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Біографія
Олександр Прокопович Марков народився 23 лютого 1885[6] р. у станиці
Островській Усть-Медвецького округу області Війська Донського. За
походженням він був козаком, його батько, Прокіп, належав до духовного
звання [31] і працював вчителем станичної школи.
1905 р. – закінчив Донську духовну семінарію у Новочеркаську.
1906–1910 рр. – навчання на юридичному факультеті Імператорського
Харківського університету (отримав диплом І ступеня).
1910–1914 рр. – помічник присяжного повіреного М. С. Карпінського у
Харкові; викладав курс місцевих фінансів на Харківських вищих комерційних
курсах. Наступна посада – міський секретар у Царицині, а згодом – у м.
Кизлярі.
1915 р. – захист магістерської дисертації з фінансового права у
Харківському університеті.
1915–1916 рр. – секретар Курської міської думи; секретар Курського
комітету Спілки російських міст допомоги хворим та пораненим воїнам.
1916–1917 рр. – асистент при кафедрі фінансового права юридичного
факультету Харківського університету; асистент Харківського комерційного
інституту.
Травень – вересень 1917 р. – обрано Губернським комісаром Народної
Ради Курської губернії.
1917–1918 рр. – асистент Харківського комерційного інституту.
1918–1922 рр. – професор Харківського інституту народного
господарства; викладав у партійній школі з питань економіки господарства.
1919–1921 рр. – завідувач інспекторсько-інструкторського підвідділу
Всеукраїнського комунвідділу; керівник адміністративно-комунальних курсів;
вчений секретар Укрдержплану (завідував його фінансово-економічним
відділом).
1921–1922 рр. – організував виставку зразків оснащення комунального
господарства до з’їзду Рад та відкриття Всеукраїнського музею комунального
господарства (був першим його завідувачем).
1922 р. – засновник та перший директор Всеукраїнського технікуму
комунального господарства.

1923–1950 рр. – період еміграції. Працював у Німеччині на посаді
доцента Російського наукового інституту в Берліні; викладав курс «Російські
фінанси» у Слов’янському інституті при Сорбонні; співпрацював з Російським
комерційним інститутом та Франко-російським інститутом соціальних і
політичних наук у Парижі. У 1928 році в Берлині захистив дисертацію на
звання магістра фінансового права.
Грудень 1950 р. – повернення до СРСР.
1951–1954 рр. – арешт та перебування у тюрмах та таборах.
Березень 1954 р. – скасування вироку і звільнення з-за грат.
1954 р. – доцент Інституту географії АН РРФСР.
1961 р. – захист кандидатської дисертації на науковий ступінь кандидата
економічних наук.
1954–1968 рр. – професор Інституту світової економіки та міжнародних
відносин РАН.
Помер Олександр Прокопович 21 травня 1973 року в Москві.
Початок трудового шляху
Трудовий шлях молодий правознавець почав з посади помічника
присяжного повіреного М. С. Карпінського у Харкові, проживаючи за місцем
служби у будинку Є. Г. Гребеннікової по вул. Михайлівській, 15 [4]. Набувши
певного досвіду у юриспруденції, він починає практичне вивчення економіки
міст та земств на посаді міського секретаря у Царицині [3]. Працюючи в
м. Кизлярі та у Курській міській думі, Олександр Прокопович продовжував
вивчати міське господарство.

Курськ, початок ХХ ст.

