рів Ін сти ту ту, ко т рі пра -
цю ва ли до ре во лю ції, адже  ба га тьох
із них він знав осо би с то та по ва жав,
а та кож зро бив усе для зо се ре джен -
ня в Ні жи ні пле я ди та ла но ви тих на у -
ко вців, які спри я ли  під не сен ню ро лі
Ні жин сь кої ви щої шко ли у на у ко во му
жит ті Укра ї ни й СРСР. Ве ли ку ува гу
О.  О .  Ка р пе ко та кож при ді лив впро -
ва джен ню рі шен ня про укра ї ні за цію:
од ним із пе р ших пе ре йшов на ви -
кла дан ня укра ї н сь кою мо вою та спо -
ну кав до цьо го ін ших.

Про те про до в жи ти ро бо ту в Ні жи -
ні на да лі О. Ка р пе ко не зміг, оскі ль ки
23 че р в ня 1924 р. рі шен ням вла ди
був пе ре ве де ний на ро бо ту до Ки є -
ва. Тут О.  Ка р пе ко знов по єд ну вав
ви кла да ць ку ро бо ту з пра цею в пар -
тій них стру к ту рах та дер жа в них ор -
га нах вла ди: з кі н ця че р в ня 1923 р.
був чле ном гу б ви ко н ко му; з 24 жо в -
т ня 1924 р. – чле ном Ки їв сь кої міськ -
ра ди; з 1 гру д ня 1925 р. – чле ном
Ки їв сь ко го окру ж но го ко мі те ту
КП(б)У; а з 1 сі ч ня 1926 р. за ві ду вав
від ді лом агі та ції та про па га н ди в Ки -
їв сь ко му окр па р т ко мі (до 17 лю то го
1927 р.).

Не був Оле к сандр Оле к са н д ро вич
на дру го ря д них по са дах і в осві т ній
сфе рі. З 23 че р в ня (за ін ши ми да ни -

Історичні розвідки

Не ві до ме про ві до мих: з іс то рії 
на шо го ре к тор сь ко го ко р пу су. 

Оле к сандр Оле к са н д ро вич Ка р пе ко
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ми – з 1 ли п ня) 1924 р. по 27 ли с то -
па да 1925 р. (за ін ши ми да ни ми – по
1 сі ч ня 1926 р.) він – ре к тор Ки їв сь -
ко го ін сти ту ту на род ної осві ти, ско -
ро че но КІ НО (ни ні – Ки їв сь кий на ці о -
на ль ний уні вер си тет ім. Т. Ше в че н -
ка), в яко му та кож ви кла дав «і с то рію
ре во лю цій но го ру ху в Укра ї ні та  Ро -
сі ї» (з 23 че р в ня 1925 р. вже як про -
фе сор 2�го роз ря ду на ка фе д рі іс то -
рії ре во лю цій но го ру ху в Укра ї ні та
Ро сії). При цьо му за ли ша в ся на у ко -
вим спів ро бі т ни ком на у ко во� до с лі д -
ної ка фе д ри іс то рії куль ту ри та мо ви
Ні жин сь ко го ІНО. «За роз по ря джен -
ням На р ко ма ту осві ти від 27 ли с то -
па да 1925 р. за № 41504 зві ль не ний
з по са ди ре к то ра КІ НО у зв’я з ку з
пе ре хо дом на пар т ро бо ту, але був
за ли ше ний про фе со ром КІ НО на ви -
ще на з ва ній ка фе д рі. З ве ре с ня 1926 р.
О.  О .  Ка р пе ко та кож став на у ко вим
спів ро бі т ни ком на у ко во� до с лі д ної
ка фе д ри ма р к си з му� ле ні ні з му (в
Ки є ві), а з 5 лю то го 1927 р. – упо в -
но ва же ним на у ко во го від ді лу На р ко -
ма ту осві ти в Ки є ві.

У Ки є ві не при пи ни лась і на у ко ва
ро бо та Оле к са н д ра Ка р пе ко, хо ча
те ма ти ч но во на  змі ни лась, ві до бра -
жу ю чи кон’ ю н к ту ру то го ча су. Так, у
1925 р. він опу б лі ку вав до слі джен ня
«З ма те рі а лів до об лі ку сту де нт сь кої
пра ці» та «З іс то рії сту де нт сь ко го ру -
ху 1905 р. на Ки їв щи ні». В ав то бі о г -
ра фії, скла де ній на ве с ні 1927 р., О.
О .  Ка р пе ко та кож за зна чав, що: «За
остан ні ча си, крім ви ще за з на че них
двох праць.., у рі з них ча со пи сах вмі -
с тив де кі ль ка ста тей з іс то рії ре в ру -
ху в Ро сії та  Укра ї ні, зро бив 11 на у -
ко вих до кла дів, ке ру вав ма р к си ст -
сь ко� ле нін сь ким се мі на ром та йо го
іс то ри ч ною се к ці єю в Ні жи ні у
1923–1924 ро ках. Ке ру вав під ви ще -
ним се мі на ром з іс то рії ре в ру ху в
Ро сії та Укра ї ні при Ки їв сь ко му ІНО –
1924–1926  ро ки».  Окрім  цьо го,
О. Ка р пе ко брав участь у ре с пу б лі -
кан сь ких на ра дах, де роз гля да ли ся
про бле ми осві ти.

15 лю то го 1926 р. На р ко мат осві -
ти УРСР при йн яв «По ло жен ня про
по ря док за мі щен ня по сад ке рі в ни ків
та ви кла да чів  осві т ніх уста нов
УРСР», яким за крі пив за со бою
прак ти ку при зна чен ня ке рі в ни ків ву -
зів ре с пу б лі ки. За роз по ря джен ням
На род но го ко мі са рі а ту осві ти від
16 лю то го 1927 р. (№ 8962) О.  Ка р -
пе ко був при зна че ний ре к то ром Ки -
їв сь ко го ін сти ту ту на род но го го с по -
дар с т ва ім. Є. Бош (да лі – КІНГ) за -
мість С. С. Ка га на, який був ре к то -
ром з 1 ве ре с ня 1926 р., але остан -
нім ча сом ча с то хво рів і то му не міг
по в но цін но ви ко ну ва ти свої обо в’я з -
ки. Про при зна чен ня О.  О .  Ка р пе ко
ре к то ром з Ха р ко ва 16 лю то го бу ло
на пра в ле но те ле гра му до КІ Н Гу.
Пі с ля отри ман ня ці єї те ле гра ми,
в. о. обо в’я з ки ре к то ра ін сти ту ту
про ре к тор на вча ль ної ча с ти ни
проф. А.  Є. Кри с тер 17 лю то го
1927 р.  зве р ну в ся  з  ли с том до
О. О. Ка р пе ко з по від ом лен ням про
йо го при зна чен ня ре к то ром КІ Н Гу і
про по зи ці єю «при бу ти до Ін сти ту ту
для при йо му справ і май на й для
всту пу на по са ду».

Не гай но  при йн я в ши  по са ду,
О.  О. Ка р пе ко вже 19 лю то го ви дав
роз по ря джен ня (за № 127) по Ін сти -
ту ту, в яко му ін фо р му вав, що: «Цьо -
го чи с ла, згі д но з те ле гра м ним роз -
по ря джен ням На р ко мо с ві ти з 16
ц.м. №  9906, я при йн яв усі спра ви
та май но ін сти ту ту і всту пив на по са -
ду ре к то ра». Про це О.  Ка р пе ко по -
від омив (те ле гра мою) й На род ний
ко мі са рі ат осві ти. Цьо го ж дня Оле к -
сандр Оле к са н д ро вич (як ре к то р)
про вів і пе р ше за сі дан ня Пра в лін ня
КІ Н Гу, на яко му бу ло за слу ха но та
схва ле но те ле гра му На р ко ма ту
осві ти що до йо го при зна чен ня ре к -
то ром, а та кож роз гля ну то ста но ви -
ще  ко ж но го фа ку ль те ту і пи тан ня,
по в’я за ні з ви дан ням «На у ко вих за -
пи сок КІ Н Гу».