Узагальнивши свої дослідження у галузі управління комунальним
господарством цього міста, дослідник протягом 1914–1915 рр. опублікував
роботу «Земельное хозяйство г. Курска». Перші друковані праці було подано на
розгляд науковців кафедри фінансового права Московського університету. Це
сприяло тому, що його було залишено для підготовки до професури у цьому
навчальному закладі [4]. У 1915 р. О. П. Марков стає асистентом при кафедрі
фінансового права юридичного факультету Харківського університету. Крім
того, на Харківських вищих комерційних курсах, які розпочали діяти із 1912 р.,
йому було доручено викладання курсу місцевих фінансів. Магістерський іспит з
фінансового права Олександр Прокопович склав у Харкові.
Політична діяльність
У роки Першої світової війни О. П. Марков обирається секретарем
Курського комітету Союзу російських міст допомоги хворим та пораненим
воїнам. Цю посаду він обіймає одночасно з роботою секретарем Курської
міської думи. На сторінках центрального друкованого органу муніципальних
діячів Росії – журналу «Городское дело» з’являються його ґрунтовні
дослідження з питань діяльності міського самоврядування. У широкому
розвитку місцевої виборної влади він вбачає головну запоруку економічного та
політичного прогресу в країні.
Наукові праці О. П. Маркова того періоду демонструють, що він за своїми
політичними переконаннями належав до буржуазно-демократичного табору.
Його підтримка лютневої революції була беззаперечною і тому зумовлювала
активну участь у відповідному антимонархічному громадському русі. Швидко
зростав авторитет О. П. Маркова як політичного діяча, ширилося коло його
особистих зв’язків з провідними політиками тодішньої Росії, зокрема, з
Головою Тимчасового уряду О. Ф. Керенським та лідером більшовиків
В. І. Леніним [2].
У питанні про землю Олександр Прокопович підтримував принцип
передачі усіх поміщицьких угідь селянам без викупу. Як безпартійну, але
грамотну людину на зборах Народної Ради Курської губернії його обрали
головувати на засіданні. На цьому зібранні, де переважну більшість складали
представники селянства, була прийнята резолюція з земельного питання,
запропонована Олександром Прокоповичем. Його ж було висунуто учасниками
зборів на посаду Губернського комісара [2]. Соціалістична щоденна газета
«Курский край» від 7 червня 1917 р. принесла у місто звістку: «Утверждённый
Временным правительством в должности комиссара А. П. Марков вступит в
должность немедленно по получении официального уведомления об
утверждении, которое ожидается на днях» [27]. Введення Тимчасовим урядом
інституту губернських та повітових комісарів було одним із найперших
перетворень в апараті управління державою. Губернські комісари призначалися
на заміну губернаторам. Інститут комісарів Тимчасового уряду проіснував до
вересня 1917 р. [1]. Посаду Губернського комісара Курської губернії Олександр
Прокопович обіймав до середини вересня 1917 р.

Жовтневу революцію О. П. Марков не прийняв, стверджуючи: «Слава
Богу, я разбираюсь и в экономике, и в жизни. Маркс – это ещё далеко не
панацея от всех бед России» [2]. Але, сподіваючись на втілення своїх мрій
стосовно розвитку місцевого самоврядування, професор зробив спробу
співпраці з більшовиками. Він читав лекції у партійній школі з питань
економіки господарства, складав баланси міського господарства м. Харкова.
У 1930-х роках, перебуваючи в еміграції, О. П. Марков зацікавився
масонським рухом серед російських емігрантів і певний час входив до
масонської ложи «Северная звезда» [30], хоча на схилі віку з іронією згадував
про це захоплення [2]. Також у цей період він брав участь у Республіканськодемократичному об’єднанні – громадсько-політичній організації кадетського
спрямування. У «Вестнике РДО» та «Последних новостях» публікував огляди
за темами: «Хозяйственные итоги Октября», «Хозяйственные итоги 1928
года», «Земельный вопрос» тощо. Оцінюючи колективізацію та
індустріалізацію, що відбувалися у Радянському Союзі, професор писав, що
вони здійснюються за рахунок здоров’я та життя, матеріального добробуту
рядових радянських обивателів, що головна їх мета – створення збройних сил
СРСР, здатних здійснити плани більшовицької партії стосовно світової
революції.
Праця в Харківському комерційному інституті
(Харківському інституті народного господарства)
У 1916 р. Вищі комерційні курси у Харкові було реорганізовано у
Харківський комерційний інститут, де продовжив свою педагогічну діяльність
О. П. Марков. Протягом 1916/1917 навчального року Олександр Прокопович
проводив практичні заняття з місцевих фінансів на 4-му курсі підвідділу
місцевого господарства [29]. Ці заняття О. П. Марков проводив у рамках курсу
місцевих фінансів, який викладав відомий економіст професор П. Л. Кованько.
Особливу увагу Олександр Прокопович приділяв діючому російському
законодавству з земських та міських фінансів, а також практиці вирішення
цього питання містами та земствами [29]. У викладацькій роботі він
використовував матеріали, які продовжував збирати, перебуваючи на посаді
секретаря Курської міської думи.
У 1917/1918 навчальному році О. П. Марков продовжив викладацьку
роботу та наукові дослідження з питань місцевих фінансів у Харківському
комерційному інституті.
Коли нова влада розпочала процес відбудови зруйнованого (фізично та
організаційно) війнами, революціями та політикою «воєнного комунізму»
комунального господарства, активну участь у цій роботі взяли фахівцікомунальники старої формації (Д. С. Черкес, М. І. Казас, Д. Д. Тіц,
М. Г. Малішевський та ін.).