Як і на по пе ре дніх мі с цях ро бо ти в
си с те мі ви щої осві ти, О.  О .  Ка р пе ко
роз го р нув ак ти в ну ді я ль ність, спря -
мо ва ну на роз ви ток вві ре но го йо му
на вча ль но го за кла ду. КІНГ на той
час пе ре жи вав до сить скла д ний пе -
рі од. Пі с ля ева ку а ції до Са ра то ва та

по да ль ших ре во лю цій них пер тур ба -
цій ко ли ш ній Ки їв сь кий ко ме р цій ний
ін сти тут (пе ре йме но ва ний 1920 р.
на Ки їв сь кий ін сти тут на род но го го -
с по дар с т ва) так і не зміг по вні с тю
від но ви ти свою ма те рі а ль ну та на -
вча ль ну ба зу. Бу ло втра че но бі ль шу
кі ль кість фо н ду  бі б лі о те ки, в ча си
змі ни вла ди у Ки є ві роз гра бо ва но
му зей то ва ро знав с т ва, об ла д нан ня
ме то ди ч них ка бі не тів та ла бо ра то -
рій. Зна ч ної шко ди бу ло за по ді я но
при мі щен ням Ін сти ту ту, в яких три -
ва лий час роз мі щу ва ли ся вій сь ко ві
та уря до ві уста но ви. Зме н ши в ся ви -
кла да ць кий та сту де нт сь кий склад.

За вдя ки ен ту зі а з му та на по ле г ли -
во с ті но во го ре к то ра ак ти ві зу ва лись
ре мо н т ні ро бо ти; бу ла змі ц не на ви -
да в ни ча ба за (при йн я то рі шен ня
про під го то в ку збі р ни ка з на го ди
юві лею ін сти ту ту) та збі ль ше но аси -
г ну ван ня на при дбан ня лі те ра ту ри
(за 1927–1928 на вча ль ний рік кі ль -
кість кни жок в ін сти тут сь кій біб ліо -
те ці зро с ла на 2132 по зи ції, з них
тре ти на – укра ї но мо в ні). Від но ви -
лась ро бо та на вча ль но� ме то ди ч них
ка бі не тів. Так, до по ча т ку 1928 р. бу -
ло на ла го дже но ро бо ту ка бі не тів:
пла но во го го с по дар с т ва, ста ти с ти ч -
но го, еко но мі ч ної гео гра фії, стра ху -
ван ня, мі с це во го го с по дар с т ва, хі мі -
ч но го, то ва ро знав с т ва, гео ло гі ч но го,
еко но мі ч но го, іс то ри ко� со ці о ло гі ч -
но го, при ва т но го пра ва, пу б лі ч но го
пра ва; ла бо ра то рій: фі зи ко� ме то ди -
ч но го ви про бу ван ня то ва рів, ана лі ти -
ч ної хі мії, тех но ло гі ч ної, сіль сь ко го с -
по дар сь кої, біо ло гі ч ної, те к с ти ль но го
то ва ро знав с т ва; а та кож юри ди ч ної
клі ні ки та му зею то ва ро знав с т ва.

Від по ві д но до уря до вих по ста нов
кі ль кість фа ку ль те тів бу ло ско ро че -
но до трьох: еко но мі ч ний, юри ди ч -
ний та ро бі т ни чий (ро бі т фак). Про те
збі ль ши лась кі ль кість від ді лень, що
спри я ло по гли б лен ню спе ці а лі за ці ї.
При юри ди ч но му фа ку ль те ті з 1927 р.
по ча ла ро бо ту юри ди ч на кон су ль та -
ці я. Для під ви щен ня рі в ня під го то в -
ки май бу т ніх фа хі в ців з осе ні 1927 р.
від бу лось збі ль шен ня те р мі ну на -
вчан ня до чо ти рьох ро ків (за ви ня т -
ком ро бі т фа ку). Зро с ла й чи се ль -
ність сту де н тів: у 1927–1928 на вча -
ль но му ро ці в Ін сти ту ті на вча в ся
1681 сту дент, при чо му 750 з них
отри му ва ли сти пе н дії (ви ща осві та
на той час бу ла пла т ною). За фа ку -
ль те та ми сту де н ти по ді ля лись на -
сту п ним чи ном: 505 на вча лись на
еко но мі ч но му фа ку ль те ті, 309 – на
юри ди ч но му, ре ш та (867) – на ро -
бі тфа ку. В со ці а ль но му від но шен ні
се ред сту де н тів пе ре ва жа ли ви хі д ці
зі слу ж бо в ців (ста но ви ли бли зь ко
по ло ви ни всіх сту де н тів), а за на ці о -
на ль ною озна кою – єв реї (на еко но -
мі ч но му фа ку ль те ті та ро бі т фа ку во -
ни ста но ви ли бли зь ко 48%) та укра -
ї н ці (по над 35%), ре ш та – ро сі я ни,
по ля ки та ін. Для по кра щан ня жи т -
ло вих та ма те рі а ль них умов іно го ро -
д ніх та най більш со ці а ль но не за хи -
ще них сту де н тів на бу ль ва рі Ше в че -
н ка в буд. № 12 був об ла д на ний гу р -
то жи ток. І хо ча йо го пло ща бу ла не -
зна ч ною (259 кв. са жень), але він
зна хо ди в ся не да ле ко від на вча ль но -
го ко р пу су КІ Н Гу (роз та шо ва но го на
то му ж бу ль ва рі Ше в че н ка в буд. №
22/24).

З 1 жо в т ня 1927 р., згі д но з по ста -
но вою Пра в лін ня КІ Н Гу, О. О . Ка р пе -
ко та кож роз по чав ви кла дан ня в ін -
сти ту ті ку р су «Е ко но мі ч но� со ці а ль -
ної іс то рії Ро сії та Укра ї ни XIX та XX
сто літ тя». Вод но час О. Ка р пе ко за -
ли ша в ся про фе со ром КІ НО, а та кож
– чле ном Ки їв сь ко го окр па р т ко му,
окр ви ко н ко му та міськ ра ди.

Про те, оскі ль ки він за ле жав від
во лі ви щої ре с пу б лі кан сь кої вла ди,
то не зміг до в го за ли ша ти ся на по -
са ді ре к то ра КІ Н Гу і вже на при кі н ці
1927 р. му сив пе ре йти на но ве мі с це
ро бо ти, за ли ши в ши та ким чи ном
по са ду ре к то ра. 5 гру д ня 1927 р.
в.о. ре к то ра КІ Н Гу М. Мі ті лі но бу ло
ви да но на каз № 43 по ін сти ту ту, згі -
д но з § 1 яко го «Вва жа ти за ви бу ло -
го зі скла ду пе д пе р со на лу Ін сти ту ту
ре к то ра – проф. О. О . Ка р пе ко – че -
рез ві д’їзд йо го з Ки є ва на ро бо ту до
ін шо го мі с та».

За зна чи мо, що пі с ля ре к тор с т ва у

КІ Н Гу О. О . Ка р пе ко на де який час
по ли шив пра цю у на вча ль них за кла -
дах і про до в жив ро бо ту, як то ді ка -
за ли, «по пар тій ній лі ні ї» та на дер -
жа в них по са дах. Так, у 1930–1931
рр. він був за сту п ни ком за ві ду ва ча
від ді лу агі та ції та про па га н ди ЦК
КП(б)У; у 1932–1933 рр. – пе р шим
за сту п ни ком на род но го ко мі са ра
осві ти УРСР (тоб то, вжи ва ю чи су -
час ну те р мі но ло гію,  пе р шим за сту п -
ни ком мі ні с т ра осві ти); у 1933–
1934 рр. – го ло вою Ра діо ко мі те ту
при РНК УРСР.