Як професор створеного на базі Комерційного інституту Харківського
інституту народного господарства (ХІНГ) Олександр Прокопович Марков з
великою енергією та ентузіазмом прийняв участь у розбудові нової справи.
Вже у 1919 р. при Всеукраїнському комунальному відділі Народного
Комісаріату внутрішніх справ він організує 6-місячні адміністративнокомунальні курси для працівників, призначених керувати комунальним
господарством України [14]. На той момент він обіймав посаду завідувача
інспекторсько-інструкторського підвідділу Всеукркомунвідділу та керував
створеними ним курсами, які були розміщені у Харкові по вулиці
Чернишевській, 66. Також професор працював Вченим секретарем
Укрдержплану та завідував його фінансово-економічним відділом [5]. 5 лютого
1921 р. О. П. Маркову було видано мандат, згідно з яким всі установи та особи
мали сприяти йому у виконанні важливого завдання – організації виставки
зразків оснащення комунального господарства до наступного з’їзду Рад [20].
Після закінчення роботи з’їзду Рад експонати виставки стали базою для
експозиції відкритого у січні 1922 р. Всеукраїнського музею комунального
господарства. О. П. Марков очолив діяльність музею, ставши його першим
завідувачем. Цей музей містився у приміщенні будинку з’їзду Рад (колишнього
Дворянського зібрання) і приймав відвідувачів з 11-ї до 3-ї (15-ї) години щодня
[17]. Після відкриття, у 1922 році, Всеукраїнського технікуму комунального
господарства експонати вказаного музею слугували наочним приладдям для
навчання студентів. У жовтні 1921 р. НКВС відрядив професора на два тижні
до Москви та Риги для ведення переговорів з німецькими та іншими
іноземними фірмами щодо умов постачання комунальному господарству УСРР
устаткування для комунальних підприємств [19]. У ХІНГ на час цього
відрядження Олександру Прокоповичу було надано двотижневу відпустку [19].
Всеукраїнський технікум комунального господарства
Втілюючи в життя свою ідею стосовно створення вищого навчального
закладу комунального профілю, професор О. П. Марков ініціював відкриття
Всеукраїнського технікуму комунального господарства у м. Харкові.
Рішення про відкриття Всеукраїнського технікуму комунального
господарства у Харкові було прийняте на вечірньому засіданні Ради Народних
Комісарів України разом з головами Губвиконкомів, яке відбулося 12 липня
1922 р. під головуванням Голови Ради народних комісарів УСРР
Х. Г. Раковського. Доповідь, на підставі якої було прийняте це рішення, була
зроблена вченим секретарем Укрдержплану професором Харківського інституту
народного господарства Олександром Прокоповичем Марковим [18]. Саме йому
і було довірено керування першим на теренах Радянського Союзу спеціальним
вищим навчальним закладом із підготовки фахівців комунальної галузі [21]. Ця
визначна подія дала старт розвитку сучасного Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, а також стала першим
кроком у формуванні цілої галузі вищої спеціальної освіти.