У 1934 р. сто ли цю УРСР бу ло пе -
ре не се но з Ха р ко ва до Ки є ва. Цей
про цес бу ло ви ко ри с та но для по си -
лен ня ре п ре сій. О.  Ка р пе ко, який
уже три ва лий час пе ре бу вав на пар -
тій них та дер жа в них по са дах (до то -
го ж був по в’я за ний із ро бо тою на
ра діо, де ак ти в но ви сві т лю ва ли ся
по лі тич ні ре п ре сії), до б ре знав про
про ве ден ня по лі тич них чи с ток і ро -
зу мів, що во ни ра но чи пі з но мо жуть
за че пи ти та кож і йо го. То му (як  чи -
ма ло укра ї н сь ких ді я чів) він ви рі шив
по їха ти по да лі від Укра ї ни, де б йо го
не зна ли, і про до в жи ти там свою ро -
бо ту. Са ме то му він пе ре їз дить на
Урал, де впро довж 1935–1937 рр. ке -
ру вав куль ту р но� ма со вою ро бо то ю.

Зго дом зме н шен ня ма с ш та бів ре -
п ре сій до зво ли ло пе ре їха ти бли ж че
до Укра ї ни. З 1937 р. і до по ча т ку Ве -
ли кої Ві т чи з ня ної вій ни він пра цю вав
на ке рі в них по са дах у си с те мі на -
род но го го с по дар с т ва Ку ба ні. В ро -
ки вій ни там же брав участь у пар ти -
зан сь ко му ру сі, зо к ре ма, ке ру вав
од ним із пар ти зан сь ких за го нів.

Пі с ля вій ни у кра ї ні від чу ва ла ся го -
с т ра по тре ба у ви кла да ць ких та ке -
рі в них ка д рах у си с те мі ви щої осві -
ти. Тож  О.  О .  Ка р пе ко по ве р ну в ся
до ро бо ти у цій сфе рі. У 1945–1950
рр. був ди ре к то ром Кра с но дар сь ко -
го пе да го гі ч но го ін сти ту ту. У
1950–1956 рр. – де ка ном фа ку ль те -
ту іно зе м них мов Во ро не зь ко го пе -
да го гі ч но го ін сти ту ту.

З 1956 р. ви йшов на пе н сі ю.
Остан ні ро ки про жи вав на Че р ні гі в -
щи ні, в цей час за йня в ся на пи сан -
ням спо га дів, що збе ре г лись і є цін -
ним дже ре лом  іс то рії Укра ї ни
20–30�х рр.  XX ст. По мер Оле к -
сандр Оле к сандро вич 1969 року.

Опу б лі ко ва на на у ко ва спа д щи на
О. О. Ка р пе ко ста но вить по над сто
праць, що при свя че ні пе ре ва ж но пи -
тан ням кла си ч ної фі ло ло гії, пе да го гі -
ки, ор га ні за ції си с те ми осві ти і т.п.

Що до осві т ньої ді я ль но с ті О.  О. Ка р-
пе ко, то во на та кож бу ла ба га то гран -
но ю. Се ред ди с ци п лін, які він ви кла -
дав, бу ли та кі: кла си ч ні мо ви, со ці а -
ль но� еко но мі ч на іс то рія Ро сії та
Укра ї ни XIX–XX сто літь, іс то рія РКП
та КП(б)У, по літ еко но мія, іс то рія ма -
те рі а лі з му, су с пі ль с т во знав с т во, іс -
то рія ре во лю цій но го ру ху в Ро сії та
Укра ї ні. При цьо му він до ско на ло во -
ло дів ро сій сь кою та укра ї н сь кою мо -
ва ми, а та кож чи тав фра н цу зь кою,
ні ме ць кою, гре ць кою та ла тин сь ко ю.
Тож, хоч йо го ро бо та в осві т ній сфе -
рі при па ла на ра дян сь кий пе рі од (а
то му ви му ше но бу ла за по лі ти зо ва -
на),  про те за рі в нем сво єї фа хо вої
під го то в ки він на ле жав до ко го р ти
ви хо ва н ців ста рої, кла си ч ної си с те -
ми ви щої осві ти, а то му сто яв на го -
ло ву ви ще ба га тьох то го ча с них ке рі в -
ни ків ву зів Укра ї ни, що й да ло йо му
пра во по сі с ти ке рі в ні по са ди аж у
трьох ви щих уч бо вих за кла дах.