Призначення О. П. Маркова директором технікуму

У мандаті від 2 вересня 1922 р. Головкомгосп довірив професору
О. П. Маркову, як завідувачу технікуму, отримати гроші «з дотаційного фонду
за кошторисом № 24 у сумі одного мільйона рублів (грошовими знаками
1922 р.) на обладнання та утримання комунального технікуму» [22]. А в
листопаді того ж року задля методичного забезпечення роботи ВТКГ професор
Марков виїхав у відрядження до Академії комунального управління в
Дюссельдорфі (Німеччина) і привіз звідти конспекти навчальних планів та
програм цього ВНЗ, з урахуванням яких були сформовані плани і програми
першого комунального вишу Радянського Союзу [23]. Підготовка спеціалістів у
технікумі проводилася на трьох факультетах: фінансово-економічному
(комунальне управління), промисловому (комунальні підприємства), житловобудівельному.

T
Всеукраїнський технікум комунального господарства, 1922 р., вул. Чернишевська, 60
м. Харків

Еміграція
Тим часом на батьківщині обставини складалися не найкращим чином. З
причини опозиційності у питаннях самоврядності УСРР у грудні 1922 р. був
усунутий з поста голови РНК та з політичної арени «патрон» Всеукраїнського
технікуму комунального господарства Християн Георгійович Раковський. В
міру того як в нашій країні зміцнювався авторитарний режим, посилювалось і
переслідування вітчизняних фахівців старої школи. Олександр Прокопович як
людина неординарна і незалежна був заарештований за підозрою і мало не
потрапив під розстріл. Але, як він згодом розповідав, у слідчих органах зустрів
розумного «партійця», який після бесіди з Марковим запропонував йому: «А
уезжайте-ка Вы, гражданин, за границу, а то ведь раньше-позже всё равно
расстреляем, больно Вы не наш…» [2]. Невдовзі з метою вивчення організації
роботи муніципальних підприємств професор був знову відправлений у
відрядження до Німеччини, з якого вже не повернувся.
До 1925 р. Олександр Прокопович працював у Німеччині на посаді
доцента Російського наукового інституту в Берліні, потім виїхав до Парижу
[3], де був запрошений викладати курс «Російські фінанси» у Слов’янському
інституті при Сорбонні. Згодом професор почав співпрацювати з Російським
комерційним інститутом та Франко-російським інститутом соціальних і
політичних наук в столиці Франції, викладаючи курси: «Господарський лад в
сучасній Росії», «Економічна географія», «Основи політекономії», «Фінанси»,
«Статистика». Перебуваючи за кордоном, О. П. Марков став членом
Загальнокозацької сільськогосподарської спілки у Празі. У 1933 році був
обраний Генеральним секретарем Казачого Союзу. 1937 року у Парижі брав
участь у Міжнародному конгресі економічних та соціальних наук.
Перші ж криваві кроки Гітлера по Європі змусили економіста
О. П. Маркова дещо змінити своє ставлення до Радянської держави: він
звертається до консула СРСР з проханням про дозвіл повернутися на
батьківщину, але дозволу не отримує. Війну О. П. Марков зустрічає у Парижі.
За декілька днів до приходу німецьких військ у столицю Франції Олександр
Прокопович евакуювався в гори біля Гренобля і зайнявся сільським
господарством. В окупованій Франції він брав активну участь у Французькому
Русі Опору [2].
У серпні 1944 року в Греноблі О. П. Марков брав участь в установчих
зборах Товариства «Франція – СРСР». Разом із дружиною, відомою
письменницею російського зарубіжжя, Надією Миколаївною Марковою
організував регіональний комітет цього товариства.
Після звільнення Франції професор О. П. Марков повернувся до Парижу,
де став одним із організаторів Спілки радянських патріотів – організації, члени
якої домагалися отримання радянського громадянства (згодом – Спілка
радянських громадян) та був обраний її Генеральним секретарем. Він став
засновником та редактором журналу «Экономика и техника в СССР»
(французькою та російською мовами). В журналі друкувалися статті, отримані
з Москви та написані членами товариства.