На сам кі нець хо чу ви сло ви ти
щи ру по дя ку ке рі в ни ц т ву Дер жа -
в но го ар хі ву м. Ки є ва в осо бі йо -
го ди ре к то ра Ві ри Пе т рі в ни Ку п -
че н ко та пра ців ни кам цьо го ар хі -
ву, ко т рі на да ють зна ч ну до по -
мо гу та все бі ч но спри я ють у ро -
бо ті з ар хі в ни ми ма те рі а ла ми,
по в’я за ни ми з іс то рі єю на шо го
ву зу, ре зуль та ти якої бу дуть по -
кла де ні в ос но ву ство рю ва ної
екс по зи ції Му зею іс то рії  КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.

А. І. Чу т кий, 
до цент ка фе д ри іс то рії еко но -

мі ч них учень та еко но мі ч ної іс то -
рії, ди ре к тор Му зею іс то рії КНЕУ.

Не ус пе ла я сдать зи м нюю сес сию, как
за ок ном опять март – ве с на, цве ты и де -
ву ш ки в ко ро т ких юб ках. Что ж, при шло
вре мя об но вить га р де роб и до стать из
за ва лов за бы той на зи м ний пе ри од оде ж-
ды лю би мые ту ф ли, са ра фа ны и пла ть я.
И бы ло бы все про с то за ме ча те ль но, ес -
ли б во вре мя мно го чи с лен ных пра з д ни -
ков я не ела огро м ное ко ли че с т во ра з но -
о б ра з ных га р ни ров и лю би мых ма ми ных
то р ти ков. Все бы ло, ко не ч но, бе зу м но
вку с ным, но... ли ш ние ки ло г ра м мы да ют
о се бе знать. Лю би мое сно г с ши ба те ль -
ное и до бо ли се к са пи ль ное пла тье не за -
сте ги ва е т ся, а на деть ко ро т кие шо р ты
мне не по зво ля ет мое от ра же ние в зе р ка -
ле. Эх, где то вре мя, ко г да я сво бо д но
оде ва ла джи н сы ра з ме ра S и сво бо д но
се бя чув с т во ва ла?! По ка де ло не до ш ло
до пля ж но го се зо на, на до бы с т ре нь ко
при во дить се бя в по ря док. Фи з ку ль ту ра,
ко не ч но, – за ня тие за ме ча те ль ное, но
для же ла е мо го ре зуль та та на до бы сесть
на ди е ту. Де виз «НЕ БУ ДУ НИ ЧЕ ГО ЕСТЬ»
дей с т ву ет, к со жа ле нию, все го лишь
день, так что брать на во о ру же ние бу дем
про ве рен ные ста рые ме то ды.

Ес ли же си ту а ция не кри ти че с кая, мо ж-
но огра ни чить се бя в упо т ре б ле нии по -
лю би в ше го ся пи ва и лю би мых за ва р ных
пи ро ж ных, бо ль шо го ко ли че с т ва хле ба и
жа ре ной пи щи. В тя же лых слу ча ях ва ж но
по мнить о том, что не пра ви ль но со с та в -
лен ные ди е ты мо гут не бла го п ри я т но ска -
зы вать ся на те ле, осо бен но на ли це: оно
ста но ви т ся дря б лым и по яв ля ю т ся ме ш -
ки под гла за ми.

Не на е дать ся пе ред сном яв ля е т ся ос -
но в ным и, на са мом де ле, дей с т ву ю щим
со ве том. Спо соб с т ву ют по ху де нию та к же
про гу л ки на све жем во з ду хе. Ес ли же
по сле это го по яв ля е т ся чув с т во го ло да,
лу ч ше все го его утолять фру к та ми и са -
ла та ми из све жих ово щей БЕЗ СО ЛИ!
Очень по ле з но раз в 7�9 дней де лать ра з -
г ру зо ч ный день. Это по ле з но как для из -
ба в ле ния от ли ш не го ве са, так и для очи -
с т ки все го ор га ни з ма. В эти дни  же ла те -
ль но пить то ль ко во ду, но ес ли это тя же -
ло пе ре но си т ся, мо ж но де лать мо ло ч -
ные, яб ло ч ные или яго д ные дни. Есть на -

до ма ле нь кими пор ци ями, 3�4 ра за в
день. Очень хо ро шие ре зуль та ты да ет ви -
но г ра д ная ди е та: ну ж но есть то ль ко ви -
но г рад (без ко с то чек) в нео гра ни чен ном
ко ли че с т ве, в те че ние не ско ль ких дней.

Но ес ли, все �та ки, ре ше ние от но си те -
ль но ди е ты при ня то, то еще од ной про -
бле мой яв ля е т ся вы бор са мо го ку р са по -
ху де ни я. Сре ди мно го чи с лен ных ди ет
для по ху де ния на и бо лее при спо со б лен -
ной к сре д не е в ро пей с ким усло ви ям жи з -
ни яв ля е т ся так на зы ва е мая “во с то ч ная
ди е та”, ра с с чи тан ная на 10 дней. Ко ли че -
с т во пи тья нео гра ни чен но, и при стро гом
со б лю де нии ди е ты че ло век те ря ет в ве се
при бли зи те ль но 4 кг.

При лю бой ди е те сле ду ет по мнить о
не об хо ди мо с ти по тре б ле ния до ста то ч -
но го ко ли че с т ва бе л ка. В день тре бу е т ся
не ме нее 250�300 г бе л ко вой пи щи.

8 ча сов – ча ш ка ко фе или чая с ку со ч -
ком са ха ра;

11 ча сов – кру тое яй цо и 8 штук че р -
но с ли ва су ше но го или све жих слив;

14 ча сов – 200 г по ст но го ва ре но го мя -
са и 100 г га р ни ра из ка пу с ты или мо р ко -
ви (же ла те ль но све жих), яб ло ко или апе -
ль син;

17 ча сов – 30 г сы ра, апе ль син или яб -
ло ко;

20 ча сов – ста кан про с то к ва ши или
ке фи ра.

Не м но ж ко те р пе ния, чу ть� чуть ста ра -
ния и си лы во ли, и стре л ка ве сов по ка зы -
ва ет за ве т ные ци ф ры, джи н сы не тре щат
по швам, и от ра же ние в зе р ка ле не при -
во дит в ужас! Ми лые де ву ш ки, се бя на до
лю бить, а ино г да сто ит чу ть� чуть по дна -
п ря чь ся для то го, чтоб лю бить се бя еще
бо ль ше.

Ка тя Скри п ка, 
сту де н т ка 2 ку р са.

Цікаво

Пе р вое ап ре ля мо ж но на звать лю -
би мым нео фи ци а ль ным пра з д ни -
ком, ко г да в ка ж дом из нас про сы па -
е т ся ре бя че с т во, ведь так и хо че т ся
над кем� ни будь по дшу тить. Осо бен -
но сту де н ты и шко ль ни ки изо щ ря ю т -
ся в этот день, про яв ляя не дю -
жинную изо б ре та те ль ность и ак те р -
с кое ма с тер с т во.

День ду ра ков от ме ча е т ся во мно гих
стра нах ми ра, но от ку да по шла эта
стран ная тра ди ция? На ча лось все в
сре д не ве ко вой Фра н ци и. В на ча ле XVI
ве ка ле то и с чи с ле ние пе ре шло с Юли а н-
с ко го ка ле н да ря на Гре го ри а н с кий. По
ста ро му ка ле н да рю Но вый год вы па дал
на 1 ап ре ля и был пе ре не сен на при вы -
ч ное для нас 1 ян ва ря. В те вре ме на но -
во сти ра с п ро с т ра ня лись до во ль но ме д -
лен но, так на зы ва е мым пе шим хо дом, и
во мно гие ре ги о ны это но во вве де ние
до ш ло то ль ко спу с тя не ско ль ко лет. Ни -
че го не по до зре ва ю щие фра н цу зы про -
до л жа ли от ме чать Но вый год пе р во го
ап ре ля, как ни в чем не бы ва ло. Уз нав о
пе ре но се пра з д ни ка на три ме ся ца на -
зад, мно гие не хо те ли в это по ве рить.
Но ни че го не по де ла ешь: за кон есть за -
кон, при шлось с этим сми рить ся, а тех,
кто упря мо про до л жал от ме чать но вый
год по ста ро му ка ле н да рю, на зы ва ли
«ап ре ль с ки ми ду ра ка ми».