У цей період погляди Олександра Прокоповича, як і значної частини
російських емігрантів, еволюціонували від антикомуністичних до
прорадянських. У Російській гімназії в Парижі він викладав курс лекцій
«Батьківщинознавство». Постійно виступав у Франції на конференціях та
семінарах з доповідями та лекціями з економіки, політики, географії СРСР.
Повернення до СРСР
14 червня 1946 року Президією Верховної Ради СРСР був виданий Указ
«О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской
империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на
территории Франции».
Спілка радянських патріотів була невдовзі розпущена французькою
владою, а активні її учасники були вислані за межі країни (до СРСР та Східної
Німеччини). Голова наукового товариства цієї спілки та її Генеральний
секретар О. П. Марков домігся дозволу на виїзд до Болгарії, де, завдяки
сприянню Болгарської академії наук, зміг закінчити роботу «План Маршалла
как орудие империалистической политики США в Западной Европе».
Наприкінці 1950-го року прийшов дозвіл повернутися до СРСР, і у грудні
Олександр Прокопович прибув до Москви. А в березні 1951 р. його було
заарештовано за звинуваченням у тому, що він був резидентом англійської,
французької та ще й японської розвідок [2]. Засуджений на 25 років
ув’язнення, Олександр Прокопович поневірявся по тюрмах та таборах
протягом трьох років. Безпосередньо після смерті Сталіна, у березні 1954 р., за
протестом прокурора Військова колегія Верховного суду скасувала вирок і
звільнила О. П. Маркова з-за ґрат.
Народжений у священицькій сім’ї і вихований у православній традиції,
Олександр Прокопович протягом дорослого життя не покидав пошуків
духовної істини. Витримати страшні випробування у сибірських таборах
літньому науковцю, вірогідно, дуже допомагали заняття практикою йоги, до
яких зверталися сильні духом у нелюдських умовах ГУЛАГу.
Повернувшись до Москви, Олександр Прокопович дізнався, що усі його
наукові матеріали, книги та рукописи знищено органами МДБ. Єдиний
врятований рукопис надіслали колеги науковця з Болгарії. Це було
дослідження стосовно плану Маршалла, яке мало стати базою дисертаційної
роботи Олександра Прокоповича.
Інститут світової економіки та міжнародних відносин РАН
Після 4-х місяців роботи в Інституті географії АН РРФСР вченого
прийняли на роботу до Інституту світової економіки та міжнародних відносин
Академії наук на посаду молодшого наукового співробітника. Із 1956 р. він
почав викладати на економічному факультеті Московського державного
університету.

21 листопада 1961 р. Олександром Прокоповичем була захищена
дисертація на вчений ступінь кандидата економічних наук. Досить критично
ставлячись до західних економічних шкіл, професор, однак, відмовлявся
огульно паплюжити економіку Заходу, через що був позбавлений можливості
кар’єрного просування. Але заради високих регалій та чинів непоступливий
вчений не вважав можливим йти на компроміси з владою.
Наукове товариство по праву вважало О. П. Маркова вченим світового
рівня. Його друзі та соратники казали: «… він виконував у Росії особливу
Духовну місію – це беззаперечно».
Олександр Прокопович Марков пройшов довгий, тернистий, плідний та
неймовірний життєвий шлях. Його доля нагадує захоплюючий роман, де
переплелися вражаючі історичні сюжети та людські особистості.

На схилі років, м. Москва,1970-ті рр.
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