Со вре ме нем из па мя ти сте р лась ас -
со ци а ция пе р во го ап ре ля с но вым го -
дом, а вот тя га по про ка з ни чать ос та -
лась. Ино г да по дго то в ка на чи на е т ся за
не ско ль ко не дель до «пра з д ни ка», хо тя
очень ча с то по лу ча е т ся так, что ожи да -
ние от шу т ки при но сит бо ль ше ра до с ти,
чем ре зуль тат. Про ка зы вы ш ли да ле ко
за пред елы се мьи и дру зей, а по дшу чи -
ва ние над ко л ле га ми ста ло лю би мым
де лом. С по яв ле ни ем те ле ви де ния и ра -
дио ко ли че с т во по па в ших на удо ч ку
зна чи те ль но уве ли чи лось.

Са мой зна ме ни той шу т кой, об ма ну в -
шей ты ся чи лю дей, мо ж но счи тать пе р -
во а п ре ль с кий нон сенс, сфа б ри ци ро -
ван ный ав то ри те т ным ан г лий с ким ка на -

лом BBC в 1957 го ду. В но во стях был
по ка зан ре по р таж, ра с с ка зы ва в ший о
том, что швей ца р с кие фе р ме ры бла го -
да ря ран не му на ча лу ве с ны со б ра ли
осо бен но бо га тый УРО ЖАЙ СПА ГЕТ ТИ.
Фа к ты по дт ве р ж да лись ка д ра ми с фе р -
мы, на ко то рых де ву ш ки� кре с ть я н ки с
до во ль ным ви дом сни ма ли спа гет ти с
ку с тов. В те вре ме на ма ка рон ные из де -
лия бы ли ма ло ра с п ро с т ра не ны в Ве ли -
ко бри та нии и счи та лись ско рее эк зо ти -
че с ким блю дом, по это му ты ся чи те ле -
зри те лей при ня ли ре по р таж за чи с тую
мо не ту, а те ле фон ная ли ния сту дии ра з -
ры ва лась от зво н ков же ла ю щих при об -
ре с ти чу до� де ре во. Во з мо ж но, имен но
от сю да по яви лось вы ра же ние «ве шать
ла п шу на уши».

Пе р во го ап ре ля мно гие из нас ста ра -
ю т ся быть осо бен но вни ма те ль ны ми,
что бы не по ддать ся на про во ка ции окру -
жа ю щих. Но ра но или по зд но бди те ль -
ность осла бе ва ет и да же ба на ль ное «а у
вас спи на бе ла я» мо жет сде лать свое
де ло. Ино г да шу т ки по лу ча ю т ся та ки ми
уда ч ны ми, что о них еще до л го вспо ми -
на ют со сме хом. Пе р вое ап ре ля при но -
сит без мя те ж ную ра дость в бу д ние дни
и то ль ко еще бо ль ше при по д ни ма ет ве -
сен нее на стро е ни е.

Се го д ня во з мо ж но с тей «по шу тить»
ста ло на мно го бо ль ше. По ми мо роз ыг -
ры шей на ра дио, стран ных те ле фон ных
зво н ков и смс бо ль шие во з мо ж но с ти
пре до с та в ля ют ци ф ро вые фо то гра фии,
ко то рые мо ж но об ра бо тать в ре да к то ре
так, что да же ма ма ро д ная не при зна ет.

Пе р вое ап ре ля – пра з д ник без обя -
за тельств: не ну ж но да рить по да р ки и
со чи нять по здра в ле ни я. Этот день так и
не стал вы хо д ным, но ос та е т ся лю би мым
и са мым не по с ред с т вен ным. Уче ны ми
да в но до ка за но, что смех про д лева ет
жизнь че ло ве ка, так что смей тесь от ду -
ши пе р во го ап ре ля и по де ли тесь сво и ми
са мы ми уда ч ны ми шу т ка ми с на ми.

Юлия Кли мо в с каЯ,
гла ва про ф бю ро ФЭ и У.

Ис то рия са мо го сме ш но го дня

Між іншим

Вес на...


